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

Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 100 
ДИН. Жиро сметка 40100-603-12498 

10. 
Врз осмоза на член 11 <од Законот за даноко! 

од доход на организациите на здружен труд („Служ 
бен весник на СРМ", бр. 42/80, 38/81, 38/83 И 22/85), 
Извршниот совет на Собранието н а Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ОД 
ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат од плаќање на данок од доход во 

1986 година организациите (на здружен труд од об-
ласта 12 — Образование, наука, култура и информа-
ции (освен подпрупата 120363 — Изнајмување и дис-
трибуција на филмови) и областа 13 — Здравствена 
и социјална заштита. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќ е се примену-
ва од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 23-84/1 
23 јануари 1986 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

11. 
Врз основа на член 18, став 1 од Законот за 

адвокатурата и другите видови на правна помош 
(„Службен весник на СРМ" бр. 6/72 и 13/78), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА НА-
ГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ НА АДВОКАТСКАТА 

КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се дава согласност на Тарифата за наградата 
и надоместокот на трошоците за работата на адво-
катите на Адвокатската комора на Македонија, доне-
сена на XXXIII редовно годишно собрание на Адво-
катската комора на Македонија, одржано на 22 де-
кември 1984 година. 

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

Бр. 23-34/1 
16 јануари 1986 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

12. 
Врз основа на член 45, став 3 од Законот за сис-

темот на финансирањето на општините и на Репуб-
ликата („Службен весник на СРМ", бр. 44/77 и 37/83), 
Извршниот совет на Собранието н а СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР 
ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА 

1. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да одобрува користење на средства од теков-
ната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 
1986 година, кои по одделни барања не го надми-
нуваат износот од 400.000 динари. 

2. За користењето на средствата од точка 1 на 
ева решение, републичкиот секретар за финансии 
му поднесува повремени извештаи на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија. 

3. Ова решение (влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Репуолика Македонија" . 

Бр. 23-165/1 
23 јануари 1986 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

13. 
Врз основа на член 104, став з од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/77, 9/78, 43/78, 38/81, 50/82, 7/83 И 3/85), ре-
публичкиот секретар за финансии, во согласност со 
претседателот на Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
13А УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 

ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на вистинскиот при-
ход од земјоделска дејност, во смисла на член 104, 
став 2 од Законот за даноците на граѓаните за 1985 
година, изнесува 6,3. 

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

Бр. 14-3556/1 
23 јануари 1986 година 

Скопје 

Републички секретар 
за финансии. 

Александар Андоновски, е. р. 
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14. 
Брз основа на член 144 став 1 точка 6 од Зако-

нот за превоз во патниот сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 35/85), Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ПРОГРАМАТА 
НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ГРАЃАНИТЕ ШТО 

ВРШАТ ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на по-

лагањето и програмата на стручниот испит на граѓа-
ните што вршат јавен превоз на патници во автотак-
си превозот (во натамошниот текст: такси превоз-
ници). 

Член 2 
Стручниот испит за такси превозници кандида-

тот го полага пред испитна комисија. 
Исритната комисија се состои од претседател, 

два члена и нивни заменици. 
Испитната комисија по потреба има и секретар. 

Член 3 
Кандидатот за полагање на стручниот испит за 

такси превозници, поднесува пријава до општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на патниот 
сообраќај. 

Пријавата за полагање на стручниот испит од 
став 1 на овој член, содржи: име и презиме на кан-
дидатот, датум .и место на раѓање, место на живеење 
и адреса, категоријата на возилото за која возачот 
има возачка дозвола и кој пат го полага испитот. 

Член 4 
По приемот на пријавата испитната комисија го 

определува времето и местото на полагањето на 
стручниот испит за такси превозници и за тоа благо-
времено го известува кандидатот. 

Член 5 
Кандидатот полага пред испитна комисија во 

полн состав. 
Со работата на испитната комисија раководи 

претседателот на комисијата. 

Член 6 
Успехот на кандидатот се оценува со „положил" 

или „неположил". 
На кандидатот кој го положил испитот му се 

издава уверение за положен стручен испит за такси 
превозник. 

Член 7 
Издаденото уверение за положен стручен испит 

за такси превозник се впишува во посебен регистар 
што го води органот што ја формира комисијата. 

Регистарот за издадените уверенија за положен 
стручен испит се заклучува на крајот на секоја годи-
на и се чува трајно. 

Член 8 
Испитните рокови се определуваат по потреба во 

зависност од бројот на пријавените кандидати. 
Кандидатот КОЈ нема да го положи стручниот ис-

пит има право истиот да го полага наредниот испи-
тен рок. 

Член 9 
За текот на полагањето на стручниот испит за 

такси превозници се води записник. Записникот го 
потпишуваат претседателот и членовите на комиси-
јата. 

Член 10 
Стручниот испит за такси превозници што се по-

лага пред општинската комисија се состои од тео-
ретски дел што се полага усмено или писмено во за-
висност од бројот на пријавените кандидати, според 
Програмата за полагање на стручниот испит за так-
си превозници, која е составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија*4. 

Бр. 11/2-113 
31 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски 

дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
НА ТАКСИ ПРЕВОЗНИЦИ 

I. ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ПАТНИОТ СООБ-
РАЌАЈ 

1. Закон за превоз во патниот сообраќај 

— поим на јавен превоз, поим на превоз за сопстве-
ни потреби, техничко-експлоатациони услови и 
превозна исправа; 

— услови за вршење на јавен превоз со моторни во-
зила од страна на организациите на здружениот 
труд; 

— јавен превоз во линискиот патен сообраќај (возен 
ред, тарифа, усогласување на возните редови, ре-
гистрација на возните редови, укинување на ли-
нии, возни билети, службена облека на членовите 
на посада, автобуски станици и постојки, работно 
време на автобуската станица, обележување, опре-
мување и одржување на автобуските станици, 
внатрешна контрол а; 

— јавен превоз во градскиот и приградскиот патен 
сообраќај ; 

— јавен превоз во слободниот патен сообраќај; 
— здружување на организациите на здружениот труд 

што вршат јавен превоз во деловна заедница,-
— превоз за сопствени потреби; 
— превоз што го вршат граѓаните со моторни вози-

ла (услови што треба да ги исполнуваат граѓа-
ните за вршење на јавен превоз, тарифа, корис-
тење на дополнителен труд, услови за запирање, 
односно продолжување на вршењето на јавниот 
превоз преку работоводител, престанување на одо-
брението за вршење на јавен превоз, работна 
облека, линиски превоз на патници што го вршат 
граѓаните); 

— здружување во задруга; 
— здружување на граѓаните превозници во однос на 

трајна и привремена /деловна соработка со орга-
низациите на здружениот труд,-

— здружување во договорна организација на здру-
жениот Труд; 

— превоз со запрежни возила; и 
— инспекција во јавниот патен сообраќај. 

2. Закон за превозот во меѓународниот патен 
сообраќај 

— основни одредби; 
— превоз на патници; 
— превоз на предмети; 
— вонреден превоз; и 
— овластувања на инспекциските органи. 

3. Закон за договорите за превоз во друмскиот 
сообраќај 

— општи одредби; 
— договор за превоз на патници; 
— договор за превоз на багаж; 
— рекламации; и 
— застареност на побарувањата. 

7 февруари 1986 
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II. КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ТАКСИ ПРЕВОЗ-
НИЦИТЕ 

— изглед на такси возачите; 
— потресни документи кои возачот мора да ги има 

каЈ сеое дрт вршењето на дејноста; 
— лица и предмети кои возачот е должен да ги 

прими и лица и предмети кои возачот не смее 
да ги прими; 

— наплатување на такси услугите; 
— однесување на такси возачите спрема патниците; 
— однесување на такси возачите спрема пијани лица 

И СЛ. ; 
— преземање на багаж; 
— издавање смеши; 
— постапка со најдените предмети; и 
— други обврски што произлегуваат од општите ак-

ти на здруженијата на такси превозниците. 

III. ТОПОГРАФСКА ОРИЕНТАЦИЈА 

— читање на географска карта; 
— читање на автомобилска карта; и 
— читање на плановите на градовите. 

IV. ЗНАЧАЈНИ КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ, ТУРИС-
ТИЧКИ И СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ВО ГРАДОВИТЕ 
И НИВНАТА ОКОЛИНА 

— локации на поважните музеи, галерии, театри, ки-
на, концертни сали, културни домови, библиотеки 
и СЛ. ; 

— локации на поважни хотели, мотели и угостител-
ски објекти, туристички агенции, излетнички мес-
та; и 

— локации на стадиони, игралишта и спортски сали. 

V. ПОВАЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД, 
ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛ ИТИЧ КИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОП-
ШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

— локација на поважните здравствени организации 
(здравствени домови, болници., амбуланти, брза 
помош и ел.) 

— локација на собранието на општината и негови-
те служби; 

— локација на органите за внатрешни работи; 
— локација на 'републичките органи (Собрание на 

СРМ, Извршен совет на Собранието на СРМ ити.) 
— локација на железничка станица, автобуска стани-

ца, аеродром, автотакси станица, жичара и пош-
та, радиотелевизиско студио; 

— локација на школи, факултети, академии и ел.; 
— локација на поважни трговски, индустриски и дру-

ги поважни стопански организации; и 
— други поважни објекти од значење за Република-

та и општината. 

15. 
Врз основа на член 144 став 2 точка 2 од Зако-

нот за превоз во патниот сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 35/85), претседателот на Републич-
киот комитет за сообраќај и врски пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА 

ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

1. Легитимацијата, со која се утврдува својството 
на инспектор за патен сообраќај се издава според 
образецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата е 1 0 x 7 см. а 
нејзините корици се полутврди и обоени со црвена 
боја. 

3. Легитимацијата важи за календарската година 
во која е издадена односно за календарската годи-

на за која е нејзиното важење продолжено, доколку 
изрично не е означен покус рок. 

Продолжувањето рокот на важењето на легити-
мацијата го врши органот што ја издал легитима-
цијата. 

4. Инспекторот за патен сообраќај на кого функ-
цијата му престанала, должен е веднаш, а најдоцна 
во рок од 3 дена да ја врати легитимацијата на ор-
ганот што ја издал. 

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе 
се изврши најдоцна до 30. VI. 1986 година. 

6. Со влегувањето во сила на ова упатство прес-
танува да важи Упатството за легитимацијата на ин-
спекторот за патен сообраќај („Службен весник на 
СРМ" број 18/75). 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Јеепуолика Македонија". 

Бр. 11/2-114 
31 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за сообраќај 
и врски, 

дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА 
ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

(формат 1 0 x 7 см) 

(Првата страна на кориците 
Грб на Републиката) 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
НА ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

(Втората страна на кориците 
Фотографија големина 6 x 4 ) 

(Своерачен потпис на инспекторот) 
(Прва внатрешна страна) 

(назив на органот кој ја издал легитимацијата) 
овластен е на 

(име и презиме на инспекторот) 
1 на да 

ги врши работите на инспекцијата на патниот сооб-
раќа ј предвидени со соодветните прописи и ги вр^ 
ши правата и должностите што се утврдени со нив 
на инспекторот за патен сообраќај . 
Број 
Ден 19 година 
Во 

(М. П.) 

(потпис на функционерот на . 
органот) 

(Втора, трета и четврта внатрешна страна) 
Легитимацијата важи: 

д о 19 година 
(М. П.) 

(потпис на функционерот на 
органот) 

До 19 година 
(М. П.) 

(потпис на функционерот на 
органот) 

До 19 година 
(М. П.) 

(потпис на функционерот на 
органот) 

^Петта, шеста ити. внатрешна страна. Извод од За-
конот за превоз во патниот сообраќај. Текст на чле 
нот 120, 121, 122 и 125) 
(Третата и четвртата страна од кориците остануваат 
празни) 
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16. 
Врз основа на член 144 став 2 точка 1 од Зако-

нот за превоз во патниот сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 35/85), претседателот на Републич-
киот комитет за сообраќај и врски пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБРАЗЕЦОТ НА 

РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ОДОБРЕНИЈА 

1. Регистарот на издадените одобренија за вр-
шење на јавен превоз со моторни возила од страна 
на граѓаните (регистар) се води според одредбите 
на ова упатство. 

2. Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на патниот сообраќај (надлежен орган) го 
води регистарот според образецот кој е составен 
дел на ова упатство. 

Во општините со поголем број впишувања во 
регистарот, кон регистарот се води именик и збир-
ка на исправи. 

3. Регистарот се води во форма на тврда уко-
ричена книга чии страници се означени со редни 
броеви, прошиена и потпечатена. 

4. На еден регистарски лист можат да се впи-
шуваат податоци само за едно лице што врши јавен 
превоз. 

5. Во регистарот се внесуваат податоците пред-
видени во образецот како и промените што ќе нас-
танат по впишувањето. 

Промените надлежниот орган ги регистрира со 
денот кога е примена пријавата за промена. 

Податоците за престанок на важноста на одоб-
рението, настанати по сила на закон, се впишуваат 
со денот наведен во актот со кој се утврдува прес-
танокот. 

6. Впишувањето во регистарот се врши со црно 
мастило, а исправките со црвено мастило. 

Секоја исправка во регистарот мора да биде 
оверена од лицето што го води регистарот. 

7. По пополнувањето на регистарскиот лист за 
издадените одобренија се отвора нов регистарски 
лист на кој се означува бројот на регистарската стра-
на од која е извршен преносот од претходниот ре-
гистарски лист. 

8. Во именикот се внесуваат издадените одобре-
нија по азбучен ред на презимето на граѓанинот, 
како и регистарскиот број по кој се води во регис-
тарот. 

Именикот може да се води во вид на картотека 
или како посебна книга. 

9. Во збирката на исправи се чуваат исправите 
врз основа на кои е извршено впишувањето во ре-
гистарот. 

10. Со влегувањето во сила на ова упатство прес-
танува да важи Упатството за начинот на водењето 
и образецот на регистарот на издадените одобренија 
(„Службен весник на СРМ" број 18/75). 

<1. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 11/2-115 
31 јануари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за сообраќај 

и врски, 
дипл. инж. Томе Малески, е. р. 
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17. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

10 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 де-
кември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА точка 4 на член 20 од Пра-

вилникот за формирање, давање и користење на 
средствата од фондот за заедничка потрошувачка 
во Работната заедница на Стопанска банка — Ос-
новна банка Охрид, донесен од работниците со ре-
ферендум одржан на 7 ма ј 1982 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Битола за оценување уставнос-
та и законитоста на точка 1 и 5 на член 20 од 
актот означен во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Стопанска банка — Основна банка 
Охрид на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македо-
нија, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на точките 1, 4 и 5 на член 20 од Пра-
вилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Спо-
ред наводите во предлогот, означените одредби се 
противуставни и незаконити затоа што основите стан-
бени услови и здравствена состојба не се разрабо-
тени во доволна мера и што по основот работен 
стаж се добиваат бодови . за стаж стекнат исклучи-
во во работната заедница. 

5. На седницата Судот утврди дека во оспорени-
от Правилник, помеѓу другото, е регулиран и начи-
нот на распределба на средствата за задоволување 
на станбените потреби на работниците. 

Во точката 4 на член 20 од овој Правилник е 
предвиден основот работен стаж, по кој за секоја 
година работен стаж во Работната заедница работ-
никот добива 3 бода. 

Ооглаоно начелото на еднаквост, утврдено во 
оддел II став 3 алинеја 9 на Основните начела на 
Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа 
ча положбата и улогата на човекот ја сочинуваат, 
покрај другото, и еднаквоста на правата, должнос-
тите и одговорностите на луѓето во согласност со 
Уставот и законот. 

