
„Сдужбен весник на СЕМ" излегу-
ва но потреба. Рок за рекламации 
13 дена. Огласи според тарифата 

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 600 
ДИН. Жиро сметка 40100-603-12488 

803. 
Врз основа на член з76, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со ,член 1 и 2 од Зако-
нот за помилување, претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 14 ноември 1988 година, до-
.несе . . . 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор целосно 'се ослободуваат осудените лица: 
1. Петрушевски - Дако Бошко од Скопје, 
2. Осман Исмаил Исо од Скопје, 
3. Иванов Дончо Трајче од Кавадарци. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1. Митров- Иљо Костадин од Струмица, во тра-

ење од з месеци, 
2. Наџаков Васил Милан од Скопје, во траење 

од 4 месеци. 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор му 
се услови за 2 години на осуденото лице: 

1. Бел ичковска Бранко Светлана, во траење од 
4 месени. , 

IV ' 
Од натамошно' извршување на изречената казна 

затвор делумно се ослободи осуденото лице: 
1, Атанасов Андон Атанас од Струмица, во тра-

ење од 1 година* . 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „ Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-849 
14 ноември 1988 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, е. р. 

804. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општини-
те како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", број 42/77), а по прет-
ходно мислење на Народната банка на Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

ч О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО 

СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА 
БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 1 

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 
условите за користење Јна паричните средства на Ре-

публиката и , на општините што се водат како депо-
зит во Народната банка на Македонија во 1988 го-
дина (./Службен весник на СРМ", број 11/88, 19/88, 
33/88, 35/88, 39/88 И 44/88), ВО член 2, точка 4 ИЗНО-
СОТ „2750" се заменува со износот „3350". 

По точка 9 се додава нова точка 9-а која гласи: 
„9-а. Програмата за преработу-
вачки капацитети во компактно 
стопански неразвиените под-
рачја (Козјак, Дебарца и Ма-
риово), во износ до 5000 мил. дин." 

Точка 13 се брише 

. ^ Член 2 
Во член 3, став 1, алинеја 4 бројот „9" се заме-

нува со бројот ,,9-а". 
По алинеја 4 се додава нова алинеја која гласи: 
„ — за намената од точка 9 — со рок на вра-

ќање од 3 години, почнувајќи од 1. I. 1990 година, 
во еднакви полугодишни ануитети и со каматна стап-
ка од 45°/о годишно". 

Во алинеја 6 бројот „13" се брише. 

'Член з 
Во член 4, алинеја 4, збировите „8 и 9" се за-

менуваат со зборовите „8, 9 и 9-а". 

Член 4 , 
Во член 5 се додра став 2 кој гласи: 
„Од средствата од став 1 на овој член, Народ-

ната банка на Македонија може* да одобрува кре-
дити и на организации на здружен труд, преку де-
ловни банки, со рок на враќање до 30 дена и со 
каматна станка во висина од 60% од есконтната стап-
ка на Народната банка на Југославија". 

Член 5 
По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи-. 

„Член 5-а 
Каматните стапки од член з и 5 на оваа одлука 

претставуваат ревалоризациони стапки." 

Член 6 
Во член 9 се додава нов член 9-а кој гласи: 

„Член 9-а 
Каматната стапка од 45% годишно на кредитите 

за намените од член 2, точка 1, 3 и 4 ое примену-
ваат од 1 јули 1988 година." 

Член 7 
Оваа одлука влегува во ^ сила наредниот ден од 

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

» 

Бр. 23-2266/1 
10 ноември 1988 година 

Скопје. 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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805. 

Врз основа на член 19 од Законот за системот 
на општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ" бр/ 28/87) и член 6 од Законот за оп-
штествена контрола на цените на производите и ус-
лугите („Службен весник на СРМ" бр. 10/85), Из-
вршниот оовет на Собранието на СР Македонија до-
несе 1 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-
ВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ — НАДОМЕСТОКОТ 

НА РАДИО И ТВ УСЛУГИТЕ 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените — определување највисоко ниво на цените 
— надоместокот на радио и ТВ услугите. 

2. Цените — надоместокот на радио и ТВ услу-
гите можат да изнесуваат и тоа: 

— за радио и ТВ, најмногу 13.000 динари месеч-
но по претплатник? 

— само за радио, најмногу до 1.700 динари ме-
сечно по претплатник. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" и ќе се при-
менува од 1 декември 1988 година. 

Бр. 23-2061/1 
18 ноември 1988 година 

Скопје 44 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м ф Глигорие Гоговски, е. р. 

806. 

Врз основа на член 83, став 1 од Законот за 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), а во врска со 
членот 5 од Законот за извршување на Републичкиот 
буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 49/87), Извршниот' совет ца 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 
лицата за кои Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија дава согласност за прифаќање. 

ч 
Член 2 

При вселувањето и пријавувањето кај надлеж-
ните органи на повратниците ќе им се исплатува 
во вишна на .еднократна помош од 40.500 динари по 
член на семејството. 

Член 3 
На повратниците по пријавувањето кај надлеж-

ните органи, секој месец во вид на времена мате-
ријална помош ќе им се исплатува износ од: 

а) 96.000 динари за носител на помошта „ 
б) 48.900 динари за секој соуживател на помошта 
в) 96.000 динари за самец. 

Член 4 
На повратниците секој месец ќе им, се испла-

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

а) 40.700 динари за носител на помошта и за . 
самци 

б) 27.000 динари за секој соуживател на помошта. 

Член 5 
На повратниците ќе им се исплатува еднокра-

тен износ за -огрев за грејната сезона во висина до: 
а) 299.400 динари на семејство 
б) 189.900 динари за самци. 

Член 6 
При вселувањето иа повратниците ќе им се ис-

платува надомест за преведување и заверка на лич-
ните документи во ИЗНОС ОД: 

а) 20.000 динари за носител на помошта и самци 
б) 14.900 динари на ^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) 40.200 динари за учебници до У-то одделение 
б) 49.200 динари за учебници од У-то до УШ-мо 

одделение. 
Член 8 

Надомест за трошоците за станарина ќа поврат-
ниците кои примаат материјална помош ќе се ис-
платува во полн износ, според решението на Са-
моуправната интересна заедница за домување. 

Член 9 
На повратниците им се признаваат во полн из-

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

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр! 23-2317/1 
18 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Ѕ07. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ" број 40/87), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот за финанси-
рање на општините и Републиката („Службен весник 
Ш СРМ" бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 
28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Извршниот совет 
на Собранието на општината Прилеп, во износ од 
200.000.000 динари, за исплата на личен доход. 

. 2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе 
се врати најдоцна до 28 февруари 1989 година. 

3. За користење и враќање на средствата од точ-
ка 1 -на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
Извршниот совет на Собранието на општината При-
леп и Републичкиот секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник .на 
СРМ". 1 

Бр. 23-2364/1 
18 ноември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, ѕ 

мир Глигорие Гоговски, е. р. 
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808. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 40/87), а во врска со член 
53, став 1, точка 1 од Законот за системот на фи-
нансирањето на општините и Републиката („Служ-
бен весник на СВМ" бр: 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 
10/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за користење јна средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија, донесена од 
Извршниот4 совет на Собранието на СР Македонија, 
број 23-854/3, од 28 аррил 1988 година, точката 2 ое 
менува и глааи: 

„2. Позајмената од точка 1 на оваа одлука, на 
општината Прилеп ќе се врати до 28 февруари 
1989 година, а на општината Виница до 30 ноември 
1988 година". -

2. Оваа одлука -влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2363/1 
18 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

809. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување^ 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ" број 40/87), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финанси-
рањето на општините и Републиката („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. Во одлуката за користење на средства од 
Постојаната резерва на СР Македонија објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 27/88, точката 2 се 
менува и гласи? 

„2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука, на 
Собранието на општината Прилеп ќе се врати до 
28̂  февруари 1989 година, а на Собранието на оп-
уштана Струмица до 30 ноември 1988 година". 