Според член 2 став 1 алинеја 3 од Законот за 
здружениот труд, правото на работа со општестве-
ни средства, што го стекнува секој работник во 
здружениот труд, е основа за остварување на него-
вите права, обврски и одговорности во здружениот 
труд. Работејќи во здружениот труд со општествени 
средства, работникот создава доход кој има опште-
ствен карактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход 
со општествени средства, работникот стекнува рабо-
тен стаж кој исто така има општествен карактер, 
без оглед на тоа што тој стаж е стекнат во една 
или повеќе организации, затоа што придонесот на 
работникот не треба да се третира само како при-
донес во создавање на доходот на основната орга-
низација во која тој работи, туку и како придонес 
што го дал во остварениот доход на општеството 
како целина. 

Со оглед на тоа што според точка 4 од ос-
порената одредба се вреднува само работниот стаж 
стекнат во Работната заедница и со тоа се ставаат 
РО привилегирана положба работниците кои својот 
работен стаж го стекнале исклучиво во таа Заед-
ница, Судот утврди дека различното вреднување на 
стажот стекнат во и вон работната заедница е во 
несогласност со уставното начело на еднаквост и е 
во спротивност со член 2 став 1 алинеја 3 од Зако-
нот за здружениот труд. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во точките 1 
и 5 на член 20 од овој Правилник се предвидени: 
основот станбени услови, по кој работник без стан 
добива 20 бода, работник кој користи стан како 
состанар добива 10 бода и работник кој живее во 

нехигиенски стан добива 5 бода, и основот здрав-
ствена состојба, по кој за инвалидност од I кате-
горија, тешка болест и потешко хронично заболува-
ње на работник и на член на неговото семејно до-
маќинство се добиваат 15 бода. 

Согласно уставното начело на заемност и соли-
дарност, утврдено во оддел II став 3 алинеја 6 на 
Основните начела од Уставот на СР Македонија, 
член 42 од Законот за станбени односи („Службен 
весник на СРМ" бр. 36773 и 14/75), и член 463 став 
1 и член 542 од Законот за здружениот труд, работ-
ниците со самоуправен општ акт ги утврдуваат ус-
ловите, начинот и редот на ћрвенство по кој ќе 
се доделуваат на користење станови во општествена 
сопственост. Според тоа, самоуправно право е на 
работниците, во согласност со Уставот и Законот, 
да определат такви основи и мерила за утврдување 
на редот на првенство за доделување на користење 
станови во општествена сопственост со кои, пред се, 
ќе се оствари уставното начело на заемност и соли-
дарност во задоволување на станбените потреби на 
работниците. 

Со оглед на изложеното, Судот оцени дека ос 
новите станбена и здравствена состојба во оспоре-
ниот акт се уредени на начин кој не е во несоглас-
ност со уставното начело на заемност и солидарност 
и со член 42 од Законот за станбени односи и не 
е во спротивност со член 463 и 542 од Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 138/85 
4 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

18. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

?0 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 де-
кември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 26, 27 и 35 од 

Правилникот за распределба на средствата за лични 
доходи и за надоместоците на личниот доход, доне-
сен од работниците во Работната заедница при Тр-
говската работна организација „Фото-центар" во 
Скопје ^ со референдум одржан на 30 април 1985 
година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 29 од Правилникот 
означен во точка 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Работна заедница на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 182/85 од 16 октомври 1985 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
членовите 26, 27, 29 и 35 од Правилникот означен 
во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што се постави прашањето за согласноста на 
оспорените одредби од Правилникот со Уставот на 
СР Македонија. 

5. Разгледувајќи го оспорениот Правилник, Су-
дот утврди дека во член 26 како основи за утврду-
вање на аконтацијата на личниот доход се предви-
дени теоретското знаење и сложеноста на работ-
ните задачи. Притоа, во член 27 основот теоретско 
знаење е вреднува« во зависност од стручната ^под-
готовка на работниците, а основот сложеност според 
видот на работните задачи. 

Со оглед на тоа што сложеноста на работите 
и работните задачи се изразува м преку стручната 
подготовка, а тоа здачи дека со вреднувањето на 
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сложеноста се вреднува и стручната подготовка, Су-
дот утврди дека во конкретниот случај доаѓа до 
двојно вреднување на стручната подготовка, поради 
што утврди дека означените одредби од Правилни-
кот не се во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 35 од 
оспорениот Правилник се утврдени основи за рас-
пределба на средствата за лични доходи според 
резултатите од трудот, но во овој член и во Пра-
вилникот во целина не се определени мерила (бодо-
ви) за оценување на резултатите од трудот, односно 
бодови што може да ги оствари секој работник во 
зависност од стварниот придонес што го постигнува 
во работата. 

Со оглед на тоа, што според член 23 од Уставот 
на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за 
здружениот труд, работниците се должни да утвр-
дат основи и мерила како за претпоставениот така 
и за реализираниот придонес, Судот утврди дека 
член 35 од Правилникот не е во согласност со оз-
начената уставна одредба и дека е во спротивност 
со означената законска одредба. 

7. Во однос на член 29 од Правилникот, Судот 
оцени дека тој не е во спротивност со соодветните 
одредби од Законот за здружениот труд и не е 
во несогласност со соодветните одредби од Законот 
за работните односи, поради што утврди дека нема 
основ за понатамошно водење на постапката и од-
лучи како во точката 2 од оваа одлука. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 182/85 
4 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

19. 
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 4 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точка Н-4 од Одлуката за ут-
врдување на критериумите за избор на кандидати 
за извршители на работи односно работни задачи, 
донесена од работниците од Уметничката галерија 
во Скопје на Собирот на работниците одржан на 18 
април 1982 година, во делот во кој е предвидено 
брачните другари и децата на пензионираните ра-
ботници во работната организација да добиваат 15 
бода по овој критериум. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поднесе предлог за оценување уставноста и закони-
тоста на делот од точка Н-4 од актот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот, оспорениот дел на точка И-4 е поотивуставен 
и незаконит затоа што во него е предвидено брач-
ните другари и децата на пензионираните работни-
ци во Работната организација да добиваат 15 бода 
по овој критериум, со што се фавооичиоаат блиски-
те сродници на пензионираните работници во Ра-
ботната организација и се создаваат можности за 
затворање на Организацијата. 

4. На седницата Суд(?т утврди дека во оспоре-
ната Одлука се утврдени основни и дополнителни 
критериуми за избор на кандидати за вршење на 
определени работи односио работни задачи, кои по-
натаму се разработени и за секој од нив е предви-
ден определен број бодови. Како дополнителни се 
определени следните критериуми: успех во школува-

њето, претходна проверка на кандидатите, познавање 
на еден од светските јазици, својството брачен дру-
гар или дете на загинат или трајно неспособен ра-
ботник во Работната организација, како и брачен 
другар и дете на пензиониран работник. 

Согласно уставното начело на еднаквост, содр-
жано во оддел II став 3 алинеја 9 на Основните 
начела на Уставот на СР Македонија, неприкоснове-
ната основа на положбата и улогата на човекот, 
меѓу другото, ја сочинува и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со Уставот и законот. Според член 210 став 
3 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин 
под еднакви услови му се достапни секое работно 
место и функција во општеството. Според член 167 
од Законот за здружениот труд, секој може сло-
бодно, рамноправно и под еднакви услови, на начин 
утврден во законот и со самоуправниот општ акт, 
да заснове работен однос со работниците во основ-
ната организација. • 

Од изнесеното уставно начело, како и од изне-
сените уставни и законски одредби произлегува де-
ка е самоуправно право на работниците со самоуп-
равни општи акти да утврдуваат критериуми, а тоа 
значи основи за избор на кандидати за вршење на 
определени работи и работни задачи. Но, при ова 
утврдување мора да се води сметка, основите да 
овозможат пријавените кандидати под еднакви усло-
ви да учествуваат во изборот. 

Со тоа што во оспорениот дел од точка И-4 
е предвидено својството брачен другар и дете на 
пензиониран работник во Работната организација 
како основ по кој се добиваат определен број на 
бодови, Судот утврди дека тие се ставени во приви-
легирана положба во однос на другите кандидати 
и дека, поради тоа, оспорената одредба не е во 
согласност со означеното уставно начело и со член 
210 став 3 од Уставот на СР Македонија и дека е 
во спротивност со член 167 од Законот за здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 233/85 
4 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

20. 
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 11 
декември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 17, 18 и 70 од 
Правилникот за основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за лични доходи, други лични при-
мања и заедничка потрошувачка на работниците во 
Работната заедница на Македонската академија на 
науките и уметностите во Скопје, донесен со рефе-
рендум одржан на 25 декември 1984 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 14/85 ОД 20 октомври 1985 година, по повод 
поднесена претставка, поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на членовите 17, 18 и 
70 од Правилникот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што се постави 
прашањето за согласноста на оспорените одредби од 
Правилникот со член 22 од Уставот на СР Македо-
нија и за неговата спротивност со член 126 став 
1 и член 129 став 3 од Законот за здружениот "труд, 
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4. На седницата Судот утврди: 
а) Во член 17 став 1 од оспорениот Правилник 

е предвидено4бројот на бодовите по основ на сложе-
ност определени во член 16 да се зголемуваат за 
100 бода месечно на раководител на отсек во Секре-
таријатот, определен од Претседателството да го 
заменува секретарот на Секретаријатот во случај на 
спреченост или отсутност. 

Во став 2 на истиот член е предвидено на биб-
лиотекар — класификатор кој врши стручно оспосо-
бување на библиотечни кадри бројот на бодовите 
по основот сложеност да му се зголемуваат за 50 
бода месечно. 

Разгледувајќи го Правилникот за систематизација 
на работите и работните задачи, донесен од Прет-
седателството на Академијата на седницата одржана 
на 24 ноември 1983 година, Судот утврди дека во 
него ^ се предвидени работи и работни задачи на 
повеќе раководители на отсеци. Во описот на рабо-
тите и работните задачи што ги вршат овие работ-
ници не се предвидени задачи за замена на секрета-
рот на Секретаријатот. Имено, со Одлуката од 22 
декември 1983 година донесена од Претседателството 
на Академијата е определено замената на секрета-
рот на Академијата како и секојдневното помагање 
во работите од неговиот делокруг да ја врши рако-
водителот на отсекот за стручно организирање и 
програмирање на научните и уметничките дејности. 
Во таа одлука исто така е предвидено Работната 
заедница да предвиди дополнителен број на бодови 
за вршење на замената, а финансиските средства до-
говорно да се обезбедат од средствата за функ-
цијата на Академијата. 

Исто така, разгледувајќи го член 29 од Правил-
никот за систематизација во кој се предвидени за-
дачите на библиотекарот — клаоификатор, Судот ут-
врди дека во делокругот на задачите што ги врши 
овој работник не се предвидени работи и работни 
задачи за стручно оспособување на библиотекарски 
кадри. 

Од изнесената фактичка состојба и од оспоре-
ната одредба од Правилникот произлегува дека ра-
ботникот кој врши замена на секретарот на Секрета-
ријатот (раководител на отсек) како и работникот 
кој врши стручно оспособување на библиотекарски 
кадри (библиотекар — класификатор), доверените 
работи и работни задачи ги вршат само по потреба, 
а не и како редовни задачи, а за тоа, пак, им се 
определуваат дополнителен број бодови кои влегу-
ваат во месечната аконтација на личниот доход. 

Во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 
126 став 1 од Законот за здружениот труд е предви-
дено на секој работник, во согласност со начелото 
за распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на неговиот и вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на работниците 
во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на 
основната организација на здружениот труд личен 
доход за задоволување на неговите лични, заеднички 
и општи општествени потреби според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 17 од 
Правилникот се определуваат бодови за извршува-
ње на работи и работни задачи кои не се вршат 
секојдневно, туку само по потреба. Судот утврди 
дека тој не е РО согласност со член 22 од Уставот 
КА СР Македонија и дека е во СПРОТИВНОСТ СО член 
I?в став 1 од Законот за здружениот труд. 

б) Во оспорениот член 18 од Правилникот е 
предвиден потребниот степен на школска подготов-
ка за извршување на работите и работните задачи 
и се утврдени бодови. 

Во член 15 од Правилникот меѓу другите осно-
ви е предвиден и основот сложеност на работите и 
задачите. Во описот на овој основ се утврдени ви-
дот и карактерот на работните задачи,. потребниот 
степен на образование, способноста стекната со ра-
бота, методите на работа, потребната самостојност, 

креативноста и друго. Потоа, сложеноста е изразена 
во 13 степени и за секој од нив во член 16 од Пра-
вилникот се утврдени бодови. 

Според член 129 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд, придонесот на работникот во работата 
се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на 
работата, земајќи ги предвид особено обемот и сло-
женоста на работата, квалитетот на остварените ре-
зултати од трудот, успешноста во користењето на 
средствата на трудот, остварените заштеди во рабо-
тата, користењето на работното време, одговорноста 
во работата и условите под кои работи работникот. 

Според мислењето на Судот основот сложеност 
на работата, како еден од основите за учество во 
распределбата на средствата за лични доходи на 
работниците, покрај другите елементи, во себе ја 
опфаќа и стручната подготовка. Во рамките на овој 
основ се врши и вреднувањето на таа подготовка. 
Затоа предвидувањето на стручната подготовка како 
посебен основ, покрај нејзината опфатеност во ос-
новот сложеност, претставува двојно вреднување на 
таа подготовка. 

Со оглед на тоа, Судот утврди дека член 18 
од Правилникот не е во согласност оо уставното на-
чело за распределба според трудот, утврдено во 
член 22 од Уставот на СР Македонија и дека е во 
спротивност со член 126 став 1 и 129 став 3 од 
Законот за здружениот труд. 

в) Во член 70 од Правилникот е предвидено на 
работник кој на денот на влегувањето во сила на 
Правилникот се стекнал со звање магистер, бројот 
на бодовите по тој основ да му се зголеми за 140 
бода. 

Разгледувајќи го Правилникот за организација 
и систематизација на работите и работните задачи 
во Академијата. Судот утврди дека за извршување 
на најсложени работи и работни задачи е предвиде-
но високо образование. 

Според мислењето на Судот, повисокиот степен 
на образование односно стручната подготовка не 
може да се вреднува самостојно, надвор од обемот 
на сложеноста на работите и работните задачи. 

Во научно истражувачката дејност, пак, повисо-
киот степен на стручна опдготовка може да има 
значење во распределбата на средствата за лични 
доходи само ако работниците со таков степен на 
стручна подготовка вршат посложени работи и ра-
ботни задачи. Со оглед на тоа што во конкретниот 
случај со оспорената одредба се предвидува допол-
нителен број бодови само за магистериум без оглед 
на тоа што работите и работните задачи остануваат 
непроменети по обем и сложеност, Судот утврди 
дека тој не е во согласност со уставното начело за 
распределба според трудот и дека е во спротивност 
со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд 

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

У. бр. 14/85 
11 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

21. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката 5 пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седница-
та одржана на 11 декември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставнос-
та на Законот за укинување на Економскиот факул-
тет во Штип („Службен весник на СРМ" бр. 31/84). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 
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3. Економскиот факултет во Штип поднесе пред-
лог за оценување устави оста на Законот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот, оспорениот Закон не е во согласност со Уста-
вот затоа што со него на работниците од овој фа-
култет не им е овозможено, рамноправно со ра 
ботниците од Економскиот факултет во Скопје, да 
одлучуваат за трудот и резултатите од трудот и не 
им е обезбедена економска и социјална сигурност, 
со што е повредено начелото од Оддел II став 3 
алинеја 3 и 4 од Основните начела на Уставот на 
СР Македонија. Освен тоа, во предлогот е наведено 
дека оспорениот Закон е спротивен на Законот за 
санација и престанок на организациите на здруже-
ниот труд, како и на Законот за високото образова-
ние. 