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

Бр. 23-2363/1 
18 ноември 1988 година 

•Скопје 
Претседател 

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

810. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СЕМ" бр. 40/87), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финанси-
рање на општините и Републиката („Службен весник 
на СРМ" бр, 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 
и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Извршниот совет 
на Собранието на општината Струмица, во износ 
од 150.000.000 динари, за исплата на личен доход. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе 
се врати најдоцна до 28 февруари 1989 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата 
ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на 
Собранието на општината Струмица и Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

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

Бр. 23-2366/1 
18 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

811. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 40/87), а во врска со член 
53, став 1 точка 1 од Законот за системот на фи-
нансирање на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донеое 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

. 1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Извршниот совет 
на Собранието на општината Демир Хисар, во из-
нос од 80.000.000 динари, потребни за исплата на 
личен доход, 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
врати најдоцна до 28 февруари 1989 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Со-
бранието на општината Демир Хисар и Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

.Бр. 23-2367/1 
19 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот оовет, 
Мчр Глигорие Гоговски, е. р. 

812. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на 'Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 4(У87), а во врска со член 53, 
став А, точка 1 од Законот за системот на финанси-
рање на општините и Републиката („Службен весник 
на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 
и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА V 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија ое дава позајмица на Извршниот совет 
на Собранието на општината Дебар, во износ од 
80.000.000 динари потребни за исплата на личен до-
ход. 
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2. Позајми дата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
врати најдоцна до 28 февруари 1989 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата 
ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на 
Собранието на општината Дебар и Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2365/1 
18 ноември 1988 година 

'' Скопје 
Претседател 

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

813. 
Брз. основа на член 19 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 28/87) и член 6 од Законот за 
општествена контрола на цените на производите и 
услугите („Службен весник на СРМ" бр. 10/85), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОПИШУ-
ВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕ-
НИТЕ — ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
\ 

1. Во Одлуката за пропишување мерка на непо-
средна контрола на цените — давање согласност 
определени производи и услуги („Службен весник 
на СРМ" бр. 22/88), во точката 1 зборовите „радио-
телевизискиот надоместок" се бришат. ' 

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

Бр. 23-2061/7 
18 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот оовет, 
мир Глигорие Гоговски, е. р. 

814. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на Со-
бранието ^а СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РО РЕПУБЛИЧКИ 13АВОД ЗА ЗАШТИТА НА 

СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на оп-
штествената заедница во Советот на РО Републички 
завод за заштита на спомениците на културата, по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

1. Љубица Миљковић 
2. днр Антоние Николовски, 
3. Соња Наумовска. 
2. За претставници, на општествената заедница во 

Советот на РО Републички завод за заштита на спо-
мениците на културата се именуваат: 

— мчр Крсте Богоески, член на Претседателство-
то на ОК СКМ „Центар" —' Скопје, виш кустос во 
Музејот на град Скопје, 

— Паскал Гилевски, претседател на Секцијата .за 
култура при РК на ССРНМ, 

— мир Момчило Петровски, професор на Факул-
тетот за ликовни уметности — Скопје. 

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

Бр.' 17-1844/2 
5 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

815. 

Врз основа, на член 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИ-
ЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА 

НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата околина се назначува м-р 
Драган Симјановски, досегашен советник претсе-
дателот на Републичкиот комитет за сообраќај и 
врски. \ 

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

Бр. 17-1979/2 
5 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

816, 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80 и 28/88), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ УПРАВЕН 
ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ УПРАВЕН ИН-
СПЕКТОРАТ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА 

1. За главен републички управен инспектор на 
Републичкиот управен инспекторат при Републич-
киот > секретаријат за правосудство и управа се име-
нува Стојанче Стојанов, републички управен Инспек-
тор во Републичкиот управен .инспекторат. 

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

( 
Бр. 17-2006/2 

5 ноември 1988 година 
Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки, е. р. 
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817. 

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за . 
државната управа („Службен весник на СВМ" бр. 
45/80, 28/88)> а во врска со член 98 став 2 -од Зако-
нот за работни односи („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/77, 3/83, 3/85, ,42/85, 46/86 и 3/87), Извршниот 
совет ћЏ. Собранието на СР Македонија доксов 

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 

1. Цветан Аврам овски се разрешува од долж-
носта началник на Бирото 'за претставки и предло-
зи во Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија поради исполнување на услови за пензија, 
заклучно со 30 ноември 1988 година кога цу пре-
станува и работниот однос. 

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

Бр. 17-2232/1 
5 ноември 1988 година 

Скопје . ~ 
Потпретседател 

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

818. 

Врз основа на член 13 и 14 од Одлуката за ос-
новите и мерилата за стекнување и распределба на 
средствата за лични доходи и другите примања и 
надоместоци на функционерите што ги избира од-
носио именува Собранието на СРМ („Службен вес-
ник на СРМ" број 24/85, 39^86 и 32/87), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на СРМ, на седницата одржана на 10 ноември 
1988 година, донесе 

О Ј Л У К А 
ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ОДНОСНО 

ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Вредноста на бодот за пресметување на акон-
тацијата на личните доходи на функционерите 1ито 
ги избира односно именува Собранието на СВМ, из-
несува 313,93 динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката број 10-2755/1 од 
19 септември 1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила оо денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1988 
година. 4 

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

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-3377^1 ^ 
10 ноември 1988 година 

/Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата. 
Томе Дракулева^ е. р. 

819. 
Врз основа на член 13 и 14 од Одлуката за ос-

новите и мерилата за стекнување' и распределба на 
средствата за лични доходи и други примања и на-
доместоци на носителите на правосудните функции 
што ги избира и именува Собранието на СРМ и 
функционерите и раководните работници во Струч-
ните служби н^ Собранието на СРМ („Службен вес-
ник на СРМ" број 39/86 и 32/87), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на ОРМ, на седницата одржана на 10 ноември 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НО-
СИТЕЛИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ФУНКЦИИ, ШТО 
ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
И ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТ-
НИЦИ ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО 

НД СРЃ МАКЕДОНИЈА 

1. Вредноста на бодот за пресметување на лич-
ните доходи на носителите на правосудните функ-
ции. што ли избира и именува Собранието на СРМ 
и функционерите и раководните работници во Струч-
ните служби на Собранието на СРМ,. изнесува 313,93 
динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката број 10-2756/1 од 
19 септември 1988 година., 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе ое применува од 1 октомври 1988 
година. « 

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

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

Бр. 10-3376/1 
10 ноември 1988 година 

Скопје 
» 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Томе Дракулевски, е. р. 

820. 
Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за 

највисоките износи на патните, дневните и другите 
трошоци 'на работниците во републичките органи 
на управата („Службен весник на СРМ" бр. 36/81, 
27/85, 43/86 и 1/88), а во врска со член 27 став 1 
точка 3 од Одлуката за основите и мерилата за 
»стекнување и распределба на - средствата за лични 
доходи и други примања и надоместоци на функцио-
нерите и раководните работници што ги именува 
односно назначува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија („Службен весник на СРМ" број 
28/87), Комисијата за кадровски и административни 
прашања на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, на седницата одржана на 1 ноември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИШНАТА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 
од семејството на работниците во републичките ор-
гани на! управата и во републичките организации и 
на функционерите и раководните работници што ги 
именува односно назначува Извршниот оовет на Со-
бранието на СР Македонија се утврдува во износ 
од 150.000 динари. 
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2. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката број 17-1238 од 10 јуни 
1988 година. 

3. Одлуката влегува во сила од 1 ноември 1988 
година, а ќе ое објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 17-2177 
1 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски и 
административни прашања на Извршниот 

совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

821. 
Врз основа на член 10 од Уредбата за највисо-

ките износи на патните, дневните и другите трошо-
ци на работниците во републичките органи на уп-
равата („Службен весник на СРМ", бр. 36/81, 27/85, 
43/86, 41/88), а во врска со член 27 став 1 точка 1 
од Одлуката за основите и мерилата ' з а стекнување 
и распределба на средствата за лични доходи и дру-
ги примања и надоместоци на функционерите и ра-
ководните работници што ги Именува односно назна-
чува Извршниот совет на Собранието на СРМ („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/87), Комисијата за ка-
дровски и административни прашања на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, на седницата 
одржана на 1 ноември 1988 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РА-
КОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОД-

НОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службени патува-
ња на работниците во републичките органи на упра-
вата и во републичките организации, на функционе-
рите и раководните" работници што ги именува од-
носно назначува Извршниот совет на Собраниено на 
СР Македонија изнесува 21.000 динари. 