4. На седницата Судот утврди дека Економскиот 
факултет во Штип е основан со Законот за основање 
на Економскиот факултет во Штип („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 30/77). Потоа Судот утврди дека 
Републиката како основач на овој Факултет, врз 
основа на извршените согледувања аз потребата и 
можноста од натамошно негово постоење, како и 
со оглед на рамките на политиката за рационализа-
ција во високото образование, со оспорениот Закон 
го укина Факултетот. Согласно член 2 од Зако-
нот, Факултетот престанува со вршење на дејноста 
во 'учебната 1984/85 година заклучно со 30 септем-
ври 1985 година. Според член 3, на затечените сту-
де ити им се обезбедува продолжување на студиите 
на Економскиот факултет во Скопје, под исти усло^ 
ви како и на Факултетот кој се укинува, најдоцна 
до 30 септември 1989 година. 

Во член 4 од Законот е предвидено, правата, 
обврските и опремата на Економскиот факултет во 
Штип на 1 октомври 1985 година да преминат на 
Економскиот факултет во Скопје. Според член 6 
став 1 од Законот, на наставниците и соработниците 
од Економскиот факултет во Штип им престанува 
работниот однос една година по завршувањето на 
учебната година во која имаат настава по дисципли-
ните што ш предаваат според наставниот план, а на* 
другите работници на 30 септември 1987 година. До 
престанокот на работниот однос, своите права и об-
врски овие работници (наставници, соработници и 
други работници) ги остваруваат на Економскиот 
факултет во Скопје (став 2 на член 6). 

5. Согласно член 419 став 1 точка 1 од Уставот 
на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија ОДј 

лучува за согласноста на републичките закони само 
со Уставот на СР Македонија. 

Согласно член 49 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија, организација на здружениот труд што вр-
ши општествена дејност, може, под услови и во пос-
тапка што се пропишани со закон, да биде укината 
ако не ги исполнува условите пропишани со зако-
нот, или ако не постојат услови за вршење на неј-
зината дејност. 

Имајќи ја предвид оваа уставна одредба, Судот 
смета дека Републиката, како основач на Економ-
скиот факултет во Штип, врз основа на оценката 
з ^ п о т р е б а т а од натамошното вршење на неговата 
дејност, може со закон да го укине. 

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека 
Законот за укинување на Економскиот факултет во 
Штип не е во несогласност со -Уставот на СР Маке-
донија. 

У. бр. 21/85 
11 декември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 

22. 
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 11 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 11 став 2 од Правилникот 
за решавање на станбените потреби на работниците 
во Основната организација на здружениот труд „Пар-
кови и зеленило" во состав на Работната организа-
ција „Комуналец" во Скопје, донесен со референдум 
на 3 јули 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената основна организација на 
здружениот труд на начин предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 105/85 од 12 јуни 1985 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 11 
став 2 од Правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се 
постави прашањето дали со оспорената одредба од 
Правилникот не е повредено уставното начело на 
заемност и солидарност, затоа што во станбените 
услови (станбениот статус) работниците кои имаат 
сопствен или општествен стан се изедначени со ра-
ботниците кои немаат никаков стан. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 11 
став 1 од Правилникот е предвидено дека како ра-
ботник без стан ќе се смета работникот, ако тој 
или неговиот брачен другар не се носители на ста-
нарско право на стан кој одговара на потребите на 
нивното семејно домаќинство. Според оспорениот 
став 2 се смета дека работникот нема стан и во слу-
чаите кога тој, неговиот брачен другар или мало-
летно дете, во местото на живеењето нема во соп-
ственост уселива семејна куќа или стан кој одгова-
ра на потребите на нивното семејно домаќинство. 
Од ваквата содржина на оспорената одредба произ-
легува дека работникот кој надвор од местото на 
живеење има во сопственост семејна куќа или стан 
ќе се смета дека нема стан со што, пак, согласно 
член 30 алинеја 1 од Правилникот, ќе го добие нај-
големиот износ на бодови (100), определени по осно-
вот станбени услови. 

5. Според член 214 од Уставот на СР Македонија, 
на граѓанинот му е загарантирано стекнување ста-
нарско право на стан во општествена сопственост со 
кое му се обезбедува под услови предвидени со 
закон, трајно да користи стан во општествена соп-
ственост заради задоволување на личните и се меј-
пите станбени потреби. Согласно член 42 од Зако-
нот за станбени односи („Службен весник на СРМ" 
бр. 36-73 и 14/75) и член 463 од Законот за здру-
жениот труд работниците во основната организација 
со самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и 
мерилата според кои ќе се утврдува редот на пр-
венство за распределба на станови. 

Според тоа, самоуправно право е на работни-
ците да предвидат основи и мерила според кои ќе 
се утврдува редот на првенството во распределбата 
на станови, но притоа тие се должни преку основи-
те и мерилата да го обезбедат, пред се, остварува-
њето на уставното начело на заемност и солидар-
ност со што предност во распределбата на становите 
би добиле работниците чии станбени услови се нај-
тешки. Во врска со тоа, Судот смета дека работни-
ците кои немаат во сопственост стан или не се но-
сители на станарско право на стан во местото, каде 
што е седиштето на организацијата или во местото 
на живење, а во 'друго место имаат стан, не може 
ла бидат изедначени со работниците кои немаат 
никаков стам. 

Со оглед на тоа што во оспорената одредба 
од Правилникот како работници без стан се сме-
таат работниците кои немаат стан во сопственост 
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во местото на живеење без оглед дали во друго мес-
то имаат стан, Судот утврди дека тие се ставени 
во привилегирана положба во однос на оние работ-
ници кои немаат никаков стан, со што се повредува 
принципот на заемност и солидарност. 

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

У. бр. 105/85 
11 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

23. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија и 
4 член 20 од Законот за основите на постапката пред 

Уставниот суд на Македонија и , з а правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 де-
кември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 8 т. А-3 од Правил-
никот за конкретна распределба на станови од соли-
дарната изградба на работниците со пониски доходи 
во семејството на Основната организација на здру-
жениот труд „Автосервис" во состав на Автотранс-
иортната организација за внатрешен и меѓународен 
транспорт и транспортни услуги „Галеб" во Охрид, 
донесен со референдум на 18 јануари 1982 година, 
во времето на неговото важење не бил во соглас-
ност со Уставот на СР Македонија и бил во спро-
тивност со Законот за здружениот труд. 

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

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здруже-
ниот труд „Автосервис" во Охрид, на начин опреде-
лен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Бито-
ла со предлог поднесен на 26 април 1985 година 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на член 8 т. А-3 од актот означен во точката 
1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот 
оспорената одредба е неуставна и противзаконита 
затоа што предвидува бодовите за утврдување на 
редот на првенство за добивање стан на користење 
утврден по основот однос кон работата на работни-
кот да се доделуваат по предлог од основната ор-
ганизација на синдикатот, а не по објективни кри-
териуми, како и затоа што предвидува доделување 
бодови по основот однос кон работата на самоуп-
равните органи и самоуправувањето. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
Правилник престанал да важи на 1 март 1985 година, 
но со оглед на тоа што од денот на престанокот 
на неговото важење до поднесувањето на предлогот 
за поведување на постапка не поминало повеќе од 
една година. Судот оцени дека се исполнети про-
цесните претпоставки од член 419 став 2 од Уста-
вот на СР Македонија за оценување неговата устав-
ност и законитост. 

5. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот член 8 т. А-3 од Правилникот е предвидено 
редот на првенство за добивање стан на користење 
да се утврдува и преку определен број бодови по 
основот однос кон работата. Во став 1 алинеја 1 
— 5 на оваа точка, овој основ е расчленет на пет 
подоснови кои се вреднуваат со определен број бо-
дови: исполнување на работните задачи — 12 бо-
да; степен на квалитетно извршување на работните 
задачи — 27 бода; повисок степен на искористување 
на средствата со кои работи работникот и заштеди-
те — 29 бода; искористување на работното време — 
10 бода и однос кон работата на самоуправните те-
ла и самоуправувањето — 21 бод. Според став 2 на 
оваа точка, предлог за доделување бодови по овој 

основ дава основната синдикална организација. 
6. Според член 42 од Законот за станбените од-

носи и член 463 од Законот за здружениот труд, ра-
ботниците во основната организација самостојно ги 
утврдуваат основите и мерилата, односно условите 
•и начинот за утврдување на редот на првенство за 
добивање стан на користење. Притоа, согласно ус-
тавното начело на распределба според трудот, ра-
ботниците можат да предвидат и такви основи и 
мерила кои се однесуваат на придонесот на работ-
никот во работата, но кои ќе овозможат преку об-
јективи аир ани критериуми да се утврди неговиот 
стварен придонес. 

Иако во означените алинеи од 1 до 4 подосно-
вите за вреднување на односот кон работата се утвр-
дени аналогно на основите за утврдување на работ-
ниот придонес од член 129 став 3 од Законот за 
здружениот труд, Судот утврди дека тие не содржат 
објективизирани критериуми преку кои ќе се утвр-
дат степенот на извршување на работните задачи 
на работниците според нивниот квалитет и успеш-
ност на користењето на средствата на трудот. Со 
оглед на тоа, Судот утврди дека член 8 точка А-3 
став 1 алинеја 1—4 не е во согласност со уставното 
начело на распределба според трудот. 

Исто така. Судот смета дека односот кон рабо-
тата на самоуправните тела и самоуцравувањето, 
предвиден во алинеја 5 на означената точка А-3, 
не може да се предвиди како основ за утврдување 
на редот на првенство за доделување стан на ко-
ристење, затоа што секој работник е одговорен за 
совесно вршење на самоуправувачките функции а 
самоуправувањето е право и должност на секој ра-
ботник кое не може да се валоризира преку доде-
лување бодови. 

7. Според член 181 став 2 во врска со член 129 
ед Законот за здружениот труд,, за остварување на 
поединечните права и обврски на работниците, меѓу 
кои спаѓа остварувањето на правата кои произлегу-
ваат од работниот придонес, одлучува работничкиот 
совет на основната организација или комисија што 
тој ќе ја формира. Според тоа, оценка на резул-
татите на трудот и работниот придонес на работ-
никот во работата може да дадат само означените 
органи врз основа на о б ј е кти визир ани основи и ме-
рила утврдени во самоуправниот општ акт. 

Со оглед на тоа што во ст. 2 на означената 
точка А-3 е предвидено бодовите по основот однос 
кон работата на работникот да се добиваат по 
предлог на основната организација на синдикатот, 
а не врз основа на оценка според објективизира™ 
основи и мерила, Судот утврди дека тој е во спро-
тивност со означените одредби од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 109/85 
11 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

24. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 18 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 112 став 2 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/84). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на начинот определен за објавување на само-
управните општи акти. 



Стр. 26 — Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕС 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 126/85 од 19 јуни 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста на член 112 став 2 од Ста-
тутот означен во точката 1 на оваа одлука. Постап-
ката е поведена затоа што се постави прашањето за 
согласноста на оспорената одредба со уставното на-
чело на еднаквоста. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорена-
та одредба е уредено прашањето за исплата га на 
пензија на корисник на пемзи Ја кој врши повремени 
или привремени работи по основ на договор. 1ака, 
според оваа одредба, исплатата на пензијата не се 
запира на корисник на пензија кој врши повремени 
или привремени работи или задачи по основа на до-
говор чие траење не е подолго од времето предви-
дено со прописите за работни односи и по таа ос-
нова да не оствари примања повисоки од просеч-
ната едномесечна односно двомесечна пензија на ко-
рисникот остварена во претходната година во за-
висност од траењето на договорот, а примањата 
над тој износ се запираат од пензијата. 

Уставот на СР Македонија, во Одделот и на 
Основните начела и во член 204 го утврдува наче-
лото на еднаквост, според кое граѓаните се еднакви 
во правата, должностите и одговорностите во соглас-
ност со уставноста и законитоста 

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од 
Статутот е предвидено корисниците на пензија да 
можат да остварат примања по основ на договор 
во различни износи определени според висината на 
просечната едномесечна или двомесечна нивна пен-
зија, која е различна, Судот утврди дека со тоа 
корисниците на пензија меѓусебно се доведени во 
нееднаква положба, поради што член 112 став 2 од 
Статутот не е во согласност со уставното начело 
на еднаквост. 

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

У. бр. 126/85 
18 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

25. 
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 4 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 7 став 1 алинеја 1 и 
член 20 алинеја 1 од Правилникот за критериуми и 
мерила за решавање на станбеното прашање на ра-
ботниците (пречистен текст), донесен од работници-
те во Работната заедница „Економика" при Рудници 
и железарница „Скопје" во Скопје, со референдум 
одржан на 23 ноември 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Работна заедница на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 228/85 од 10 октомври 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 7 став 1 алинеја 1 и член 20 алинеја 1 од Пра-
вилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Пос-
тапката е поведена затоа што се постави прашањето 
за согласноста на оспорените одредби со Уставот и 
законот. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 7 од 
оспорениот Правилник е предвидено станбените пра-
ш а л а на работниците да се решаваат, покрај друго-
то, и со доделување на станови во општествена соп-
ственост со лично учество на работниците во висина 
од 20% од вредноста на станот. Во член 20 од ис-
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тиот Правилник е предвидено дека за купување и 
изградба на станови и станбени згради во општестве-
на сопственост, работниците кои ќе добијат опште-
ствен стан учествуваат и со свои средства во висина 
од 20'% од вредноста на станот, со рок на враќање 
од 20 години и со камата од 3%. Притоа, во оспо-
рениот Правилник единствен критериум за утврдува-
ње висината на сопственото учество е вредноста на 
ставот. 

Согласно член 102 став 3 од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 21 став 1 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на становањем, работни-
ците во орх лнизацииге и заедниците можат да здру-
жуваат сопствени со општествени средства заради до-
бивање на користење стан во општествена сопстве-
ност. Кога со самоуправен општ акт е предвидено 
учество па работниците со сопствени средства за 
добивање па користење стан во општествена сопстве-
ност, тоа учество треба да биде во согласност со 
уставното начело па заемност и солидарност. Оства-
рувањето на ова уставно начело се обезбедува со 
утврдување основи за висината на сопственото уче-
ство кое првенствено треба да зависи од материјал-
ните и соцпјално-економските можности на работ-
никот. Работниците, пак, кои со оглед на нивните 
материјални можности не се во состојба да учеству-
ваат со сопствени средства можат во распределбата 
на станови да учествуваат без обврска за учество со 
сопствени сред е гва. 

Со оглед на тоа што во членовите 7 и 20 од 
оспорениот Правилник висината на сопственото уче-
ство е утврдена само во зависност од вредноста на 
станот, а не и во зависност од материјалните мож-
ности на работникот, Судот утврди дека оспорените 
членови, во делот во кој е предвидено сопствено 
учество, не се во согласност со уставното начело на 
заемност и солидарност, кое треба да има решавач-
ко влијание при распределбата на средствата за стан-
бена изградба. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 па оваа од пука 

У. бр. 228/85 
1 декември 198.5 година 

Скопје 
Претседател 

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

26. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основане на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за п р а в и о т дејство на 
неговине одлуки, на седницата одржана па 4 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 17 алинеја 1, 29, 
32 и 34 точка 6 од Правилникот за решавање на 
станбените прашања, донесен од работниците во Еко-
номско го училиште „Борис Кидрич" во Скопје, со 
референдум одржан на 4 октомври 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното Училиште на начин пред-
виден за објавување на 'Самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 158/85 од 16 октомври 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 17 алинеја 1, членовите 29 и 32 и член 34 
точка 6 од Правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука Постапката е поведена затоа што се 
постави прашањето за согласноста на оспорените 
членови со Уставот и законот. 

4. Судот на Седницата утврди дека но член 17 
се предвидени условите под кои може да го под-
несе барање за доделување на станбен кредит. При-
тоа, во алинејата 1 од овој член е продвидено дека 
барање може да поднесе работник што провел нај-
малку три години работен стаж во Училиштето, од 
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што произлегува дека работниците кои немаат та-
ков стаж се исклучени од распределбата на сред-
ствата за станбени кредити. 

Согласно член 173 став 1 и 3 од Законот за 
здружениот труд, правата, обврските и одговорнос-
тите, што ги има работникот во работниот однос, ги 
остварува од денот кога го засновал работниот од-
нос, односно кога започнал да работи. Според тоа, 
работникот има право ца учествува и во распредел-
бата на средствата за станбена изградба од денот 
на засновањето на работниот однос, независно од 
тоа каде засновал работен однос. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член, пра-
вото да се бара станбен кредит е условено со рабо-
тен стаж од три години во Училиштето, Судот утвр-
ди дека работниците кои се во работен однос по-
малку од три години во Училиштето се доведени 
по нееднаква положба во однос на другите работни-
ци и дека оспорениот член не е во согласност со 
уставното начело на еднаквост и е во спротивност 
со означената одредба од Законот за здружениот 
труд. 

5. Разгледувајќи 10 оспорениот член ?9 од Пра-
вилникот, Судот утврди дека со него се вреднуваат 
станбениот статус и станбената пренаселеност, при 
што потстанарот, сопственикот кој го продава ста-
нот на Училиштето и работникот кој има дива 
градба добиваат ист број на бодови. 

Според .мислењето на Судот, работникот — пот-
станар е лице без стан и се наоѓа во понеповолна 
станбена состојба од работникот кој има стан и ис 
ти,от го продава на училиштето. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека наведените 
категории на станбена загрозеност не можат да се 
вреднуваат' со ист број на бодови и дека со оспоре-
ните одредби не се остварува обезбедување на ус-
тавното начело на заемност и солидарност и устав-
ното начело на еднаквост. 

Од друга страна Судот, утврди дека работниците, 
што имаат стан и го продаваат на училиштето, се 
доведени во привилегирана положба во однос на 
другите работници, затоа што имањето или користе-
њето на стан, без оглед дали и во која мерка е 
несоодветен, претставува полесен случај на станбена 
загрозеност, 

6. Разгледувајќи го оспорениот член 32 алинеја 
1 Судот утврди дека со него се врши вреднување 
на работниот стаж како основ за добивање на стан, 
при што стажот до три години не се вреднува. 

Со оглед на тоа што работникот своите права, 
обврски и одговорности ги стекнува со денот кога 
започнува да работи. Судот утврди дека со оспоре-
ната одредба се доведени во нееднаква положба ра-
ботниците што немаат работен стаж до три години 
во однос на останатите работници и дека член 32 
алинеја 1 не е во согласност со уставното начело 
на еднаквост. 

7. Иа крајот, Судот утврди дека во оспорениот 
"лен 34 точка 6 е извршено вреднување на постиг-
натите резултати во работата. Во овој член е пред-
видено дека постигнатите резултати се вреднуваат 
врз основа на оценка дадена од Советот на училиш-
тето, комисијата за станбени односи и директорот. 
Притоа, се земаат предвид залагањето во наставата 
и вон наставата, општествената активност, редовност 
та, предавањата и др. Вреднувањето на овој при-
донес се врши на тој начин што за просечни резул-
тати се добиваат 5 бода, за надпросечни 10 бода, 
а за подпросечни резултати не се добиваат бодови. 

Понатаму, Судот утврди дека во оспорениот Пра-
вилник и во Правилникот за распределба на сред-
ствата за лични доходи, нема разработен систем на 

објективизирани основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи според постигнатите ре-
зултати во работата, поради што утврди дека чден 
34 точка 6 не е во согласност со уставното начело 
на заемност и солидарност и е во спротивност со 
член 129 од Законот за здружениот труд, во кој е 
предвидено придонесот на работникот да се утвр-
дува зависно од квантитетот и квалитетот на рабо-
тата, земајќи го предвид особено обемот и сложе-

носта на работата, квалитетот на остварените ре^ 
зултати од трудот, успешноста во користењето на 
средствата на трудот, остварените заштеди во ра-
ботата, користењето на работното време, одговор-
носта во работата и условите под кои работи работ-
никот. 

Исто така, Судот утврди дека општествената 
активност не може да се вреднува како основ за 
добивање на стан и да се предвидува како израз 
на придонесот во работата. 

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

бр. 158 '85 
4 декември 1 9 8 г о д и н а 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 

Но извршено!е срамнување со изворниот текст 
утврдело е дека во текстот на Законот за насочено-
то образование, објавен во „Службен весник на 
СРМ'* бр. 1*5'35, се направени грешки, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за насоченото образование 

1. Во член 3 став 2 во вториот ред наместо 
„сосбсно" треба да стои „особено-'. 

2. Во член 48 став 1 наместо „наука" треба 
да стои „научно". 

3. Во член 49 став 2 пред зборот „докторат" на-
место „на" треба да *тои „со", а во став 3 во 
третиот ред пред зборовите: „се истакнале" наместо 
сврзникот „и" треба да стоп „кои". 

4. Во член 75 став 2 во првиот ред наместо 
. по" треба да стои ,/за". 

5. Во член 99 став 1 во е д в а е с е т т и о т ред на-
место „насоченото' треба да стои „насочено". 

6. Во член 134 став 7 во вториот ред по збо 
ровито: „им се издава диплома" треба да стои точ-
ка, а по точката зборот „диплома" да стои со го-
лема буква. 

7. Во • член 162 во петтиот ред пред зборот 
..своите" треба да се додадат зборовите: „и на", а 
г:о шестиот рец по зборот стручни" треба да стои 
запирка. 

8. Во член 171 став 2 во првиот ред наместо 
.завршни" да стои „завршени". 

9. Во член 208 став 3 четвртиот ред наместо 
, една" да стои „едно". 

10. Во член 212 во вториот ред наместо „на" 
треба да стои „во". 

11. Во член 216 став 1 наместо „заедници" тре-
ба да стои „заедница". 

12. Во член 2Ј8 став 1 алинеја 12 наместо „нор-
мативно-документационата" треба да стои „инфор-
м ати ви о-д оку м е нт а ц и о н ата ". 

13. Во чден 220 наместо „насоченото" треба да 
стои „насочено". 

14. Во член 222 наместо „Работната" да стои 
„Работна". 

15. Во член 226 во вториот ред пред зборот 
„докторат" треба да се брише сврзникот „и". 

16. Во член 227 став 3 наместо „мислења" треба 
да стои „мисдење". 

17. Во член 235 став 4 во осмиот ред пред збо-
рот „организациите" треба да стои сврзникот „и", а 
во деветтиот ред по зборовите: „на СР Македонија" 
треба да стои запирка. 

18. Во член 237 во осмиот ред пред зборот 
„Собрание" треба да се брише сврзникот „и". 
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19. Во членот 245 став 1 алинеја 9 наместо „вос-
питувачите" треба да стои „воспитувачи". 

20. Во член 265 во шестиот ред по зборот „ра-
бота", во десеттиот ред пред зборовите: „се грижат" 
и во четиринаесеттиот ред по зборот „науки" треба 
да стои запирка. 

21. Во член 269 во вториот ред по зборот „об-
разование" треба да стои запирка. 

22. Во член 272 став 1 во третиот ред наместо 
„ученикот" треба да стои „ученичкиот", а во став 
2 во седмиот ред треба да се бришат зборовите: 
„одредбиге на овој". 

23. Во член 275 став 1 алинеја 3 во петтиот 
ред по зборот „година" треба да стои запирка. 

24. Во член 296 став 1 во четвртиот ред наместо 
„високото" треба да стои ^високо". 

25. Во член зоо во третиот ред наместо „од 1974 
до 1975" треба да стои „што се применуваа од 
учебната 1974/75". 

26. Во член 305 во вториот ред наместо „посто-
јаните" треба да стои „постојните". 

Бр. 13-3245 
3 јануари 1986 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

23. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, член 11 од Законот за 
системите за врски за радиосообраќај и поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ" број 14/79), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, Стопанската комора на 
Македонија, Републичката самоуправна интересна за-
едница за ПТТ сообраќај, Републичката самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај, Самоуп-
равната интересна заедница за енергетика на Македо-
нија, Републичката самоуправна интересна заедница за 
патишта, Работната организација за ПТТ сообраќај 
„Скопје" — Скопје, Радио-телевизија Скопје, Желе-
зничко-трајвспортната организација — Скопје, Сложе-
ната организација на здружениот труд за производ-
ство, пренесување и дистрибуција на електрична 
енергија „Електростопанство на Македонија" — Ско-
пје, Работната организација за одржување на јавните 
патишта „Македонија пат" — Скопје, Деловната за-
едница на патниот сообраќај „Македонија сообраќај", 
Градежната работна организација „Пелагонија" — 
Скопје, Градежната работна организација „Бетон" — 
Скопје, Градежната работна организација „Маврово" 
— Скопје, Градежната работна организација „Гранит" 
— Скопје, Работната организација за промет со на-
фта и нафтени деривати „Макпетрол" — Скопје и Ре-
публичкиот штаб за територијална одбрана, склучу-
ваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПЛАНОТ НА ВРСКИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците со овој општествен договор ги утвр-

дуваат основните начела за утврдување на општата 
концепција на развојот на системот за врски на Ре-
публиката и основните услови за изградба на оддел-
ни системи за врски на целата територија на Репуб-
ликата и на нејзините делови; системите за врски 
кои задолжително се поврзуваат со системот за врски 
на Републиката; техничките и други услови за задол-
жително поврзување на системот за врски и нивното 
користење во вонредни услови; начинот и условите 
за организирање на заеднички вежби на поврзани-
те системи за врски,- начинот за обезбедување на фи-
нансиски средства за реализација на обврските по 
овој договор и други прашања од заеднички интерес 
за утврдување на Планот за врските во Републиката. 

II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ОПШТАТА КОНЦЕПЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА 

ВРСКИ НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни заради обезбедување на потребите за врски 
на стопанството и општеството за работа во редов-
ни и вонредни услови, развојот на системот за врски 
во Републиката да се засновува на следниве начела: 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

1. Побрза изградба и јакнење на системот за вр-
ски на ПТТ како основа на системот за врски на 
Републиката и како носител на задоволувањето на 
општите потреби на јавниот сообраќај и на делот од 
потребите на имателите на функционални системи 
за врски; 

2. Системите за врски за општи потреби да се 
развиваат во согласност со својата намена така да 
можат да ги задоволуваат потребите на општеството, 
стопанството, работните луѓе и граѓаните; 

3. При изградбата на системите за врски за оп-
шти потреби да се дава предност на подрачјата каде 
што врските воопшто не се или се недоволно раз-
виени и според материјалните можности, постапно да 
се опфатат сите населени места; 

4. Функционалните системи за врски да се раз-
виваат за потребите на дејностите за кои се наме-
нети, на место и релации каде што системот за вр-
ски на ПТТ не може да обезбеди соодветни врски 
во техничка и економска смисла,-

5. Секој систем за врски да претставува единстве-
на технолошка целина со капацитети, олтимализи-
рани според неговата функција; 

6. Меѓусебно усогласување на развојот на оддел-
ни системи за врски; 

7. Заедничка изградба на системите за врски и 
здружување на средства за таа изградба по пат на 
самоуправно договарање секаде каде што тоа е тех-
ничко-технолошки можно и економски оправдано. 

8. Постапно остварување и унапредување на един-
ството на системот за врски на Републиката во со-
гласност со потребите и можностите,-

9. На меѓусебно поврзување на одделни системи 
за врски во единствен систем за врски на Републи-
ката, на начин што не ја намалува ефикасноста на 
ниеден од поврзаните системи за врски; 

10. Секој систем за врски треба да биде плани-
ран и граден така што било која точка може, во 
случај на потреба да се интегрира во другите систе-
ми за врски,-

11. Единствени технички норми, пропишани или 
договорени за деловите од системите за врски што 
задолжително се поврзуваат; 

12. Постапка унификација на техничките сред-
ства за врски; 

13. Развивање на директни и попречни врски спре-
ма соседните републики и покраини на посреднич-
ките уреди од задолжително поврзаните системи за 
врски, а посебно во системот за врски на ПТТ; 

14. Постапно реализирање на интерни попречни и 
заобиколни врски во рамките на одделни системи за 
врски заради подобрена флексибилност и ефикас-
ност во функционирањето на одделни системи за вр-
ски и поголеми можности во меѓусебното поврзува-
ње на системите за врски; 

15. Давање предимство на изградбата на подзем-
ните меѓумесни кабли, кога изградбата на одделни 
системи за врски не упатува на други видови поеко-
номични слојни патишта или истите не се целисход-
ни од аспект на нивната безбедност и на преносните 
информации; 
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16. Одржувањето на постојните воздушни ТТ мре-
жи од посебен интерес за народната одбрана до нив-
ната замена со соодветни системи за врски и 

17. Изградбата на мобилната претплатничка радио 
телефонска мрежа, во рамките на системот за врски 
на ПТТ, да се насочува покрај магистралните соо-
браќајници. 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор, заради 

создавање на услови за побрз развој на системот за 
врски на Републиката и порационална изградба и 
користење на системите за врски во Републиката, се 
согласни системите за врски да ги изградуваат заед-
нички каде што е техничко-технолошки возможно и 
економски оправдано. 

Заради порационално остварување на плановите 
и програмите за развој на задолжително поврзаните 
системи за врски, кои го сочинуваат системот за вр-
ски на Републиката, учесниците на овој општествен 
договор ќе се залагаат имателите на задолжително 
поврзаните системи за врски со самоуправно спого-
дување да здружуваат средства во развојот и одр-
жувањето на системот за врски на Републиката. 

Начинот на користење и одржување на заеднич-
ки изградените капацитети имателите на одделни сис-
теми за врски ќе го регулираат со посебни договори. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен донов ор се со-

гласни заради обезбедување на побрз развој на сис-
темот на врски на Републиката, а особено на ПТТ 
системот, ПТТ како основен носител на системот за 
врски на Републиката да иницира донесување на со-
одветни мерки за економската политика и други сис-
темски мерки од областа на кредитно-монетарната по-
литика, мерки за политиката на цените, олеснувања 
за увоз на неопходна увозна опрема, мерки за насо-
чување на средствата на Поштенската штедилница и 
за здружување на средства на заинтересираните има-
тели на функционалните системи како и други мер-
ки за здружување на средства на корисниците на 
системот за врски на Републиката. 

III. СИСТЕМИ НА ВРСКИ ШТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
СЕ ПОВРЗУВААТ СО СИСТЕМОТ ЗА ВРСКИ 

НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни задолжително да се поврзуваат на системот 
за врски на ПТТ, а меѓусебно посредно или непосред-
но каде што за тоа постојат потреби и можности, 
следниве системи за врски и тоа: 

1. Системот за врски на Радиотелевизија Скопје,-
2. Системот за врски на Железничко-транепорт-

ната организација — Скопје; 
3. Системот за врски на Сложената организација 

на здружениот труд за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија „Електростопан-
ство на Македонија" — Скопје; 

4. Системот за врски на Републичкиот секретари-
јат за внатрешни работи; 

5. Системот за врски на Републичкиот хидроме-
теоролошки завод — Скопје,-

6. Системот за врски на Работната организација 
за одржување на јавни патишта „Македонија пат" — 
Скопје; 

7. Системот за врски на Деловната заедница на 
патниот сообраќај „Македонија сообраќај" — Скопје,-

8. Системот за врски на работните организации 
од градежништвото („Гранит", „Пелагонија", „Мавро-
во" и „Бетон") и 

9. Системот за врски на работната организација 
за промет со нафта и нафтени деривати „Макпет-
рол" — Скопје 

Во системот за врски на ПТТ се поврзува и сис-
темот за врски на оружените сили, 

IV. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОВРЗУВАЊЕ НА 

СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ 

Член 6 
Заради обезбедување на техничко-технолошко 

единство на системот за врски на Републиката, има-
телите на задолжително поврзаните системи за вр-
ски договорно ќе ги утврдуваат техничките, технолош-
ките и други услови кои ќе овозможуваат заедничко 
и самостојно користење на вкупните капацитети или 
на делови на тие системи за врски на целата терито-
рија и во одделни делови од Републиката. 