2. Ако за време на службеното патување се ко-
ристи ноќевање, на работниците им се признаваат 
трошоци за ноќевање во полн износ, врз основа на 
приложената сметка, оо исклучок иа хотел „де лукс* 
категорија. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката број 17-1237/3 од 10 
јуни 1988 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила од 1 ноември 
1988 година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-2176 . 
1 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски и 
административни прашања на Извршниот 

совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

822. 
Врз основа на член 5 од Законот за давање на-

доместок на дел од каматата на кредитите за опре-
делени намени во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/85 и 7/88), репуб-
личкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАП-
КАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДО-

МЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА 

1. Во Упатството за постапката за остварување 
на правото ка надоместок на дел од каматата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 19/86), во точка 5 зборот 

„полугодишно" се заменува со зборот „тримесечно". 
2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во , „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

х Бр. 09-3673/1 
15 ноември 1988 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
мчр Методија Тошевски, е. р. 

823. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 426 став 4 од Уставот на СР Македонија и 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 
октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека член 245 став 2 од Зако-

нот за насоченото образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88) престанал да важи на 
22 октомври 1988 година 

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

3. Уставниот суд на Македонија со одлука У. 
бр. 99/85 од 30 март 1988 година, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/88, утврди дека член 
245 став 2 од Законот за насоченото образование не 
е во согласност со членовите 16. 51, 116, 117, 119 и 
205 од Уставот на СР Македонија, со тоа што Со-
бранието4 на СР Македонија, согласно член 426 став 
2 од Уставот на СР Македонија, беше должно озна-

-чеаата одредба од Законот да ја усогласи со Уста-
вот во рок од шест месеци од доставувањето на од-
луката. 

Со оглед на тоа што Собранието на СР Маке-
донија во утврдениот рок означената законска од-
редба не ја усогласи со Уставот, Судот утврди дека 
таа престанала да важи на 22, октомври 1988 година. 

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

У. бр. 99/85 
26 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

824. 
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 19 
октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 18 став 1 од Правилникот 
за заеднички критериуми и мерила за решавање на 
станбените потреби на работниците во Работната 
организација за основно воспитание и образование 
„Јосип Броз Тито" во Штип, донесен со референдум 
одржан на 17 февруари 1988 година. 

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

3. ОПЈШТИНЗСКИОТ^ општествен правобранител на са-
моуправувањето в о ' Штип, поведе постапка пред Ус-
тавниот суд на Македонија за оценување уставноста 
и законитоста на член 18 став 1 од Правилникот 
означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што при-
донесот во работата како основ за распределба на 
ставови е изразен -само преку стручната подготовка, 
што не е во согласност со уставното начело на заем-
ност и солидарност и уставното качело на еднаквост. 



21 ноември 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 45 — Стр, 825 

4. Судот на седницата утврди дека во оспоре-
ниот член 18 став 1 од означениот правилник е из-
вршено вреднување на основот работен придонес 
за една година наназад и тоа во зависност само од 
степенот на стручната подготовка потребна за извр-
шување -на работите и работните задачи. 

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за стан-
бените односи („Службен весник на СРМ" бр. 3б/73г 
14/75 и 27/86) самоуправно право е на работниците 
во основната организација на здружениот труд оо 
самоуправен општ акт да ги утврдат основите и ме-
рилата за определување редот на првенството за до-
бивање на стан. ч 

Тргнувајќи од уставното начело на заемност и 
солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја в 
од Уставот на СР Македонија и член 13 од Уставот, 
според кој, трудот и резултатите од трудот ја опре-
делуваат материјалната и општествената положба на 

п човекот врз основа на еднакви права и должности, 
работниците во самоуправниот општ акт, покрај 
основите со кои се изразува заемноста и солидар-
носта, треба да предвидат и основи оо кои ќе се 
изразува придонесот во работата. Според мислењето 
на Судот; стручната подготовка не може да биде 
предвидена како единствен основ за изразување на 
придонесот во работата, без да се поврзе со другите 
основи преку кои се изразува тој придонес. 

Со оглед на тоа што во означениот член од Пра-
вилникот основот придонес во работата се изразува 
само преку степенот на стручната подготовка. Судот 
утврди дека тој не, е во согласност со означените 
уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 142/88 
19 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

825. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот 1суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата, одржана на 13 ок-
томври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на Одлуката за мерилата за 
определување што се смета за стан кој не одговара 
на потребите на семејното домаќинство на членот 
на станбената задруга и на Одлуката за утврдување 
на најнискиот износ на основачкиот влог што се 
должни да го уплатат членовите при основање на 
станбена задруга, донесени од Собранието на општи-
на Кочани уна 27 ноември 1986 година. 

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

3. Уставниот суд на Југославија, во смисла на 
член 375 и 389 од Уставот на СФРЈ, на Уставниот 
суд на Македонија му го достави предлогот на Стан-
бената задруга „Станкооп" од Кочани за оценување 
уставноста и законитоста на одлуките означени во 
точката 1 од оваа одлука затоа што не се во соглас-
ност со Уставот и со Законот за здружениот т^уд. 
Според наводите во предлогот, првата одлука не е 

• во согласност со Уставот затоа што нема .уставна 
основа бројот и големината на становите што можат 
да бидат лична сопственост на граѓаните да се огра-
ничува со одлука на општинско собрание. Втората 
одлука не е во согласност со Законот за здруже-
ниот труд, затоа што задругарите имаат неприкосно-
вено право со самоуправната спогодба за здружува-
ње во задруга да ги утврдат и обезбедат средствата 
за нејзиното основање и работа. 

4. На седмицата Судот утврди дека со првоошо-
рената одлука е определено дека како стан кој не 
одговара на потребите на семејното домаќинство на 
членот на станбената задруга се смета (станот што., 
има помалку од 10 ш2 по член на семејното дома-
ќинство, понатаму) кој е нехигиенски, влажен, мра-
чен или дотраен, без оглед на квадратурата, а со 
второоспорената одлука е утврдена висината на нај-
нискиот износ на основачкиот влог што се должни 
да го уплатат членовите на (станбената задруга при 
нејзиното основање да изнесува 10°/о од пресметков-
ната вредност на објектот. 

5. Според член 267 од Законот за здружениот 
труд работните луѓе и граѓаните можат своите сред-
ства и труд да ги здружуваат во 'станбена задруга, 
врз начелата на заемност и солидарност заради за-
доволување на овоите лични и семејни станбени пот-
реби и за потребите од деловен простор, изградба 
и одржување на станбениот и деловниот простор, 
како и заради остварување на други интереси и пот-
реби во -областа на домувањето. Во член 236 од За-
конот е предвидено дека задруга се основа оо склу-
чување на самоуправна спогодба за здружување во 
задруга, под условите и на начинот утврдени оо за-
конот. Во членот 244 став 3 е утврдено дека со са-
моуправната 'Спогодба, за здружување во задруга ра-
ботните луѓе и граѓаните ги уредуваат своите меѓу-
себни права, обврски и одговорности, во согласност 
со законот. Во поглед на средствата за основање и 
работа на задругата, во член 236 став 2 од Законот е 
предвидено тие средства задругарите да ги обезбе-
дуваат со основачкиот влог и со други сопствени 
средства што можат дополнително да ги здружат, во 
согласност со самоуправната спогодба за здружување 
во задруга. 

Од означените одредби произлегува дека праша-
њето за најнискиот износ на основачкиот влог од-
носно за условите во зачленување, во станбена задру-
га не се уредени оо Законот за здружениот труд, 
туку оо самоуправната спогодба за основање на зад-
ругата, во согласност со законот со кој поблиску се 
уредуваат прашањава на станбеното запругаоство, а 
тоа е Законот за станбените задруги („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/82). 

Поради тоа . Судот оцени дека оспорените одлу-
ки не се во спротивност »оо Законот за здружениот ^ 
труд. 

На седницата, Судот исто така утврди дека за 
согласноста на истите оспорени одлуки со Уставот, на 
СР Македонију и -со Законот за станбените задруги 
веќе одлучувал и оо решение У. бр. 26/87 од 5 мај 
1988 година не повел постапка, а по повод предло-
гот не најде ПРИЧИНИ за поинакво одлучување. 

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

У. бр. 134/88 
13 октомври 1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за изме-
нување и дополнување на Правилникот за обрасците 
за пријавување и одјавување на живеалиштето и 
престојувалиштето на граѓаните („Службен весник 
на СРМ" бр. 25/88), се потпаднала грешка, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
на Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за обрасците за пријавување и одја-

вување на живеалиштето и престојувалиштето на 
граѓаните 

1. Во член ' 1-а во третиот ред, по зборовите 
„реден број;" се додаваат зборовите „личжк име;" 

Бр. 262-11275/1 
28 октомври 1988 година 

Скопје Републички секретар за 
внатрешни работи, 

Алексадар Андоновски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА; ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

246. 