Член 7 
Учесниците во овој општествен договор со цел 

за обезбедување услови за заедничко функционирање 
на системите за врски во Републиката, се согласни 
дека е неопходно заради постигнување компатибил-
ност на уредите и опремата што се вградува во за-
должително поврзаните системи за врски, да сорабо-
туваат по прашањата за нивната унификација и ти-
пизација. 

Член 8 
Учесниците на овој општествен договор за обез-

бедување на потребните услови за остварување на 
системот за врски на Републиката и за порационал-
на изградба на одделни системи за врски, се соглас-
ни меѓусебно да ги усогласуваат своите планови за 
развој уште во фаза на нивната изработка и доне-
сување, како и да вршат меѓусебно информирање за 
активностите во изградбата на системите за врски. 

Усогласувањето на плановите за развој посебно 
ги опфаќа локациите на објектите, видот и трасите 
на спојните патишта и нивните капацитети, попреч-
ните и обиколен врски, техничките услови за по-
врзување, мерките за заштита и против електронско-
то обезбедување на системите за врски и нивното 
одржување во редовни и вонредни услови. 

Меѓусебното усогласување на плановите за раз-
вој од став 1 на овој член ќе се врши по пат на 
стручни комисии составени од претставници на учес-
ниците на овој општествен договор, доколку во пос-
тапката за донесување на плановите не се постигне 
усогласеност. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни планот на поврзувањето во системот за врски 
на Републиката да се изврши во согласност со од-
редбите на овој општествен договор, така што да ги 
опфаќа : 

— локациите на кои се врши поврзување на сис-
темите за врски,-

— техничките решенија за поврзување како и тех-
ничките и другите услови за поврзување и единстве-
но одржување; 

— начинот на изградба, развој, одржување и ко-
ристење на системот за врски на Републиката; 

— динамиката и роковите за реализација на по-
врзувањето во системот за врски на Републиката; 

— корисниците на кои системот за врски на Ре-
публиката ќе им биде доставен и 

— други услови неопходни за изработка и реа-
лизација на овој план и за функционирање на извр-
шеното поврзување во системот за врски на Репуб-
ликата. 

Член 10 
Почетна основа за поврзување во системот за 

врски на Републиката е постојната состојба на сис-
темите за врски, извршеното поврзување согласно 
со Самоуправната спогодба за поврзување на посред-
ничките уреди на ПТТ системот за врски во Репуб-
ликата, усогласените планови на развојот на систе-
мите за врски што задолжително се поврзуваат, ка-
ко и барањата и потребите за користење на врските 
во вонредни услови. 

Член 11 
Имателите на системите за врски кои се поврза-

ни во системот за врски на Републиката се одговор-
ни за исправност на функционирањето, заштитата и 
безбедноста на својот дел од системот за врски, 
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Член 12 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни, освен во случај на вонредни услови, систе-
мот за врски на Републиката да може да се корис-
ти за остварување на неопходно потребните врски 
и во случај кога ќе настанат поголеми пречки на 
одделни системи за врски што се поврзани во сис-
темот за врски на Републиката. 

Член 13 
Учесниците на овој општествен договор се обвр-

зуваат дека ќе вршат стручно оспособување на по 
гребен број кадри за одржување и користење на сис-
темот за врски на Републиката. 

Член 14 
Со цел за преземање на мерки и развој на про-

тивелектронско обезбедување на системите за врски, 
имателите на системите за врски од овој општествен 
договор се согласни дека координирано ќе презе-
маат потребни мерки за спроведување на против-
електрснско обезбедување во Републиката. 

Член 15 
Заради обезбедување услови за редовно, непре-

чено и рационално функционирање на одделни сис-
теми за врски и на системот за врски на Република-
та, учесниците на овој општествен договор ќе обез 
бедуваат соодветни резерви на составни делови, уре-
ди и друга опрема што се вградуваат во одделни 
системи за врски и ќе соработуваат во обезбедува-
њето на тие резерви. 

V. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
НА ЗАЕДНИЧКИ ВЕЖБИ НА ПОВРЗАНИТЕ 

СИСТЕМИ ЗА ВРСКИ 

Член 16 
Имателите на задолжително поврзаните системи 

за врски заради проверка на функционирањето и 
можностите на системот за врски на Републиката во 
вонредни услови, ќе организираат и изведуваат по-
времени заеднички вежби, најмалку еднаш во две го-
дини. 

Со изведувањето на повремените заеднички веж-
би од став 1 на овој член не смее да се наруши 
редовното функционирање на задолжително поврза-
ните системи за врски. 

Член 17 
Учесниците на овој општествен /договор се со-

гласни заедничките вежби од член 16 на овој оп-
штествен договор да се организираат на територија-
та на целата Република или на одделни подрачја. 

Планот за изведување на вежбите од став 1 на 
овој член за територијата на Републиката го утврду-
ваат: Републичкиот секретаријат за народна одбрана, 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
Републичкиот штаб за територијална одбрана.. Репуб-
личкиот комитет за сообраќај и врски и имателите 
на задолжително поврзаните системи за врски. 

VI. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 
Член 18 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни финансиските средства, потребни за реализа-
ција на обврските утврдени со овој општествен до 
говор, да ги обезбедуваат од следниве извори: 

1. сопствени средства, 
2. здружени средства, 
3. приходи по посебни прописи, 
4. банкарски и други кредити. 

Член 19 
Поврзувањето на системите за врски во системот 

за врски на Републиката го финансираат РО за ПТТ 
сообраќај и другите иматели на системите за врски 
чии системи задолжително се поврзуваат како и за-
интересираните корисници на системот за врски на 
Републиката или на делови од него, а по обем со-
гласно со интересот за користење на врските. 

Средствата за набавка на посреднички уреди со 
кои се овозможува задолжително поврзување во си-

стемот за врски на Републиката и за изградба на 
спојни патишта до местата на поврзувањето обезбе-
дуваат непосредно заинтересираните учесници од став 
1 на овој член, а начинот на заедничкото финанси-
рање, користење и одржување се регулира со посеб-
ни договори. 

Член 20 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни користењето на системот за врски на Репуб-
ликата од имателите на задолжително поврзаните 
системи за врски во вонредни услови да не се на-
платува. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни имателите на задолжително поврзаните систе-
ми за врски да извршат усогласување на постојните 
планови и програми за развој со одредбите на овој 
општествен договор, во рок од две години од денот 
на потпишувањето на овој општествен договор. 

Член 22 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни носител на координацијата на плановите и 
програмите за развој на системите за врски да биде 
Републичкиот комитет за сообраќај и врски преку 
Стручниот совет за врски. 

Член 23 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни Планот на поврзувањето во системот за врс-
ки на Републиката да се утврди во рок од една го-
дина од потпишувањето на овој општествен договор. 

Член 24 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни носител на координацијата при приготвување-
то на Предлогот на планот на поврзувањето во си-
стемот за врски на Републиката да биде Републич-
киот комитет за сообраќај и врски преку Стручниот 
совет за врски. 

Член 25 
Учесниците на овој општествен договор се со 

гласни поврзувањето на системот за врски на Репуб-
ликата, што е извршено во согласност со член 133 од 
Законот за основите на системите за врски („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 24/74, 29/77 и 52/83), за по-
врзување на посредничките уреди на имателите на 
функционалните системи за врски со посредничките 
уреди на ПТТ системот за врски да го усогласат со 
одредбите на овој општествен договор во рок од 
една година, од утврдувањето на Планот на поврзу-
вањето во системот за врски на Републиката. 

Член 26 
Измени и дополнувања на овој општествен дого-

вор се вршат на начин, односно по постапка по која 
е и склучен. 

Член 27 
Овој општествен договор влегува во сила кога ќе 

го потпишат овластените претставници на учесници-
те на овој општествен договор, а ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија". 

П О Т П И С Н И Ц И : 

Собранието на СР Македонија, Стопанската ко-
мора на Македонија, РСИЗ за ПТТ сообраќај, РСИЗ 
за железнички сообраќај, СИЗ за енергетика на Ма-
кедонија, РСИЗ за патишта, РО за ПТТ сообраќај 
„Скопје", Радио-телевизија Скопје, ЖТО — Скопје, 
СОЗТ „Електростопанство на Македонија" — Скопје, 
РО „Македонија пат", ДЗ на патниот сообраќај „Ма-
кедонија сообраќај", ГРО „Пелагонија" — Скопје, 
ГРО „Бетон" — Скопје, ГРО „Маврово" — Скопје, 
ГРО „Гранит" •— Скопје, РО „Макпетрол" и РШТО 
— Скопје. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

24. 
Врз основа на член 118 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Скопје, 
на заедничката седница на сите собори од 27. -ХИ. 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА. 

СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на средствата за солидарно оствару-

вање на задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението на СР Македонија за 1986 го-
дина, што се обезбедуваат ро Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита 
— Скопје, се утврдува на 0,18% од основицата на 
бруто личниот доход и другите лични примања на 
работниците во самоуправните организации и заед-
ници и работните луѓе кои самостојно вршат деј-
ност со ,личен труд со средства во сопственост на 
граѓаните и работните луѓе што вршат самостојна 
професионална дејност што се земаат, како основица-
за пресметување и плаќање на придонес за здрав-
ствена заштита. 

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

метуваат и уплатуваат ири исплатата на личниот 
доход како и другите придонеси од личниот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

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

Бр. 0805-1863/1 
27 декември, 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

, д-р Свето Стојанов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

25. 
Врз основа на член 7 од Одлуката за утврдува-

ње на учества на корисниците на здравствена заш-
тита во цените на одделни видови на здравствени 
услуги, како и при набавката на ортопедски пома-
гала, протетички средства и лекови, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за здравствена 

-заштита на град Скопје, на седницата одржана на 
8 јануари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА УЧЕСТВОТО НА КОРИС-
НИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИ КО-
РИСТЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕ-

Н И УСЛУГИ УТВРДЕНИ ВО ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС 

Член 1 
Со оваа одлука се валоризира учеството на корисни-

ците на здравствена заштита при користењето на лекови 
по издаден рецепт и услугите на домашна нега на 
стари и изнемоштени лица со остварениот просечен 
пораст на цените на лековите, односно здравстве-
ните услуги во 1985 година и се ^утврдува на-

— 50 динари по издаден рецепт за оние лекови 
за чија примена не е потребна непосредна интер-
венција од стручен медицински работник, 

— 330 динари дневно за услугите на домашна 
нега на стари и изнемоштени лица, 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето- во „Службен * весник на СРМ". 

Бр. 02-14075/15 
8 јануари 1Г^86 година 

Скопје 
Претседател, 

Борис Јаневски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — БИТОЛА 

26. 
Врз основа на член 30 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ" - бр. 13/78) и член ЈЗ 
став 1 точки 3 од Статутот на СИЗ за вработување 
на општината Битола, Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 23 декември 1985 година^ до-
несе 

О Д Л У К А 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на вработените во кој • се 
содржани и придонесите што се плаќаат од личниот 
доход (бруто личен доход) по стапка од 0,75% од 
општината Битола. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на деца, организациите што вршат 
дејност и4 заштита на културни блага и од областа 
на сценско музичките дејности во висина од 70% 
од ставот 1 на истиот член. 

Член 2 к 
Одлуката влегува во с и л а ' со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-530/1 
23 декември 1985 година 

Битола 
- Претседател, 

4 Васко Пушовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА 

27. 
Врз основа на член 100 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83)^ и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Битола на седницата одржана на 25 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ &А ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗА-
ШТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД 

ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
„ Стапката на придонесот за здравствена заштита 

за 1986 година се утврдува на — 10,00'% од бруто 
личниот доход и другите примања во која се содр-
жани • 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита — 6% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
1 ите поагва од здравственото осигурување - 4°/о. 

— Поидонесот за здавствената заштита во слу-
чај на несреќа на работа и заболување од профе-
сионална болест се утвтзлува во висина од — 0 50%. ' 

— Основица за пресметување на придонесот од 
Претходниот дтав претставува: 
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— ка ј обврзниците кои формираат доход, оства-
р е н и о т ДОХОД; 

— кај обврзниците кои не формираат доход, 
бруто личните доходи и другите примања. 

За лицата кои работат по договор за дело ќе 
се плаќа придонес за здравствена заштита во случај 
на несреќа на работа по стапка од 1°/о на исплате-
ниот надоместок. 

Посебниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство (за деташирани работници), 
се одредува во висина од 20% од чистиот личен до-
ход, односно основицата утврдена со посебна одлука. 

Придонесот од претходниот став по видови на 
осигурување се распоредува сразмерно на стапката 
утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравствена заштита на корисни-

ците на пензии, СИЗ на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија го плаќа по стапка што 
одговара на нето стапка на бруто стапка од член 1 
став 1 на оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат вкупно исплатените 
пензиски примања во времето за кое се плаќа при-
донесот. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Закон, Статут, оваа од-
лука и други општи акти на Заедницата. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-1028./5 од 1985 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр. 02-1444/21 
25 декември 1985 година 

Битола 
Собор на делегати — корисници на 

услуги — работници 
Претседател, 

Ана Готевска, е. р. 

Собор на делегати — даватели на 
услуги 

Претседател, 
Живка Стојковска, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

д-р Илија Илиевски, е. р. 

28. 
Врз основа на член 103—105 и член 108—110 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 15 од 
Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Битола со рамноправно 
учество во Соборот на делегати корисници на услу-
ги — работници и Соборот на делегати даватели на 
услуги, на седницата одржана на 25 декември 1985 
година, донесе 

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

НИЦИ ВО 1986 ГОДИНА 
Член 1 

Придонесите за здравствена заштита во постоја-
ни месечни износи во 1986 година се плаќаат за: 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време во износ од 600 динари; 

2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања за кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава во организација на здружениот труд, 
училиштето или кај приватен работодавец во износ 
од ЗОО динари; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа преки-
нале со школување, ако за тоа време примаат сти-
пендија се плаќа придонес во износ од 1.500 динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи 
ги упати како свои стипендисти на практична работа 
во друга организација заради стручно оспособување, 
ако за тоа време примале стипендија, придонесот се 
плаќа »во износ од 1.500 динари; 

5. лицата кои учествуваат во младински работни 
акции, а кои по прописите на инвалидското осигуру-
вање се осигурени во сите случаи на инвалидност се 
плаќа во износ од ЗОО динари; 

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

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка (логорување) во износ од ЗОО динари; 

8. за лицата припадници на територијалните 
единици и за припадниците на цивилна заштита за 
време на цивилна заштита и за време изведување на 
задачите на територијалната одбрана во износ од 
зоо динари; 

9. уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од стрна на Извршниот совет 
во износ од 600 динари; 

10. за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските работници на работа во странство 
кои живеат на подрачјето на заедницата, на кои 
не им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравствената заштита се плаќа 
придонес за здравствена заштита во постојан износ 
од 1.000 динари; 

И . уживателите на инвалиднини по прописите на 
инвалидското осигурување и тоа само за случај на 
потреба од лекување во врска со повреда или за-
болување што предизвикало телесно оштетување на 
кои им припаѓа право на инвалиднина во износ од 
600 динари,-

12. брачниот другар, односно родители осигуре-
ници според член 32 од Законот за здравствена 
заштита по 1.050 динари; 

13. членовите на семејството на осигуреникот кој 
се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, 
ако пред тоа го исполнил условот на предходно 
осигурување во износ од 200 динари, по член,-

14. југословенските државјани што примаат пен-
зија или инвалиднина, исклучиво од странски носи-
тели на осигурување (земји без конвенции), додека 
престојуваат на подрачјето на Заедницата, плаќаат 
месечен паушален износ од 3.000 динари. 

Член 2 

Во постојани месечни износи се плаќаат при-
донеси за здравствено осигурување за случај несре-
ќа на работа и заболување од професионални бо-
лести во износ од по 105 динари за: 

1. учениците во средните училишта и студентите 
во вишите и високите школи, факултетите, уметнич-
ките академии за време траењето на практичната 
работа во врска со наставата,-

2. лицата кои учествуваат во младинските ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, како и лицата кои учествуваат во органи-
зирани работни акции ; 

3. лицата кои се наоѓаат на пред војничка обука; 
4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-

дачите на територијалната одбрана и н а цивилната 
заштита ; 

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање и на преквалификација, а се упатени од Са-
моуправната интересна заедница за вработување; 
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6. лицата ком работаат помалку од половина од 
полното работно време и 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 од оваа 

одлука по видови на здравствена заштита ќе се 
распоредуваат по следната структура: 

— за задолжителни видови 55,00; 1 

— за останати права над зад. вид. 40,00; 
— за несреќа на работа и профеои. заболува-

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

— задолжителни видови 60,00; 
— за останати права на задолж. видови 40,00. 

Член 4 

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

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од 1 месец 1на секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката на оваа заедни-
ца 02 бр. 1311/18 ОД 21. XII. 1984 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ'\ 

Бр. 02-1444/22 
25 декември 1985 година 

Битола 

Собор на делегати — корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Ана Гошевска, е. р. 

Собор на делегати — даватели на 
услуги 

Претседател, 
Живка Стојковска, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

д-р Илија Илиевски, е. р. 

29. 
Врз основа на член 103 став 1 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Би-
тола, Собранието на Општинската СИЗ за здравстве-
на заштита — Битола, со рамноправно учество на Со-
борот на делегати—корисници на услуги—работници 
и Соборот на делегати—даватели на услуги, на сед-
ницата одржана на 25. 12. 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ ВО 
1986 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува основицата за прес-
метување и плаќање на придонесите за здравствено 
осигурување за лицата вработени ка ј приватните 
работодавци и права од здравственото осигурување 
за кои со закон не се утврдува основицата за при-
донес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствено осигурување на право на ова 
осигурување за лицата вработени ка ј приватните 
работодавци претставува договорениот чист личен до-
ход помеѓу приватниот работодавец и работникот, 
кој што не може да биде помал од: 

— за неквалификувани работници и домашни по-
мошнички во висина на гарантираниот личен до-
ход од Општината во која ја вршат својата дејност, 
утврден со посебни прописи: 

— за полу квалификувани работници 20.000,00 ди-
нари; 

— за квалификувани работници 25.000,00 динари; 
— за висококвалификувани работници 30.000,00 

дин. 
Член 3 

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

— за ученици од прва година 3.000,00 динари; 
— за ученици од втора година 7.000.00 динари, 
— за ученици од трета година 5.000,00 динари; 
— за ученици од четврта година 6.000,00 динари. 

Член 4 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката на оваа Заедница бр. 02.— 
1311/19 ОД 21. XII. 1984 година. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-1444/23 
25 декември 1985 година 

Битола 

Собор на делегати — корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Ана Готевска, е. р. 

Собор на делегати — даватели на 
услуги 

Претседател, 
Живка Стојковска, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

д-|р Илија Илиевски, е. р. 

30. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинска-
та СИЗ за здравствена заштита — Битола („Службен 
гласник на општина Битола" бр. 16^84).Собранието 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Би-
тола, на седницата одржана на 25. XII. 1985 година 

донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 1986 

ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствената заштита на зем-

јоделците во општината Битола за 1986 година се 
определуваат и тоа-. 

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствена земја (катастарски приходи) се плаќа: 

а) по стапка од 14% на катастарски приход. 
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2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност се плаќа: 

а) по 1.600,00 динари за семејство, ако дома-
ќинството е задолжено со придонес на катастарски 
Приход; 

б) по 5.200,00 динари за семејство, ако дома-
кинството не е задолжено со придонес на ката-
старски приход. 

Член 2 

Придонесите што ќе се наплатуваат по член 
1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на 
здравствената заштита и тоа: 

4 1. за задолжителни видови 75%; 
2. за правата што самостојно ги утврдува За-

едницата и за другите права од здравствената зашти-
та на земјоделците 25%. 

Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 02—1311/21 од 21. XII. 1984 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето в 

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

Бр. 02-1444/24 
25 декември 1985 година 

Битола 

Собор на делегати — корисници 
на услуги — земјоделци 

Претседател, 
Панде Мукевски, е. р. 

Собор на делегати — даватели на 
услуги 

Претседател, 
Живка Стојковска, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

д р Илија Илиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА 

31. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на СРА1" бр 9/78 и 
43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ 
за социјална заштита — Битола, Собранието на Оп-
штинската СИЗ за социјална заштита, на седницата 
одржана на 30 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придо-

несите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личниот доход од работен однос, 
од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот 
доход од самостојно вршење стопанска дејност и од 
личниот доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

СИЗ за социјална заштита Битола изнесуваат: 
- 1. придонес од доходот на основните организа-

ции на здружен труд по стапка од 0,38%; 
2. придонес од личен доход од работен однос по 

стапка од 0,34% ; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,30%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност по стапка од 2,50%, и 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност по стапка од 2,80%. 

Член з 
Обврзници на придонесот од доход за социјална 

заштита се основните организации на здружен труд и 
другите корисници на општествени средства, опреде-
лени со Одлуката за утврдување на стопанските и 
нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 14/77), во областа на дејностите од 1 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ход на организациите на здружен труд од став 1 на 
овој член претставува остварениот доход. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, зас-

тареноста и присилната наплата на придонесите за 
социјална заштита од доходот на ОЗТ, се применуваат 
соодветните одредби на Законот за данокот на доход на 
ОЗТ („Службен весник на СРМ" бр. 47/73, 11/74, 15/76, 
25/76, 33/76 и 44/76/. 

Член 5 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го 
врши управата за приходи — Битола. 

Член в 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-23/4 од 19. 11. 1985 
година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-26/4 
30 декември 1985 година 

Битола 
Претседател, 

Владика Ромовска , е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ДЕМИР ХИСАР 

32. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита -— Демир Хисар, 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Демир Хисар, на седницата одржана гга 23 
декември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 3 ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА ВО СТРАНСТВО 'ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД 
ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

за 1986 година се утврдува на 9 50% од бруто лич-
ниот доход и другите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита на задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување во износ 
од 4%: 

Член 2 
Придонесот за здравствената заштита во случај 

на (несреќа на работа и заболување од професионал-
на болест се утврдува во износ од 0.50%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— кај обврзниците кои формираат доход, оства-
рениот Д О Х О Д ; 

— к а ј обврзниците кои не формираат доход, 
бруто личните доходи и другите примања. 
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За лицата кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствена заштита во случај на 
несреќа на работа по стапка од 1'% од исплатениот 
надоместок. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравствена 

заштита во странство (за деташирани работници) е 
во висина од 20% од чистиот личен доход, односно 
основицата утврдена со посебна Одлука. 

Придонесот од претходниот став по видови на 
осигурување се распоредува сразмерно на стапката 
утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Придонесот за здравствена заштита па корисни-

ците на пензии, СИЗ на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија го плаќа по стапка што 
одговара на нето стапка на бруто стапка од член 1 
став 1 на оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат вкупно исплатените 
пензиски примања во времето за кое се плаќа при-
донесот. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон, статут, оваа одлу-
ка и другите општи акти на Заедница га. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престапу-

ва да важи Одлуката бр. 02-529/1 од 24 септември 
1985 година. 

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

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 
Бр. 02-639 

23 декември 1985 година 
Демир Хисар 

Претседател, 
Борис Сивевски, е р 

33. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ' Оп. 10у33) 
и член 161 став 1 точка Ѕ од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, Соб-
ранието на Општинската СИЗ за здравствена зашти-
та — Демир Хисар, на седницата одржана на 23 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗЛ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА ДЕМИР 
ХИСАР ЗА 1-986 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита на земјо-

делците во општината Демир Хисар за 1986 година 
се определуваат и тоа: 

1. за осигурениците — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход) се плаќа 

а) по стапка од 10% на катастарски приход; 
2. За осигурениците -—• земјоделци кои земаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ко ст се плаќа-

а) по 1.300,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството е задолжено со придонес на катастарски при-
ход,-

б) по 4.200,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството не е задолжено со поидонес на катастарски 
приход. 

Член 2 
Придонесите што ќе се наплатуваат по член 1 

од оваа одлука се распоредуваат по видови на здрав-
ствена заштита и тоа.-

1. за задолжителни видови 75%. 
2. за правата што самостојно ги утврдува за-

едницата и за другите права од з д р а в с т в е н а заш-
тита на земјоделците 25%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-529 од 20. ХП. 1984 
година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќ е се приме-
нува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-639 
23 декември 1985 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Борис Сивевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА МА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
КРИВА ПАЛАНКА 

Врз основа на член 21 став 3 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на фи-
зичката култура Крива Паланка, Собранието на 
ОССИЗ на физичката култура — Крива Паланка, на 
седмицата одржана на 20 декември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување на средства на 
ОСИЗ на физичката култура и за здружување на 
средства во РСИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Во 1986 година се утврдуваат стапките на при-

донесите и тоа: 
1. 0,24% — придонес од доходот на основните 

организации на здружен труд; 
2. 0,25°/') — придонес од личен доход од работен 

О Д Н О С ; 
3. 0,05% — придонес од личен доход од земјо-

делска дејност; "" 
4. 1% — придонес од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност,-
5. 1% — придонес од личен доход од самостојно 

вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

ОСИЗ на физичката култура — Крива Паланка, здру-
жува средства во РСИЗ на физичката култура со 
издвојување на: 

1. 0,04% од доходот на основните организации 
на здружен труд; 

2. 0,05%» од личен доход од работен однос од 
ксстопанство. 

Вкупниот износ на средствата што Општинската 
СИЗ на физичката култура Кр. Паланка ги здружува 
во РС ИЗ на физичката култура — Скопје и месеч-
ниот износ ќе се утврди со посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото кни-
говодство. 

4:1 СЛ 5 
Работните организации од основното и средното 

насочено образование, придонесите утврдени го член 
2 од оваа одлука ќе ги наплатуваат 50 %, РО за оп-

штествена заштита на децата 70%, а РО „Вера Јо-
ниќ" се ослободува од плаќање на придонесите, 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со објавување во 

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

Бр. 08-91 
20 декември 1985 година 

Крива Паланка 

Претседател, 
Тодор Станковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА 

35. 
Врз основа на член 55 став 5 од Законот за оп-

штествената заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/81) и член 255 од Статутот на општината 
Крива Паланка, Собранието на општината Крива Па-
ланка, на одделни седници на Соборот на здружен 
труд, Соборот на месните заедници и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 27 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ 
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите на ОСИЗ 

за општествена заштита на децата — Крива Паланка, 
што ќе се пресметуваат и наплатуваат од личните 
доходи на вработените во стопанството, нестопанство-
то и личниот доход од земјоделска дејност да изне-
сува како што е предвидено оо оваа одлука. 

Член 2 
Во 1986 година стапките на придонесите што ќе 

се плаќаат изнесуваат и тоа: 
1. придонес од личен доход од стопанството и 

нестопанството по стапка од 1,40%; 
2. придонес од самостојно вршење на стопанска 

дејност 1%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност 0,06%; 
4. придонес од личен доход од професионална 

дејност 1%. 
Член 3 

Работните организации од основното и средно 
насочено образование, придонесите утврдени во член 
2 точка 1 од оваа одлука ќе ги плаќаат 50%, и пре-
дучилишното воспитание 70%. 

Работната организација „Вера Јоциќ" нема да ги 
уплатува процентите утврдени со оваа одлука. 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1. I. 1986 до 31. 
ХИ. 1986 година, и ќе се објави во „Службен гласник 
на општината Крива Паланка". 

Бр. 02-3954/1 
71 декември 1985 година 

Крива Паланка 
Претседател 

на Собранието на општината, 
Владимир Груевски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на месните заедници, 

Предраг Велиновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружен труд, 

Радица Тодоровска, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Александар Анастасовски, е. р, 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
КОЧАНИ 

36. 
Врз основа на член 10 став 1 и 103 став 1 и 2 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/83) и член 170 став 1 точка 6 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Кочани, Собрание-
то на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани, на 
седницата на соборите на делегатите работници — 
корисници на услугите .и на делегатите — даватели 
на услугите одржана на 26 декември 1985 година, 
донесе 

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

РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување се определува во висина од 7,5% 
од бруто личниот доход и другите примања во која 
се содржани.-

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови здравствена заштита од 4 % ; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита што самостојно ги утврдува Собра-
нието на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
и другите права од здравственото осигурување 
3,50%; 

Стапката на придонесот за здравствено осигуру-
вање во случај на несреќа на работа и професионал-
но заболување се определува и тоа: 

— по 0,30% за организациите на здружениот 
труд распоредени во номенклатурата за стопанските 
области сд 1—11 од основицата што ја сочинува 
вкупниот доход намален за износот на законските и 
договорните обврски ; 

— по 0,50% сите други организации, интересни 
заедници и самостојни занаетчии и лица вработени 
ка ј приватни работодатели што не формираат до-
ход, основицата за пресметување ја сочинува бруто 
наплатениот личен доход и другите примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравствена 

заштита во странство, се определува по стапка од 
20% од нето исплатениот личен доход, односно од 
основицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
поредува по видови на здравствена заштита сразмер-
но на стапката односно тарифата на придонесот оп-
ределен со член 1 на ова одлука. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање на Заедницата за вработување за паричниот на-
доместок на привремено безработните лица и на 
уживателите на пензии се определува на 11,20% од 
нето примањата 

За лицата пријавени во Заедницата за вработу-
вање основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинуваат просечниот 
износ на паричен надоместок на привремено безра-
ботните лица во време за кое се плаќа придонесот 
за здравствено осигурување. 

АКО ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравственото осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден во претходниот став би-
дејќи не се исплатува надоместок на привремено без-
работните лица, како основица за пресметување на 
придонесот содржи основицата по која последен пат 
е пресметан придонесот за здравствено осигурување. 

Член 4 
За лицата кои работат по Договор за дело ќ е се 

плаќа придонес за здравствено осигурување во слу-
чај на несреќа на работа по стапка од 2% од напла-
тениот нето надоместок, 



7 февруари 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 — Стр. 37 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзни-

ците на начин утврден со Законот и актите на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Кочани. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 0203-103 од 07. 02. 1985 
година, објавена во („Службен весник на СРМ" бр. 
7/85). 

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

ното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1986 година и истата ќе биде објавена во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 0203-741 
26 декември 1985 година 

Кочани 

Собрание на ОСИЗ за здравствена 
заштита — Кочани 

Претседател, 
Чедо Иванов, е. р. 

Собор на делегатите корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Марика Тапанарова, е. р. 

Собор на делегатите на давателите 
на услуги 

Претседател, 
Милка Ефтимова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРИЛЕП 
37. 

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74, 16/74, 9/78 43/78 и 41/81), 
член 29 од Статутот на Самоуправната интересна за : 
сдница на културата на општината Прилеп, Собра-
нието на СИЗ на културата — Прилеп, на., седницата 
одржана на 19 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 
ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придо-

несите од доходот и личните доходи на организации-
те на здружениот труд и другите организации и за-
едници, по основ на кои се обезбедуваат средства 
на Општинската заедница на кз^лтурата — Прилеп, 
за задоволување на договорените заеднички потреби 
во областа на културата од општ интерес на Оп-
штината. 

Член 2 
За 1986 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на културата — Прилеп и тоа: 

— придонес од доходот на организациите на 
здружен труд од стопанството по стапка од 1,20%; 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно -врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност, по стапка 
од 2'%. 