Врз основа на чДен 142 точка 4 чод Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), а во врска со 
член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" број 18/83 и 4/87), член 73 и 75 став 
2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија и член 2 од Општествениот Договор за усо-
гласување на пензиите во СР Македонија, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 17 ноември 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АКОИТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕ-
ЊЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1-
Старошите, инвалидските и семејните , пензии 

материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец, паричните надоместоци за пензија остварени 
во странство и паричните надоместоци во врска са 
правото на преквалификација или доквалификација 
и соодветно вработување на инвалидите на трудот 
со преостаната работна способност, се усогласуваат 
со движењето на номиналните лични доходи во Ре-
публиката во 1988 година за 1122,08 насто. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според одлуките за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со движењето на 
номиналните лични доходи во Републиката во 1988 
година („Службен весник на СРМ" бр. 8/88, 15/88, 
26/88 к 38/88) до процентот од став 1 на овој член 
се усогласуваат уште за 25 насто. 

Член 2 
На учесниците од НОВ од пред 9 септември 

1943 година на кои пензијата е определена од га-
рантираната пензиска основа, усогласувањето од член 
1 на оваа одлука ќе се изврши на износот на га-
рантираната пензија. , 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши и на пензиите определени според пензискиот 
стаж и личниот доход на корисниците на најнизок 
износ на пензија и додаток на пензијата. 

Член 3 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усо-

гласуваат и највисоките .пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1988 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1988 
година се зголемуваат до износот на пензијата оп-
ределена врз основа на остварените лични доходи 
и навртениот пензиски стаж, но најмногу до изно-
сот на највисоката пензија во 1988 година зголемев 
за процентот од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука при- 1 

паѓа на сите. пензии, освен на пензиите' на корисни-
ците чија последна година од работата во смисла 
на член 25 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување е 1988 година 
односно во чија пензиска основа се засметаш! це-
лосно или делумно личните доходи односно основи-
ци на осигурувањето остварени во 1988 година. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука 

припаѓа и на пензиите на корисниците на пензија 
од органите на управата надлежни за внатрешни 

, работи и семејните пензии изведени по таа основа 
сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во 
која примале пензија согласно член 137 став 2 од 
Законот' за внатрешни работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/80) како и на пензиите на работниците 
во казнбночп^правните и воспитно -поп р авните домо-
ви и семејните пензии изведени по таа основа сраз-
мерно на бројот на месеците од 1988 'година во која 
примале пензија согласно член 73-а од Законот за 
извршување на санкциите за кривични деда и сто-
пански престапи („Службен весник на СРМ" број 
19/79 и 35/86). 

Член .6 
Како основица за определување износот на уср-

гласувањето од член 1 на оваа одлука се зема изно-
сот на пензијата, материјалното обезбедување, од-
носно паричниот надоместок усогласен според порас-
тот на номиналните лични доходи во Републиката 
во 1987 година' што на корисникот му припаѓа од 

- 1 јануари 1988 година. 
Член 7 

Пензијата со додатокот на носител на „Парти-
занска споменица 19^1" со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според член 9 став 3 од Законот за. ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941". 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

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

Член 9 ? 
Оваа одлука влегува во сила осмиот дел од де-

нот на објавувањето ћо „Службен весник на СРМ", 
* а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-3440/1 
17 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател, , 

Олгица Богатиновска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

247, 
, Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура („Службен весник на СРМ" број 
38/84), член 35 од Статутот на Собранието џа СИЗ 
на физичката култура на град Скопје, член 5 од 
Самоуправната .спогодба за меѓусебните односи во 
планирањето, остварувањето и развојот во областа 
на физичката култура што претставува посебен и 
заеднички интерес на општините и градот Скопје, 
член 6 од Самоуправната спогодба за здружување 
средства во Републичката СИЗ на физичката култу-
ра, како и Препораката од Извршниот совет на Со-
бранието на СВМ, Собранието • на СИЗ на физич-
ката култура на град Скопје, на седницата одржана 
на 2 ноември 1988 година, согласно Програмата за 
остварување и- развој на дејностите во областа на 
физичката култура за 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ 
И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-

ТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
' Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за обезбедување средства од доходот и 
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од личните доходи на работниците за. остварување 
и развој, на физичката култура на град Скопје за 
1988 година. / , 

Член 2 
Во член 2 алинеја 1 и 2 се менуваат стапките 

на придонесите и тоа од доходот од стопанството 
од ОД4% на 0.12% и од личниот доход од работен 
однос од 0,30%, на '0,25% и членот ќе глаои: 

„Приходите на СИЗ на физичката култура на 
град Скопје ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот од стопанство 0,12% 
. ' — од личен доход од работен однос 0,25% 

— од личен доход од земјоделска дејност 0,075% 
— од личен доход од самостојно вршење 

стопанска и нестопанска дејност 0,50%". 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ" односно во 
„Службен гласник на град Скопје", а ќе се приме-
нува од 1 октомври 1988 година. 

Бр. 03-312/1 
2 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Златан Манев, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВ-
НО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

248. 
Врз основа на член 49, а согласно член 127 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилиШно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општините Гази 
Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, изврш-
ните одбори ца собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници за пр е ду чи лишио и основно воспита-
ние и образование и општествена заштита на децата 
на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Цен-
тар и Чаир, на заедничката седница одржана на 
2 ноември 1988 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАЈА НА ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИ-
ХОД НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИ-
ЦИ ЗА ПРЕДУЧИЛИРШО И ОСНОВНО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНИТЕ ГАЗИ БАБА, 
КАРПОШ, КИСЕЛА ВОДА, ЦЕНТАР И ЧАИР ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 1. X. 1988 ГОДИНА ДО 31. XII. 1988 

ГОДИНА 

Член 1 
' Се намалува збирната стапка на придонес од ли-

чен доход од работен однос како приход на СИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата на општините 
Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир 
за периодот 1 »октомвјри до <31 декември 1988 год. 
за 20%, односно од 6,00% на 4.80%, од кое за ос-
новно воспитание и образование од 4,50% на 3,60% 
и за општествена заштита на децата од 1,50% на 
1,20%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното насочено »образование и социјалната 
заштита, Стручната служба на Здружената СИЗ за 
предучи лишио и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на град Скопје, 
Меѓуопштинскиот завод за унапредување на пред-
училишното и х основното воспитание и образование 
на град Скопје, Републичкиот. завод за унапредува-
ње на воспитанието и образованието за периодот од 
1 октомври до 31 декември 1988 година ќе уплату-

ваат 50% од утврдената основица во член 1 од оваа 
одлука или збирна стапка од 2,40%, од кое 1,80% 
за основно воспитание и образование и 0,60% за оп-
штествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност на заштита на кул-
турните блага и од областа на сценсконмузичките 
дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената- основица 
во член 1 од »оваа одлука или збирна стапка од 
3,36%, од кое 2,52% за основното воспитание и 
образование и 0,84% 'за општествена заштита на4 

децата. 
Член.з - . ^ 

Оваа одлука* влегува во сила од денот на доне-
сувањето. 

Бр. 08-1305 
16 ноември 1988 падина 

Скопје 

Претседатели 
на Извршните одбори на собранијата на 
СИЗ за предучилишно и основно воспи-

тание и образование и општествена 
заштита на децата на општините 
Гази Баба, Карпош, Киседа Вода, 

Центар и Чаир, 

Љубица Радевска, е. р. 
Биљана Аленчевска, е. р. 
Иван Георгиевски, е. р. 

Кита Павловска, е. р. 
Драгољуб Лешниковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ, -—. КРИВА ПАЛАНКА 

249. 
Врз основа на член 103, 104 и • 107 од Законот 

за здравствена заштита .(„Службен весник" на СРМ" 
бр. 10/83) и член 258 и 259 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Крива Паланка, а по предлог на Изврш-
ниот одбор. Собранието на Општинската заедница 
на .здравството и здравственото осигурување — Кри-
ва Паланка, на седницата одржана на 7 ноември 1988 
година, донесе • , 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА 
ЗА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
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Стапката на додатниот придонес за партиципаци-
ја за задолжителните видови на здравствена зашти-
та на проширените права од земјоделското осигуру-
вање се определува во висина од 0,80%. 

Додатниот придонес од 0,80% се наплатува од 
истата основица од која се наплатува придонесот за 
несреќа при работа и професионално заболување. 

Чден 2 
За корисниците за кои се утврдува само чист ли-

чен доход, придонесот за здравствена заштита ое 
пресметува и плаќа од чистиот личен доход со при-
мена на пресметана стапка за чист личе** доход врз 
основа на збирот на републичката и општинската 
стапка на придонесите од личниот доход. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува по стапка од 
25% од нето личниот доход, односно основицата 
утврдена со посебна одлука за деташираиите работ-
ници во странство. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
поредува по видови на правата сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определеа во 
член 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден оо Законот и актите на 
Заедницата за здравство и здравствено' осигурување 
на работниците Крива Паланка. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-747 од 22 декември 
1987 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јули 1988 година 
и истата ќе биде објавена во „Службен весник на 
ОРМ". 

Бр. 01-722 
1 ноември 1988 година 

Крива Паланка Претседател, 
Финка Ангеловска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
РАДОВИШ 

250. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и член 
14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — 
Радовиш, Собранието на ОСИЗ за социјална зашти-
та — Радовиш на седницата одржана на 4 ноември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИ-
СИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА 
ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ ЗА 

1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката 

за утврдување висината на стапките на придонесите 
на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш за 1988 
година. 

Член 2 
Во член 2 став 1 алинеја 1 (стапката на придо-

несот од доходот на ОЗТ ед 1% се намалува на 
0,80%. 

Член 3 
Онаа одлука влегува во силф со денот жа доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1988 
година, и истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-34 
4 ноември 198<8 година 

Радовиш Претседател, 
Павлина Стефанова, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

, ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Ибраим Шенол од Скопје, против туже-
ната Ибраим Славица од Скопје, која моментално 
живее во Швајцарија со непозната адреса на жи-
веење. 

Се повикува тужената Ибраим Славица да се 
јави во рок од 15 дена по објавувањето на ова сооп-
штение пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

Во спротивно, ќе и биде поставен привремен за-
стапник преку Центарот за социјални работи на град 
Скопје кој ќе ја застапува се до правосилното окон-
чување на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бо. 
2484/88. (220) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е 
заведен спор за измена на одлука за чување и вос-
питување на малолетно дете по тужбата на тужи-
телот Се фер цан Сејфула од Скопје, против тужената 
Урне Сејфула од Скопје, на привремена работа во 
СРГ со непозната адреса на живеење. 

Како привремен застапник на тужената во смис-
ла на член 46 во врска со член 84 став 2 точка 4 
од ЗПП -се назначува адвокатот Љупчо Андоновски 
од Скопје, кој ќе ги штити интересите на тужената 
во овој опор се додека таа или нејзиниот полномош-
ник не се појават пред судот. 

Од Општински от суд Скопје I — Скопје, V. П. 
бр. 4445/87. (225) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Бериша Фериз од Скоп-
је, против тужениот Бериша Валидин од Скопје, сега 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Бериша Башкил да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на лтвеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
ќе биде застапував од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. 
бр. 2948/88. (224) 

Пред овој суд е заведен спор за долг по тужба-
та на тужителот Југобанка — Основна банка — 
Скопје, пр отпив тужениот Илиевски Томислав од Скоп-
је, бул. „Јане Сандански" бр. 62/2, а сега со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Илиевски Томислав да 
се јави »о рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас во овој суд или во истиот рок да ја достави 
својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде одреден привремен .старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси пред СУДОТ. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје И — Скопје, VI П. 
бр. 1317/88. (223) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
Пред Општинскиот суд во Битола по предлог на пред-

лагачот Митре Мешковски од е.' Цапари — Битола, 
се води ш о р против противникот Мешковски Васи-
ле® Петар од е. Цандри, поради прогласување на 
противникот за исчезнат. 

Се повикува лицето Мешковски Васил ев Петар 
со последно живеалиште во е. Цапари Битолско, 
кој наводно починал во 1953 година да се јави на 
овој суд во рок од три месеци по објавувањето на 
огласот во „Службен лист на СФ Р Ј о д н о с н о „Служ-
бен весник на СРМ". Истовремено судот го повикува 
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секој друг кој нешто знае за неговиот живот за тоа 
да го извести овој суд. 

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе 
одлука за прогласување на исчезнатото лице за 
умрено. 

Од Општинскиот суд во Битола^ ВПП бр. 322/88 
(221) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води по* 9 

стапка за исполнување на договор по тужбата на 
тужителот Хасани Бехаре од Тетово, против Рама-
дан Мемети со непозната адреса во СР Германија 

Се повикува лицето Рамадан Алија Мемети од 
Тетово, сега во СР Германија да се јави во рок од 
30 Дена по објавувањето на овој оглас во Општин-
скиот суд' во Тетово. Во спротивно, неговите правни 
интереси ќе ги застапува привремен старател кој ќе 
го одреди Општинскиот суд во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1563/88. 
(222) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1138 од 27. X. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-354-0-0-0, ја запиша во суд-
ски от регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ветеринарната станица „Напредок", 
Гевгелија, ул. „7 Ноември" бр. 75, со следните по-
датоци: Досегашниот вршител на должноста дирек-
тор Вили Кичуков се запишува како директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во4 Скопје, Срег. 
бр. 1138/88V (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1100 од 21. X. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-703-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Иво 
Рибар Лола", Ц. О., е. Ростуша, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Топузовски Рат-
ко, директор, а се запишува новиот застапник Си-
маноски Апостол, директор, без ограничување. . 

Од Окружниот стопански, суд во Скопје, Срег. 
бр. 1100/88. (319) 

Окружниот стопански 'Суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1077 од 19. X. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-766-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето 'овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Брат-
ство Единство", Ц. О., Дебар, ул. „Вељко Влаховиќ" 
бр. 33, со следните податоци-. Се брише досегашниот 
застапник Рефик Чи^е, директор, а се запишува но-
виот застапник Ирфан Јајага, директор, без огра-
ничување.. 

Од Окружниот стопански суд во Скап је, Срег. 
бр. 1077/77. (320) 

Окружниот 'стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 541 од 22. IX. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1374-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за за-
стапување на Општинската самоуправна интересна за 
едница за здравствена заштита,'Ц. О. Кавадарци, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Александар Роглев, секретар, а се запишува но-
виот застапник Младенов Борис, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
541/88. ч (321) 

застапување на Земјоделската задруга „Лешница", 
Р. О., е. Локвица — Македонски Брод, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Рачев-
ски Ристо, директор, а се запишува новиот застапник 
Момироски Стојан, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопаиски суд во Скопје, Срег. бр. 
1163/8$. (322) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1145 од 31. X. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2265-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на младинската задруга 
под фирма: Младинска задруга „Младинец", Ц. О 
во основање Чаир — Скопје, бул. „Босна4и Херце-
говина" бб, барака 23, Скопје. 

Младинската задруга е основана со склучување 
на Самоуправната спогодба за здружување во задру-
га од 26. IX. 1988 година. 

Основачи на задругата се: Илиевски Зоран, Би-
бановска Валентина, Андонов Бранко, Стојчески Па-
скал, Анчев Сашо, Тодорозска Виолета, Валентина 
Смоковска, Лазимовска Роза, Митевска Тања, Јор-
дановска Убавка, Миленовска Маја, Тасевска Виоле-
та, Таневска Милена, Маријана Блаж е в ас а, Ристовска 
Жаклина, Димитриевиќ Сунчица, Илиевски Себасти-
јан, Крстевски Јовица, Машовиќ Нермина, Пешевски 
Роберт, Ристиќ Маја, Стојановска Маја, Савиќ Жак-
лина, Кочан Самира, Веона Јовановска, Пејчиновски 
Александар, Флорова Сузана, Белковска .Маријана* 
Даци Садат и Сабахета Алија. 