Член 3 
Организациите од областа на културата и сред-

ното насочено образование во општината Прилеп не 
ма да го пресметуваат и плаќаат придонесот од 
член 2 точка 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на средствата ќе 

ги врши Службата на општественото книговодство 
филијала — Прилеп, на начин и според обрасците 
утврдени со упатството за начинот на пресметување-
то и уплатувањето на данок од доход на организа-
циите на здружен труд („Службен весник на СРМ", 
бр. 21/74, 27/74, 36/74. 5/76, 29/76 28/77, 35/78 9/79 и 
2/80). 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1. I. 1986 
година. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 08-11 од 22. 1. 1985 година. 

Бр. 08-248 
27 декември 19Ѕ5 година 

Прилеп 
Претседател, 

Љубица Зајкоска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН 
зѕ. 

Врз основа на член 32 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74), член 17 од Статутот на 
ОСИЗ на културата Ресен, и член 20 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Самоуправна инте-
ресна заедница на културата, Собранието на ОСИЗ 
на културата Ресен, на седницата одржана на 30 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ 
НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА РЕСЕН ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход заради обезбедување на средства за 
ОСИЗ на културата Ресен. 

Член 2 
Во 1986 година се утврдуваат стапки на придо-

неси и тоа: 
— придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанството по стапка од 1,30%; 
— придонес од доход од основните организации 

на здружениот труд по стапка од 0,38%; 
— придонес од личен доход од земјоделска дејност 

по стапка од 0,02%; 
— придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска и 'нестопанска дејност по стапка од 
0,15'%. 

Член 3 
Од основот утврден во член 2 став 1 и 2 од 

оваа.одлука се ослободуваат: 
— за 50% ОЗТ од основното и средното насочено 

образование, Пионерскиот центар и социјалната заш-
тита,-

— за ЗО /̂о ОЗТ од општествената заштита на де-
ца — Детската градинка и ОЗТ што вршат дејност 
и заштита на културните блага — Домот на куп-
е а т а „Драги Тозија" — Ресен ; 

— за 100% Секретаријатот за внатрешни работи 
Ресен, РО „Пролетер" Ресен и ООЗТ Земјоделие при 
ЗК „Преспанско јаболко" Ресен; 

— ќе бидат ослободени од плаќање придонес: 
ОЗТ што го зголемуваат бројот на смените, го зголе-
муваат вработувањето по основ на скратување на ра-
ботното време, односно вршат докуп на стаж за 
пензионирање за делот на новите вработувања по 
т и е ОСНОВИ; 

— ќе им се намалат диференцирано придонесите 
на ОЗТ, договорните организации, задругите и гра-
ѓаните што за прв пат почнуваат со работа во 1986 
година, како и на младинската фабрика, дисперзи-
раниот погон во Стење и погонот на производство на 
килими на ООЗТ „Сточар". 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила -со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста 

нува да важи Одлуката бр. 01-26/1 од 4. III. 1985 го-' 
дина. 

Бр. 01-154/1 
30 декември 1985 година 

Ресен 
Претседател, 

Христо Хаџиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РЕСЕН 
39. 

Врз основа на член 34 од Законот за физичката 
култура и самоуправната интересна заедница на фи-
зичката култура („Службен весник ла СРМ" бр. 5/74), 
член 16 од Статутот на ОСИЗ на физичката култура 
Ресен, и 'одредбите од Самоуправната спогодба за 
здружување на средствата .во Републичката СИЗ на 
физичка култура. Собранието на ОСИЗ на физичка 
култура на седницата одржана на 30 декември 1985 
година^ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКА-

ТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 4 

1986 ГОДИНА 

, Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните »организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход заради обезбедување, на средства за 
ОСИЗ на физичката култура Ресен и за Републич-
ката СИЗ на физичка култура. 

Член 2 
Во 1986 година се утврдуваат стапките на'придо-

несите и тоа-. 
— придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанството по стапка од 0,60%; 
— придонес од ДОход од ООЗТ од стопанството! 

по стапка од 0,12'%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност по стапка од 0,02%; 
— придонес од личен доход од еамостојно врше-

ње на стопанска и нестопанска дејност по стапка од 
0,15%. 

Член з 
Од стапките на придонесите утврдени во член 2 

став 1 и 2 на овој член ОСИЗ -на физичката култура 
Ресен, изделува средства за здружување во Републич-
ката СИЗ на физичката култура за 1986 година во 
вкупен износ од 1 936 587 динари 

Празнењето на приходите од членот 2 на оваа 
одлука се врши (по структура која ќе ја утврди СОК 
Битола, притоа водејќи' сметка да се остваруваат при-
ходите (рамномерно 

Член 4 
Од основот утврден во член 2 став 1 и 2 од 

оваа одлука се ослободуваат-
— за 50% ОЗТ од основното и средното насоче-

но образование, Пионерскиот центар и социјалната 
заштита; 

— за 30°/о ОЗТ од општествената заштита на де-
ца — Детската градинка и ОЗТ што вршат дејност 
и заштита на културните блага — Домот на култура-
та „Драги Тозија" Ресен; 

— за 100% Секретаријатот за внатрешни работи 
Ресен, РО „Пролетер" Рес^н и' ООЗТ Земјоделие при 
ЗК,„Пречанско јаболко" — Ресен, 

— ќе бидат ослободени од плаќање- придонес 
ОЗТ што го зголемуваат бројот на смените, го зго-
лемуваат 'вработувањето по основ на скратувањето 
ца работното време, односно вршат докуп на стаж 
за пензионирање за делот на новите вработувања по 
п и е о с н о в и ; 

' — ќе им се намалат диференцирано придонесите на 
ОЗТ, договорните организации, задругите и граѓа7 
ните што за прв пат почнуваат со ;работа во 1986 
I один а, како и на младинската фабрика, дисперзи-
раниот погон во Стење и погонот на производство 
на килими на ООЗТ ^Сточар". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-106 од 28. XII. 1984 
година. 

Бр." 01-87/1 
30 декември 1985 година 

Ресен 
Претседател, 

Димитар Радевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — РЕСЕН 

40. 
Врз основа на член 50 од Законот за'општестве-

ната заштита на децата („Службен весник на СРМ" 
бр. 6/81), а во врска со член 22, став 1 од Стату-
тот на Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Ресен, Собра-
нието на Заедницата на седницата одржана на 27 
декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОСИЗ 

ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
— РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од зем-
јоделска дејност и од самостојна дејност со што се 
обезбедуваат средства за финансирање на облиците 
на општествена заштита на децата. . -

, Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат на: 
— придонес од личен доход од (работен однос 

од стопанството и нестопанството (бруто личен до-
ход), по стапка од 1,70%, 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од р,02% и 

— придонес од личен доход од самостојна деј-
ност по стапка од 0,55%. 

Член 3 
Од стапките на придонес утврдени во член 2 од 

оваа .одлука се ослободуваат: 
— за 100% ЗК „Преспанскб јаболко" ООЗТ Зем-

јоделие, „Преспатурист", КРО „Пролетер", СВР Ре-
сен, . 9 

— за 50% основното, средното насочено образо-
вание, Пионерскиот центар и социјалната заштита, 

— за 30% организациите од општествена зашти-
та на децата (Детската градинка) и Домот на кул-
турата, 

— ќе бидат ослободени од плаќање придонеси 
ОЗТ што го зголемуваат бројот на смените, односно 
вршат докуп на стаж за пензионирање за делот на 
новите вработувања по тие основи, 

— ќе им бидат намалени диференцирано при-
донесите на договорните организации задругите и 
на граѓаните што за прв пат почнуваат со работа во 
1986 година 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина и ќе биде објавена во „Службен весник на , 
СРМ" 

Бр 02-377/1 
27 декември 1985 година 

Ресен 
Претседател, 

Олга Фузевска, е. р.. 

7 февруари 1986 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-
ТЕТОВО 

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 25 
став 3 одк Законот за самоуправните интересни заед-
ници („Службен весник: на СРМ" број 5/74, 9/78 и 
43/78) и член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово 
(„Службен весник на СРМ" број 8/85), Собранието на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, 
на седницата одржана на 24 декември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВРА 
БОТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И« ГРАЃАНСКО ПРАВНИ 

ЛИЦА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за прес-

метување и плаќање на придонесот за здравствена 
заштита на работниците вработени ка ј граѓани и 
граѓанско, правни лица за 1986 година за кои со За-
кон не е утврдена основица за придонес 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо 

неоот за* здравствена заштита и за утврдување на 
права од ова осигурување на работниците вработени 
кај граѓани и граѓанско правни лица претставува до-
говорениот чист личен доход кој неможе да биде 
"помал од: 

— за неквалификувани работници 
и домашни помошничка 20.000 динари; 

— За квалификувани работници 24.000 динари; 
— за висок оквалификува^! работ-

ници 27.000 динари; 
— за »средна школска подготовка 27.000 динари; 
— за виша школска подготовка 30.000 динари; 
— за висока школска подготовка 35.000 динари; 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а (ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Со донесување на оваа одлука престанува да ва-
жи одлуката број 0805-1381/1-13 ОД 19 12. 1984 ГОД. 
„Службен весник на СРМ" број 41/84). 

Бр. 0805-1234/6 
24 декември 1985 година 

Тетово 
Претседател, 

Атанас Билбил оски, е р. 

тита на работниците з а 1985 година,- бр. 0805-1000/6 
од '24. X. 1985 година објавена во „Службен весник 
на СЕМ" бр ОЈ 36/85). 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ,ќе се при-
менува од 1 Јануари 1986 година. 

Бр. 0805-1234ј/5 
24 декември 1985 година 

Те лово 
Претседател, , 

Атанас Билбилови, е. р. 

42. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја- 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување („Служ-^ 
бен весник на СРМ" број 5/74, 9/78 и- 43/78), член 
162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Тетово („Службен весник 
на СРМ" број 8/85), Собранието на Општинската 
С И З за здравствена заштита — Тетово, на (седницата 
одржана на 24 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1985 

ГОДИНА И ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за висина-

та на стапките на придонесите за здравствена заш-

43. 
Врз основа на член 57 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 
6/81) и член 34 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Тетово, Собранието на Општинската за-
едница на седницата одржана на 27 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА 
СИЗ ЗА ОПШТЕСТВАНА "ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 

ТЕТОВО ЗА 1986 ГОДИНА 

Пресметковната стапка за здружување на сред-
ства во Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата, за 1986 година 
се утврдува на бруто — личните доходи и тоа : 

1. придонес од личен доход на работниците од 
стопанска и нестопанска дејност 1,10°/о; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 0,10°/^ 

3. придонес од личен доход на лица кои вршат 
самостојна дејност 01,30'3/о. 

4. лицата кои што вршат стопанска и професио-
нална дејност, а се обложуваат ®о годишен паушален 
износ ќе плаќаат придонес на ОСИЗ за општествена 
заштита на децата — Тетово, во висина од 2%, при 
што како основица ќе служи утврдениот 'паушал на 
целиот данок. 

II 
За организациите на здружен труд од: , 
— основното и средното образование и ,од соци-

ј а л н а т а заштита пресметковна стапка во висина од 
50% од општата стапка се утврдува на 0,55°/о; 

— високото и вишото образование, општествена-
та заштита на децата, организациите што вршат деј-
ност на културни богатства и од областа на сценско-
музичките дејности, пресметковната стапка во виси-
на од 70°/о од општата стапка се утврдува на 0,77%. 
\ 

4 III 
Средствата од* пресметковната стапка за опште-

ствената заштита на децата се распоредуваат со по-
себна одлука на Собранието на Заедницата и тоа врз 
основа на утврдените облици, обемот, - мерилата џ 
критериумите со програма за развој на општествена-
та заштита ' н а децата и со финансискиот план за 
развој на општествената заштита на децата за 1986 
година , 

IV 
Оваа одлука влегува во оила и се применува од 

1 јануари 1986 цодина, а ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр 0801-2600 
27 декември 1985 година 

Тетово 
Претседател, 

Атанас Билбилоски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО 

44. 
Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ за 

социјална заштита Тетово, Собранието на Општинска-
та Самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Тетово на седницата одржана на 20 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА — ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се утврдува висината на стап-
ките на придонесите- што ги уплатуваат работните 
луѓе од доходот на ОЗТ и од личен доход од рабо-
тен однос, заради обезбедување средства на Општин-
ската Самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита Тетово. 

2. Стапките на придонесите на Општинската Са-
моуправна интересна заедница за социјална заштита 
— Тетово се утврдуваат во висина од: 

— придонес од доход од работен однос на ОЗТ 
од стопанството по станка од 0,38%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,30%; 

—• придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност по стапка од 2%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност по стапка од 2%; 

— лицата што обавуваат стопанска и професио-
нална дејност, а се обложуваат БО годишен паушален 
износ ќе плаќаат придонес на ОСИЗ за социјална 
заштита — Тетово, во висина од 10%> при што како 
основица ќе се земе утврдениот данок во паушален 
износ. 

3. Со донесувањето на Одлуката за утврдување 
на висината на стапките на придонесите на Општин-
ската Самоуправна (интересна заедница за социјална 
заштита — Тетово, престанува да важи Одлуката 
објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 2/85. 

Бр. 08-57/2 
20 декември 1985 година 

Тетово 
Претседател, 

Јованка Давидовска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ТЕТОВО 

45. 
Согласно член 18 од Статутот на Општинската 

заедница за вработувањето — Тетово, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 20 декември 
1985 година, донесе 

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

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

I 
1. За 1986 година стапката на придонесот за вра-

ботување се утврдува на 0,50%. 
2. за работниците вработени во странство стап-

ката на придонесот за вработување се утврдува на 
3%. 

II 
Придонесот за вработување се плаќа и пресме-

тува според основицата за пресметување на придо-
несот за вработување и тоа-. 

1. за работникот во основната организација, за 
работниците вработени ка ј работодавецот личниот 
доход на работниците во кој се содржани придоне-
сите и даноците што се плаќаат од личниот доход 
(бруто личен доход); 

2. за работодавецот основицата според која пла-
ќа данок од личен доход. 

За работодавецот ко ј данокот го плаќа во годи-
шен паушален износ придонесот за вработување го 
утврдува Заедницата за вработување во висина од 
10°/о од паушалниот износ на данокот. 

3. За работниците на привремена работа во 
странство основицата ја утврдува Републичката заед-
ница на вработувањето. 

I I I 
Облогот и наплатата на придонесот за вработу-

вање за работодавците го врши надлежниот орган 
за приходи на Собранието на Општината. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесу-

вањето, а ќе се .применува од 1. I. 1986 година и ќе 
се објави во „Службен весник на СРМ". 

V 
По еден примерок да се достави до: Републичкиот 

секретаријат за финансии, Секретаријатот за финансии 
при СО — Тетово, сметководство, архива и седничен 
материјал. 

Бр. 08-1179/6 
20 декември 1985 година 

Тетово 
Претседател, 

Спиро Јованоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО 

46. 
Врз основа на член 33 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура и член 1 * од Статутот на СИЗ за 
физичката култура, Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 24 декември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ТЕТОВО 

И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ на физичката култура — Тетово и 
Републичката заедница на физичката култура — 
Скопје. 

Член 2 
Во 1986 година се утврдуваат збирните стапки на 

придонеси: 
1. придонеси од доход на ОЗТ по стапка од 

0,20% во која е содржана стапката на Општинската 
СИЗ на физичката култура — Тетово и стапката на 
Републичката СИЗ на физичката култура — Скопје. 
Распределбата на средствата помеѓу Општинската 
СИЗ на физичката култура — Тетово и Републичката 
СИЗ на физичката култура — Скопје ќе се регули-
ра со посебен договор; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност по стапка од 0,15%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,15%; 

4. Придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност од 0,10%; 

5. лицата што обавуваат стопанска и професио-
нална дејност, а се обложуваат во годишен паушален 
износ ќе плаќаат придонес на ОСИЗ за физичката 
култура Тетово, во висина од 1% при што како осно-
вица ќе се земе утврдениот данок во паушален износ. 
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Член 3 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

од доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во упатството .за начинот за пресметување 
и плаќање на данокот на доход на организациите на 
здружен труд („Службен весник на СРМ" бр. 21/74, 
27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 
20/79 и 2/80). 