Основни дејности: Дејноста на задругата е орга-
низирано вршење помошни услужни административ-
ни и стручни работи и работни задачи во организа-
циите односно кај работоводавецот односно привре-
мени и повремени работи за кои според пррписите 
за работните односи не се засновува работен однос 
и тоа: 

1. работа која со оглед на процесот на труд не 
се врши како постојана и непрекината работа, а трае 
најдолго 30 дена; 

2. работа во организација која може да трае по-
долго од 30 дена, а не повеќе од 60 дена во една 
календарска година во следните случаи: работа во 
комисии кои се формираат врз основа на закон и 
други прописи; аквизитерски и инкасаторски работи 
кои се вршат повремено; повремено изведување на 

• настава на курсеви и семинари; краткотрајно дневно 
^набљудување и мерење на теренски станици во ме-
теорологијата, хидрологија; повремени помошни ра-
боти на теренските работења во геодетската дејност 
и геолошките, археолошките, педолошките и ел. ис-
тражувања; повремено изведување на културно-умет-
нички и забавни програми освен во, угостителството,, 
ако таквиот труд не им претставува редовно занима-
ње; продажба на среќки, печат и повремени публи-
кации; примање на уплати за спортска прогноза, ло-
то и томбола надвор од просторијата на организаци-
јата, сезонска продажба на земјоделско ̂ прехранбени 
производи, предмети од домашна изработка, сувени-
ри и други предмети, од туристички карактер, ако се 
вршат на привремени продажни места; вртење на 
статистички истражувања и шифрирање на посебни 
извештаи и повремено и привремено вршење на ра-
ботни задачи во земјоделството и шумарството,-

3. како повремени или привремени работи се 
сметаат и работите кои се вршат кај работодавецот. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
. ти лица задругата одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Митевски Киро, 
вршител на должност инокосен работоводен орган, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
. бр. 1145/88. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 1163 од 26. X. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-9-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието брег. бр. 982 од 14. X. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-2266-0-0-0, го запиша во суд-
скиот рег,метар орчовар>ето и конституирањето на 
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задругата под фирма: Производно, прометна и ус-
лужна задруга „Макоопр>ема-инженеринг" О. Сол. О., 
с. Орешани — Скопје, ул. „Јане Сандански" бр. 55. 

Самоуправната спогодба за основање на задруга-
та е склучена на 18. VII. 1988 година, од следните 
основачи: Стојковски Јован; Томче Стојковски и Куз-
м ановска! Васе. 

Основна дејност: 13 — браварска; 14 — лимар-
ска (изработка на производи од лим,1 вршење на ли-
марски услуги); 15 — метал остругарска; 17 — мета-
лон ојасарска (изработка на метална галантерија); 18 
— машинобраварска; 19 — алатничарска; 38 — зава-
р у в а ч ^ ; 41 — изработка на ситни предмети од ме-
тал; 42 — ел е кгр оинсталат ер ек а на електрични во-
дови, лифтови, (Светлечки реклами и слично; 43, — 
електромеханичарска , за разладни уреди, климатиза-
ција и ел.; 45 — електромеханичка (за радио и тв. 
апарати, транзистори, магнетофони, аудио и видео 
апарати и ел.) 63 — изработка на ролетни од дрво и 
цл ас тика,- бб — изработка и местење на ламперија; 
67 — дрвостругарака; 68 — ^доларска,- 70 — тапетар-^ 
ска и деко рате рока,- 75 — изработка на дрвена амба-
лажа 78 — изработка на дрвена галантерија; 151 — 
изработка, монтирање и поправка на електронска 
опрема и автоматика; 152 — производство на при-
клучни кабли за електрични и електронски, апарати 

Споредна дејност: 
3 производи од гума, каучук и пластична ма-

са ; 5 — метални и железни производи; 6 — вал ани 
и влечени производи од црна и обоена металургија; 
7 — електротехнички и електронски апарати, радио 
и тв апарати, машини, делови и друго,- 8 — елек-
тротехнички машини, делови и други уреди, спрема 
и електротехнички материјали и раев етни тела, 9 —=• 
градежни, санитарни, инсталациони и отровни мате-' 
ријали; 22 — земјоделска опрема и алати,- 35 — 
секундарни суровини; услуги; 9 — изработка на 
проекти > 11 — водење на деловни книги и 12 — 
вршење на интелектуално консултативни услуги. 

Задругата во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка. 

Задругата во правниот промет со трети лица од-
говара со сите свои средства. 

За работата на задругата, задругарите — осло-
вачи емчат ограничено солидарно тр поратно во ви-
сина на здружените средства наведени во член 2 од 
Самоуправната спогодба за основање на задругата — 
по 2.000.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Стојковски Том-
чо, вршител на должноста и нако сен работоводен ор-
ган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, 
бр. 982/88. ѕ . (324) 

Окружниот стопански »суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1171 од 26. X. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-2097-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Станбената задруга 
»„Стандард", Р. О.,, Скопје, ул. „Ленинова" >бр. 46, 
Скопје, со следните податоци: Промена на својство-
то на досегашниот в. д. директор; Христов Божидар, 
се запишува како директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1171/88. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1176 од 27. X. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1774-13-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на називот (со 'следните по-
датоци: Се запишува промената на називот на ООЗТ 
Централно основно училиште „Страшо Пинџур" — 
Скопје, во состав на Работната организација за основ-
но воспитание и образование „Карпош", О. Сол. О. 
со ООЗТ Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: 
Работна организација за основно^ воспитание и обра-
зование „Карпош", О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, ул. 
„Радика" бр ' 9, ООЗТ Основно училиште „Страшо 
Пинџур" — Скопје, населба „Даме Груев", ул. „Лука 
Геров" бб — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 1176/88. \ (328) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. јбр. 1177 од 25. X. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1150-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на привремените мер-
ки, промената на фирмата и промената на лицето 
овластено за застапување со следните податоци: Се 
занишува промената на фирмата на Централното 
основно училиште „Кузман Шапкарев", Ц. О., насел-
ба Драчево, Скопје, ул. „Жарко Зрењанин" бр. 135, 
се мернува и то иднина ќе гласи: Работна организа-
ција за основно воспитание и образо1вание „Кузман 
Шапкарев", Ц. О. н. Драчево ,— Скопје, ул. „Жарко 
Зрењанин" бр. 135. 

Се брише досегашниот застапник Христов Васил, 
директор, а се запишуваат привремените мерки и 
привремениот управник Новески Добривој, со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1177/815. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, во реше-
нието Срег. бр. 1133 од 15. X. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1196-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. 
оо ООЗТ — Скопје, бул. „Едвард Кардељ" бб, со 
следните податоци Се брише досегашниот застапник 
проф. "Д-р Мите Стаменовски, декан, а се запишу-
ва новиот застапник проф. д-р Јанко Лазаревски, де-
кан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, 
бр. 1133/88. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 1183 од 25. X. 1988 година, на ре* 
шстарека влошка бр. 1-135-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Организацијата на здружен труд Цен-
тар за култура и информации — Скопје, со Ц. О., 
ул. „Моша Пијаде" бр. 1, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник директор м-р ѓорѓија 
Најдески; а се запишува новиот застапник Марија 
Илијева, в. д. директор, без ограничување. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
-бр. 1183/88. (331) 

Окружниот стопански' суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 588 од 18. X. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2037-0-0-0, ја запиша во суд 
свдот регистар промената на седиштето и поблиска* 
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та адреса и пристапувањето на новиот член во зад-
ругата со еле,дните податоци: Се запишува промена-
та на седиштето и поблиската адреса на Градежна 
занаетчиската задруга „Градежник", Р. О., од ул, 
„Јосиф Ј о с и ф о в о м " — Свештарот" бр. 34-а Скопје,, 
се преселува нд ул. „474" бр. 7 — Скопје. 

Се запишува пристапувањето на новиот член на 
, задругата Мицоски Мирослав, 

Од. Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 588/88. (332) 

Окружниот (стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1082 од 12. X. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1802-0-0-0, го заниша во суд-
скиот1 регистар бришењето поради здружување во РО 
Електро-браварска услужна задруга „Техномошт", Р. 
О. — Скопје', булевар „Србија" бб, со следните по-
датоци: Се запишува бришењето на Електро-бравар-
ската.услужна задруга „Техномонт" Р. О. — Скопје, 
булевар Србија" бб, поради здружувања во „Гра-
динг", работна организација за градежништво и ин-
женеринг, производство и промет, Ц. О., Скопје, ул. 
„Маршал Тито" бб. 

Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Срег. 
бр. 1082/88. ј (333) 

Окружниот стопански суд БО Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1137 од 12. X. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-2228-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј" 
Работна организација Технолошко-металуршки Фа-
култет, со Ц. О., Скопје, ул. „Руѓер Бошковиќ" бр. 
16, со следните податоци :Се брише досегашниот 
застапник д-р Бранко Попов, декан, без ограничува-
ње, а се запишува новиот застапник д-р Фредерика 
Павловска-Поповска, декан без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд1 во Скопје, Срег. 
бр. 1137/88. п ( 3 3 4 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1021 од 31. X. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1880-11-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната органиазција за основно 
воспитание и образование „9 Ноември" О. Сол. О. со 
ООЗТ Титов Велес, ООЗТ ПОУ „Рајко Жинзифов", 
е. Д. Оризари, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Дамчевски Костадин, директор, 
а се занишува новиот застапник Јовиќ Божидар, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 1021/88. _ _ _ _ _ _ _ _ *3 3 5 ' 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Ср ег. бр. 1052 од 13. X. 1988 година, на. ре-
гистарска влошка бр. 1-176-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ср е дношкол скиот дом „Лазар Лаза-
ревски" — Титов Велес, Ц. О., ул. „Марксова" бр. 3, 
со следните податоци : Се брише досегашниот застап-
ник Зографски Јовац, директор без ограничување, ( а 
се запишува Ќулумов Цветан, директор без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, 
бр. 1052/88. _ _ _ _ _ _ _ * ( з з ф . 

Окружниот стопански »суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 847 од 27. X.41988 година,- на ре-
гистарска влошка бр. 1-535-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за насочено образование 
„Кирид Пе јчиновић , Ц. О., Тетово, ул ч „Браќа Ми-
ладинови" бр. 134, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Томислав Наумовски, в. д. ди-
ректор, а се запишува новиот застапник Атанасов-
ски Павле, в. д. директор, без ограничување.' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 847/88. (337) 

гистарска влошка бр. 2-42-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Победа", Р. ' 
О., е. Милетино — Тетово, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Емини Абдулахит , Ди-
ректор, а се запишува новиот застапник Мојсовски 
Алексо, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 924/88. (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. б,р. 768 од 29. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-654-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Музејот на Тетовскиот крај, Ц. О., — 
Тетово, ул. >„Ново Село" бб, со следните податоци*. 
Се брише досегашниот застапник Божидар Васовски,, 
директор, а се запишува новиот застапник Надица 
Лер асимовска, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр, 768.88. (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје,; со реше-
нието Срег. бр. 452 од 13. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1 515-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Лирија", Ц. О., 
Тетово, ул. „ЈНА" бр. 6, со , ел едните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Ибрахими Абдулме-
џит, »директор, а се запишува новиот застапник Бе-
џети Мухамед, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 452/88. _ • * (244) 

КОНКУРСИ 

Окружниот стопански суд во Скопје; со реше-
нието Срег. бр. 924 од 24. X. 1988 година, на ре-

Брз основа на член 81 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
15/83, 11/87 и 20/88) и Одлуката,на Работничкиот оо-
веТ РО бр. 024365/18 од 19. X. 1988 година, Т у н и -
скиот комбинат „Прилеп" — Прилеп 

ОБЈАВУВА 
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапувале работи за изградба на објекти: 
А) Фабрика за цигари — реконструкција и про-

шарување, 
Б) Фабрика за филтер стапчиња 
во Прилеп, за изведување на градежни и инста 

латерски работи - к 
1. Се отстапуваат следните работи: 
Услуга на инженеринг, која г и ' содржи следниве 

активности: 
1.1. Работи во врска со отстапување на граде-

њето; 
. 12. Усогласување на работата на соучесниците во 

изградбата на објектите; 
1.3. (Следење на извршувањето на инвестициона-

та програма во поглед на трошење на средствата, 
динамиката и роковите за изградба,-

1.4. Организација и учество при изготвувањето 
на крајната п р е с м е т а ; 

1.5. Надзор над градењето на објектите, консул-
тација и организација; 

1.6. Изведување на градежни работи: 
А) Фабрика за цигари — реконструкција и про-

ширување:. 
— само градежни работи; 
Б) Фабрика за филтер стапчиња: 
— г р а д е ж н и работи, 
— сите.инсталатерски работи. 
2. УСЛОВИ: 
2.1. Можност за самоуправно .здружување на 

средства на Фондот на Федерацијата во, висина чод 
11.800.000.000 динари за развој на неразвиените под-
рачја на кредитна основа и по пропишани услови за 
финансирање на изградба на инвестициони објекти; 

2.2. Пониска понудена цена; 
2.3. Покус реален рок за завршување на рабо-

тите. 
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2.4. Поголемо искуство во предметните работи и 
поголем степен на коректност во извршувањето нр 
преземените обврски во поглед на рокот и квалите-
тот на работите опрема поранешните инвеститори за 
кои работеле; 

2.5. Подолг гарантен рок; 
2.6. Технички кадар со подобри .референци;' 
2.7. Поповолни услови во поглед на цената за 

дополнителни и непредвидени работи; 
2.8. Поповолен начин на пресметка на разликата 

во цената (клизна скала); 
2.9. Подобна финансиска способност. 
3. Место на изведување на работите: 
Место на изведување на работите е локацијата 

на Тутунскиот комбинат „Прилеп" во Прилеп, ул.. 
„Марксова" бр. 101. 

4. Ориентациона вредност на работите: 
4.1. Објект А): Фабрика за цигари — реконструк-

ција и проширување: 
— само градежни работи — 7.500.000.000 дин 
4.2. Објект Б): Фабрика за филтер стапчиња: 
— градежни и сите ижгг ал атевски работи — 

з.зоо.ооо.ооо дин. 
5. Динамика и рокови-. 
5.1. Почетокот на работите е 15 дена по избо-

рот на изведувач, а рок за завршување на работите 
е 6 (шест) месеци. 

5.2. Рок за прибирање на понуди за конкурсот е . 
15 дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на-СРМ". 

5.3. Јавното наддавање ќе се одржи на 16. 
XII. 1988 година во, просторите на инвеститорот, во 
12 часот. 

5.4. Одлука за тоа кои изведувачки организации 
се подобни инвеститорот е должен да донесе во рок 
од 10 дена од денот на одржаниот конкурс за по-
добност на изведувачите. 

6. Останати напомени: 
Присуството на конкурсот ќе биде врз основа на 

писмена пријава доставена на адреса: Тутунски ком-
бинат „Прилеп" — Прилеп, ул. „Марксова" бр. 101, 
со назнака-. „Документација за јавно наддавање, не 
отворај". 

Обвивката со документацијата мора да содржи: 
а) назив (фирма) и точна адреса на понудувачот, 
б) доказ за техничката, кадровската и стручната 

способност за изградба на инвестициони објекти, 
ц) докази за условите кои се наведени во точ-

ка 2. 
Сите известувања и детални информации ао вр-

ска со конкурсот може да се добијат од инвестито-
рот на лице место или на тел. бр. (098) 21-020, 
21-021, 21-022 или телекс бр. 53-168, 53-156. 

Врз основа на член 79̂  од .Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
22/84), РО РЕК „Битола" — Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 1 

К О Н К У Р С 
зд подобност и отстапување 

I. Предмет 
Изведување на градежни работи, набавка на 

опрема и електро-машинска монтажа и пуштање во 
работа на објектот Третман на отпадни води на 
објектот ТЕ „Битолу" во ед според тендер докумен ' 
тацијата од инвеститорот/ 
II. Место 

РО РЕК "Битола",-село Суводол. 
Ш . Услови 

Извршувањето на работите ќе се отстапи на по-
добен и најповолен понудувач. 

Понудувачите можат да понудат комплетна из-
ведба на објектот или поединечно: за градежен дел; 
за набавка на опрема; и за електрочмашинска мон-
тажа. 

IV. Цена 
Понудите треба да содржат поединечни цени по 

позиции и вкупна цена, а според предмер-пресмет-
ките од тендер документацијата, како и да прило-
жи формула на клизна ска/га. 

V. Рокови 
Рокот за завршување на објектот е 6 месеци од 

склучувањето на договорот. ' 
Рокот за поднесување на пријави за подобност и 

понуди е 30 дева од објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СВМ". 

VI. Останато 
Пријавата за подобност треба да содржи: 
— назив и точна адреса,-
— доказ за регистрација на ' дејноста,-
— референтна листа на изведени исти или слич-

ни работи-
— извод од завршни сметки 1987 год. и перио-

дична пресметка за последниот пресметковен пе-
риод; ' 

— расположливи капацитети на работна снага и 
механизација; 

— начин на пресметка на дополнителни и не-
предвидени работи (норма саат на работна рака и 
механизација); / 

— изјава дека ги прифаќа условите на -инвести-
торот од тендерската документација. 

Т енд ©раката документација секој понудувач мо-
же да ја разгледа во просториите на инвеститорот 
РЗ — Капитална градба секој работен ден од 8—13 
часот. 

ч Пријавите за подобност и понудите се поднесу-
ваат до инвеститорот во одвоени и запечатени об-
вивки со назнака: 

„Пријава за подобност" и „Понуда" и со назна-
ка на објектот и конкурсот. 

Отворањето на пријавите за подобност ќе се 
изврши КОМИСИСКИ во рок од 10 дена од истекот 
на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за 
денот и чаоот на отворањето на пријавите за подоб-
ност како и за денот и часот на отворањето на по-
нудите, понудувачите ќе бидат дополнително извес-
тени. 

Одлуката за подобност на понудувачите ќе ја до-
несе Комисијата во рок од 15 дена од завршувањето 
на конкурсот, а во натамошниот рок од 10 дена 
Комисијата ќе даде предлог за избор на најповолен 
понудувач. 

Подетални информации можат да се добијат на 
телефон 22-777 и телекс 53-148. 

Врз основа на член 78, а во врска со член 27 
став 1, од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 37/77, 9/78, 27/78, 
46/82, 11/87 и 24/88), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на четворица судии на Окруж-

ниот суд — Скопје 
Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 

ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, пријави со биографски податоци 
за движењето во работата и другите активности да 
поднесат до Собранието на СР Македонија — Коми-
сија за прашања на изборите и именувањата, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето. ' 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Врз основа на^ член 95 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" број 17/79, 46/82 
и 24/8Ѕ), собранијата на општините Центар и Кар-
пош објавуваат дека ќе извршат избор на 2 (два) 
судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

Кандидатите за избор на судија треба да ги 
исполнуваат следните услови: 



„ 21 ноември 1988 СЛУЖБЕН ВбСМИК МА С?М Бр. 4$ — бгр. 833 

— 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; 
— да имаат морално-политички квалитети за вр-

шење на судскава функција.. 
Заинтересираните кандидати пријавите со пот-

ребните документи треба да ги достават до Комиси-
јата за прашањата на изборите и именувањата на 
Собранието на општината Центар во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето на ова соопште-
ние. 1 (317) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 35 од Општествениот дого-

вор за измени и дополнувања на Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила за самоуправ-
но уредување на односите во 'стекнувањето и распо-
редувањето на доходот и чистиот доход и распредел-
бата на средствата за лични доходи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/87), Координациокиот одбор 

О Б Ј А В У В А 
измена на планираниот елемент за примена на ме-
рилата за расл ор еду вање на чистиот доход за пе-
риодот јануари-деке мв ри 1988 година, објавен во 

„Службен весник на СРМ" бр. 41/88 
1. Во точката 1, износот „301.360 динари" (про-

сечен месечен пресметан чист' личен доход по ра-
ботник без средства за непосредна заедничка пот-
рошувачка) се заменува со износот „317.470 динари". 

Координационен одбор 
Претседавач, 

Мемед Нурединоски, е. р. 

СОДРЖИНА 
803. Одлука за помилување на осудени лица 819 
804. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за поблиските намени, начинот 
и условите за користење на паричните 
средства на Републиката и на општините 
што се водат како. депозит во Народната 
банка на Македонија во 1988 година — 819 

805. Одлука за пропишување мерка на непо-
средна контрола на цените — определува-4 

ње највисоко ниво на цените — надомес-
токот на радио и ТВ услугите — — — 820 

' 806. Одлука за утврдување на висината на по-
мошта и на другите трошоци што им се ис-
платуваат на повратниците — — — — 820 

807. Одлука за користење н,а средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — ' 820 

808. Одлука за измена на Одлуката за корис-
тење на средства од Постојаната резерва 
на СР Македонија — — — — — — 821 

809. Одлука за измена на Одлуката за корис-
тење на средства од Постојаната резерва 
на СР Македонија — — — — — — 821 

810. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — §21 

811. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 821 

812. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 821 

813. Одлука за изменување на Одлуката за 
(пропишување ме'рка на непосредна кон-
трола на цените — давање согласност на 
•определени производи и услуги — — —- 822 

814. Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на РО Републички завод за 
заштита на спомениците на културата — 822 

815. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ур-
банизам, градежништво, сообраќај и заш-

" тита на човековата околина — — — 822 

816. Решение за именување главен републички 
управен инспектор на Републичкиот упра-
вен инспекторат при Републичкиот секре-
таријат за правосудство и управа — 822 

817. Решение за разрешување од должноста 
началник на Бирото за претставки и пред-
лози во Извршниот оовет на Собранието 
на СР Македонија — — — — — — 823 

818. Одлука за вредноста на бодот за пресме-
тување на аконтацијата на личните дохо-
ди на функционерите што ги избира од-
носно именува Собранието на СР Македо-
нија — — — — — — — — — — 823 

819. Одлука за вредноста на бодот за пресме-
тување аконтацијата на личните доходи 
на носителите на правосудните функции, 
што ги избира и именува Собранието на 
СРМ и функционерите и раководните ра-
ботници во стручните служби на Собра-
нието на СР Македонија — — — — 823 

820. Одлука за утврдување на висината на на-
доместокот за одвоен живот од семејството 823 

821. Одлука за висината на дневниците за 
. службени патувања на работниците во ре-

публичките органи нач Управата и во ре-
публичките организации и на функционе-
рите и раководните работници што ги 
именува односно назначува Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија — 824 

822. Упатство за изменување на Упатството за 
постапката за остварување на правото на 
надоместок на дел од каматата — — — 824 

823. Одлука на Уставниот суд на Македонија) 
У. бр. 99/85 ОД 26 октомври 1988 година 824 

824. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 142/88 ОД 19 октомври 1988 година 824 

Ѕ25. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 134/88 ОД , 13 октомври 1988 година 825 
Исправка на Правилникот за изменување 
и дополнување на Правилникот за обрас-
ците за пријавување и одјавување на жи-
веалиштето и престојувалиштето на граѓа-
ните — — — — — — — — — 825 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
246. Одлука за аконтативно усогласување на 

пензиите и паричните надоместоци со дви-
жењето на личните доходи во Републи-
ката во 1988 година — — — — — — 826 

247. Одлука за измена и дополнување на Одлу-
ката за обезбедување средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за 
остварување и развој на физичката кул-
тура на град Скопје за 1988 гордата — —- 826 

248. Одлука за намалување стапката на придо-
нес од личен доход од работен однос како 
приход на самоуправните интересни заед-
ници за предучилишно и основно воспита-
ние и образование и општествена заштита 
на децата на, општините" Гази Баба, Кар-
пош, Кисела Вода, Центар и Чаир за пе-
риодот ОД 1. X. 1988 година ДО 31. ХП, 
1988 година — — — — — — — — 827 

249. Одлука за стапката на придонесот за 
здравствено осигурување на работниците 
и стапката на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во стран-
ство — — — — — — — — — 827 

250. Одлука за измена на Одлуката за утврду- \ 
вање висината на стапките на придонеси-
те на ОСИЗ за социјална заштита — Ра-
довиш за 1988 година —• — — — — 828 
Објава за измена на планираниот елемент 

. за примена на мерилата за распоредување 
на чистиот доход за периодот јануари-де-
кември 1988 година, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 41/88. — — — — 833 
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НИРО Службен весник на СРМ располага со средните изданија: 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
(Пречистен текст) 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 

Трето изменето и дополнето издание 

Цена 6.500 динари 

Цена 5.500 динари 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

Второ изменето и дополнето издание 
Цена 6.000 динари 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
— со судска практика и со предметен регистар 

Трето изменето и дополнето издание 
Цена 5.000 динари 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 

— со предговор и со предметен регистар — 
Второ изменето и дополнето издание Цена 2.000 динари 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА 
И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

— со упатства —* 
Цена 800 динари 

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА 
УПРАВНА ПОСТАПКА 

— со објаснувања и со предметен регистар — 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена 1.700 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА 
ПОСТАПКА 

— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите — 
Второ изменето и дополнето издание / 

Цена 1.300 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Цена 1.250 динари 

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ > 
И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Цена 560 динари^ 

ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 
(Пречистен текст) 

I Цена 4.500 динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

книга 211 
Цена 3.000 динари 

Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 91000 — Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 

Издавач: Новпнско-нздавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев** —- Скопје 