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

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 0801-545 
24 декември 1985 година 

Тетово 

Претседател, 
Томислав Костоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП 
47. 

Врз основа на член 16 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Штип, Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заштита 
— Штип, на седницата одржана на 24 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВР-

ДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1986 

, ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот од доходот на органи-

зациите на здружен труд и установите што оства-
руваат доход и стапките на придонесите од личен 
доход на граѓаните се утврдуваат: 

1. 0,20% од доходот на работните организации 
на здружениот труд; 

2. 0,90% од бруто личниот доход од работни-
от однос во нестопанството; 

3. 2% од личен доход" од самостојно вршење 
на занаетчиска дејност; 

4. 2% од личен доход од самостојно вршење 
од други самостојни дејности и 

5. 2% од личен доход од самостојно вршење на 
неетопанскм дејности. 

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

сувањето. а ќе се применува ол 1 јануари 1986 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 18/6 
24 декември 1985 година 

Штип 
Претседател, 

Добрила Санева, е. р. 

О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Фикрет Адеми од Скоп-
је, ул. „393" бр. 9, против тужената Шукран Адеми 
од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Шукран Адеми 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 тужената не се јави во рок од 30 
дена, на истата ќе и биде одреден привремен стара-
тел кој ќе ги застапува нејзините интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI II. 
бр. 3780/85. . (4) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Стојанова Љупка од 
Скопје против тужениот Најденов Светислав од Скоп-
је, а сега со непозната адреса на живеење во Буга-
рија. Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Најденов Светислав 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 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. 155/86. (5) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка по предлог на предлагачот Си-
нан Амити од е. Камењане, за утврдување на смрт 
на лицето Бесник Арифи, порано ол е. Камењане. 

Се повикува лицето Бесник Арифи од е. Каме-
њане, како и секој лоуг кој знае за неговиот жи-
вот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово но 
рок од 15 лена по објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно, ќе се докаже смртта на лицето Бесник 
Арифи. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бо. 1061/85 (1) 

Пиел Општинскиот суд во Тетово се води сноп 
за враќање на ствари по тужбата на тужителот Аси-
пи Шоип ол село Врапчиште. Гостиварско, ПРОТИВ 
тужената Уз еип и Дрита од Тетово, грга го непоз-
ната адреса. Вредност ма СПОРОТ 430.000 динари. 

Се повикува тужената Узеиои Дрита ол Тетово, 
сега со непозната адреса, во рок ол зо лена да се 
1'ави пред СУДОТ ИЛИ да определи полномошник. Во 
спротивно, ма истата ќе и се одреди привремен 
старател, кој ќе се грижи за нејзините интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1276/85. (2) 

Пред Општинскиот СУД ВО Тетово се колт* спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Кирко Се-
пафимовскм од Тетово, УД Тодор Циповски" бп. 
98, против тужените Благо Нацевиќ, Ленка Напевиќ, 
Верка Нацевиќ и Надица Нацевиќ, сите од Тетово, 
а сега со место на живеење во Канада, со непозната 
адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, 
достават точна адреса или да одредат полномошник 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По 
истекот на овој рок судот на тужените ќе им пос-
тави привремен застапник преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово ко ј ќе ги застапува до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2263/85. (з) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 979 од 16. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-2028-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на задругата 
под фирма : Земјоделско-сточарска задруга „Бунец", 
р. о . — село Дуф, Гостивар. 

Задругата е основана со одлука на основачкото 
собрание донесена на 2. VI. 1985 година. 

Основачи на задругата се: Билали Арслан; Божи-
носки Христифор; Гаврилоски Кирило; Гаврилоски 
Методија,- Маркоски Кире; Маркоски Манасија,- Су-
лејмани Камбер; Сулејмани Мустафа; Сулејмани Ра-
ман: Симјанрски Миливоје; Сулејмани Ганиа,- Зенде-
ли Ислам,- Сулејмани Шабан; Хамити Пајазит; Ха-
мити Хамит и Хамза Даут сите од е. Дуф — Гости-
варско. 

Основни дејности: 
— иолјоделство, 
— сточарство. 
Споредни дејности ^трговија на големо со: 
— индустриски отпадоци,-
— м е ш о в и т и СТОКИ; 
— разни животни намирници и производи за до-

машни потреби; 
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, а 
за обврските на задругата од здружените земјоделци 
во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000 
динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е^Гаврилоски Ме-
тодија, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
979/85. (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 939 од 14. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-536-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Централното основно училиште „Јоаким Крчов-
ски", Ц. О. — е. Манастирец — Македонски Брод, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Драге Наумовски, директор, без ограничува-
ње, а се запишува новиот застапник Цветковски 
Иван, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
939/85. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 998 од 14. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1304-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Центарот за промена на радиоизотопи во 
стопанството „Скопје", Ц. О. — Скопје, булевар Ок-
томвриска револуција" бб, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник м-р. Јордан Арсовски, 
а се запишува новиот застапник д-р инж. Ановски 
Тодор, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
998/85. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 990 од 8. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1174-1-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување на 
СОЗТ Универзитетски центар за општествени науки 
— Скопје, Факултет за економски науки, Н. Сол. О. 
со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Економски факултет — 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков" бб. со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р 
Митра Шароска, декан, а се запишува новиот зас-
тапник проф. д-р Никола Кљусев, декан, без ограни-
чување. г 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
990/95. (410) 

Окружниот сгопански суд во Скопје, Фи. бр. 
994 со решението од 8. X. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-440-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Централното основно училиште „Марко Це-
пенков", Ц. О. — станица Зелениково, Скопје, со 
следните податоци.- Се брише досегашниот застапник 
Тасевска Јованка, в. д. директор, а се запишува но-
виот застапник Борис Коларовски, директор, со неог-
раничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр 
994/85. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 988 од 8. X. 19Ѕ5 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1618-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на СОЗТ Универзитетски центар за уметности, Фа-
култет за ликовни уметности, Ц. О. — Скопје, ул. 
„Октомвриската револуција" бб, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник проф. Петар 
Хаџи Бошков, декан, без ограничување, а се запишу-
ва новиот застапник проф. Драгутин Аврамовски, 
декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
988/85. - (412) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1011 од 16. X. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1744-6-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО за основно воспитание и образование 
„Карпош", О. Сол. О. со ООЗТ Основно училиште 
„Владо Тасевски", ул. „Срезово" бб, Скопје со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник Лу-
карев Петар, директор, а се запишува новиот застап-
ник Грозданов Павле, в. д. директор, со неограниче-
но овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1011/85. (413) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 999 од 14. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1185-1-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Факултет за правни и политички науки, О. С. О. 
со ООЗТ — Скопје. ООЗТ Правен факултет — Скоп-
је, булевар „Крсте Мисирков" бб, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник проф. Тодор 
Рушков, декан, со неограничено овластување, а се 
в п и ш у в а новиот застапник проф. д-о Никола Ма-
товски декан со неогопчичено овластување. 

Ол Окружниот стопански СУД во Скопје, Фи. бр. 
999/85. " (409), 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 996 од 14. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1744-22-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација за основно воспита-
ние и образование „Карпош", О. Сол. О. со ООЗТ — 
Скопје, ООЗТ Основно училиште „Аврам Писевски", 
е. Бардовци —• Скопје, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Алексовски Богослав, в. д. 
директор, а се запишува новиот застапник Младе-
новски Борко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
996/85. (414) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 995 од 14. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1932-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
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на Монтажиснелектроинсталатереката задруга „Елек-
троник" Р. О. — Скопје, ул. „Невена Георгиева" бр. 
2, со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Тасевски Душан, в. д. директор, а се запишу-
ва новиот застапник Рангелов Боро, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
995/85. (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1010 од 16. X. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1878-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Центарот за згрижување и дневен одмор на 
корисниците на пензија на град Скопје, Ц. О. — 
Скопје, ул. „Јани Л у г о в с к и " бр. 3 — Скопје, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Соколе Дамчевски, в. д. директор, без ограничување, 
а се запишува новиот застапник Петар Тимевски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1010/85. (416) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1007 од 15. X. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1783-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Нераште", Р. О. е. 
Нераште — Тетово, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Азир Мустафа, в. д. дирек-
тор, без ограничување, а се запишува новиот за-с 
тапник Мемет Идризи, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1007/85. (417) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр. 340 од 14. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 321. ја запиша во судскиот регистар про-
мената на лицето овластено за застапување на РО 
Медицински центар „Д-р Трифун Пановски" Битола, 
со следните податоци: Лице овластено за застапува-
ње на РО е до Јован Аврамовска претседател на 
колегијалниот работоводен орган, со овластување 
согласно член 10 од измените и дополнувањата на 
Статутот на Работната организација од референдумот 
од 23. XII, 1980 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
340/85. (422) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 342 од 15. X. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 329 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Работнички универзитет „Наум Наумовски 
— Борче" — Крушево, со следните податоци: Лице 
овластено за застапување па РО е Благоја Благаду-
ша, в. д. директор, со целосни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр 
342/85. (425) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 314 од 9. IX. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 590-05, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на ООЗТ — ЦОУ „Наум Охридски" е. Пештани, во 
состав на РО за основно образование и воспитание 
„Кирил и Методиј" — Охрид, со следните податоци: 
Лице овластено за застапување на ООЗТ е Бимбило-
в и Крсте, индивидуален работоводен орган, со це-
лосни овластувања. 

Му престанува овластувањето на Иваноски Саве. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр 

314/85. (426) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 291 од 7. VII I .1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 130, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Историски архив — Охрид, со следните пода-
тоци: Лице овластено за застапување на РО е Марти-
носки Ламбе, в. д. индивидуален работоводен орган. 

Им престанува овластувањето на Целакоски На-
ум и Мартиноски Ламбе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр 
291/85. (427) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 319 од 10. IX. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 47 ја запиша во судскоит регис-
тар промената на називот на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита — 
Охрид со следните податоци: Се менува називот на 
Самоуправната интересна заедница за здравство и 
здравствено осигурување — Охрид и истиот ќе гла-
си: Општинска самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита, со Ц. О. Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
319/85. (428) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр. ЗИ оц 4. IX. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 482. ја запиша во судскиот регистар про-
мената на лицето овластено за застапување на РО 
ЕМУЦ „Гуро Салај" — Битола, со следните подато-
ци: Лице овластено за застапување на ЕМУЦ е Пет-
ковски Константин, директор, со неограничени ов-
ластувања. 

Му престанува овластувањето на Димитар На-
умовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
311/85. (423) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 321 од 19. XI. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 656, го запиша во судскиот ре-
гистар бришењето на запишувањето на РО Н ау п о -
културни средби „10 дена Крушевска Република" — 
Крушево — во основање, со следните податоци: Се 
брише запишувањето на основањето на Работната 
организација Научно-културни средби „10 дена Кру-
шевска Република" во основање — Крушево, изврше-
но со решението на овој суд, Фи. бр. 216/82 од 23. 
VII. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
321/84, (424) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 845 од 24. X. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1712-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар воведувањето на привремени мерки 
и промена на лицето овластено за застапување прив-
ремен управник на Земјоделската задруга „Земко" 
Р. О. — е. Гавато — Гевгелија, со следните подато-
ци: Се запишува воведување на привремени мерки. 

Се брише досегашниот застапник Илија Киров, 
в. д. директор, без ограничување, а се запишува но-
виот застапник Христо Иванов', претседател, на при-
времениот одбор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
845/85. (429) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 997 од 21. X. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1485-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница на вработување — Тетово, ул. „Благоја То-
ска" бр .23, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Борис Петроски, секретар, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Киро 

Веселиноски, секретар без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

997/85. (430) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1018 од 23. X. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1908-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Жеден", Р. О. е. Ко-
паница, Горче Петров, Скопје, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Бислими Са-
бит, в. д. директор, а се запишува новиот застапник 
Поповски Алексо, директор со неограничено овлас-
тување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1018/85. (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1027 од 24. X. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-234-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Основното училиште „Кирил и Методиј", Ц. 
О. — Скопје, ул. „Стив Наумов" бб со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Муратовска 
Љубинка в. д. директор, без ограничување, а се за-
пишува новиот застапник Радевска Милка, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1027/85. (432) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 992 од 14. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1049-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар усогласувањето со Законот на Монтажно-инстала-
терската задруга „Термовод", Р. О. — Скопје, ул. 
„Партизански одреди" бр. 13. 

Во Задругата се здружени следните задругари — 
занаетчии: Костовски Андреја и Настевски Живко, од 
Скопје, Цариќ Љупчо; Цариќ Панче, од е. Бањани 
— СКОПСКО, Поповски Љубе од Скопје и Павчевски 
Душко од е. Бањани — Скопско. 

Основни дејности-
— браварија, 
— електроинсталатерска (инсталатери на елек-

трични водови., лифтови, светлечки реклами и 
слично) ; 

— инсталатерска за водовод, гасни постројки и 
канализација; 

— инсталатерска за централно греење и уреди 
за климатизација. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка со целосно овластување. 

Монтажно-инсталатерската задруга има целосно 
овластување во правниот промет со трети лица. Ос-
новачите на задругата одговараат во висина на за-
должителниот здружен влог кој изнесува 10.000,00 
динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
992/85. (433) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бо. 833 од 22. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-749-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар усогласувањето со законот на Занаетчиско-ичста-
латерската задруга „Изо — Скопје" Р. О. — Скопје, 
ул. „Мито Хаџи Василе^" бр. 16, Градски ѕид, 
кула И . 

Задругата е основава со одлука на задругата на 
26. XII. 1973 година. 

Во Задругата се здружени еде дните задругари 
— занаетчии: Тосевски Никола. Андоновски Герасим 
Андоновски Глигор, Јовеска Тедена, Ѓорѓиев Ампе, 
КОРVНОВСКИ СПИРО. Амети Зендел, Цимберовски Том-
че. Касовски Стојко Илиќ Радиша, Атанасов Иван и 
Миладиновски Мидко. 

Споредни дејности: 
1. хидро-изолација, 
2. термо-изолација, 
3. акустична изолација, 
4 фриго-изолација, 
5. антикорозивна изоланија, 
6. киселоотпорна изолација, 

7. градежно браварски работи, 
8. лимарски работи, 
9. фасадерски работи, 

10. терацерски работи, 
11. ѕидарски и др. градежно занаетчиски работи 

во градежништвото. 
Во правниот промет со трети лица задругата ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
Задругата е неограничено овластена да врши ра-

боти од својата дејност. 
За своите обврски кон трети лица задругата од-

говара со сите свои средства. 
За обврските сторени во правниот промет со тре-

ти лица одговараат здружените занаетчии ограниче-
но супсидијарно до висината на здружениот влог 
од 10.000 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Андоновски Ге-
расим, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
833/85. (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 919 од 17. X. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1772-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар усогласувањето со Законот на Монтажно-инстала-
терската задруга „Хидровод" Р. О. — Скопје, ул. 
„Огњен Прица" бб, општина Кисела Вода. 

Задругата е основана на 15. IV. 1982 година со 
договор за основање на Задругата. 

Во Задругата се здружени следните задругари — 
занаетчии: Ангелов Павле, Тасев Славко, Весел Муа-
мед, Петрушевски Злате и Сулејмани Џемил сите 
од Скопје. 

Основни дејности: 
— 171 — инсталатерска за водовод, гасни пос-

тројки и канализација. 
— 172 — инсталатерска за централно греење и 

уреди за канализација, 
— 39 — електроинсталатерска ^инсталирање на 

електрични водови, лифтови, светлечки реклами и 
слично). 

Задругата работи во свое име и за своја сметка. 
Задругата одговара за своите обврски со сред-

ствата со кои располага на претходниот став одго-
вараат супсидијарно и здружените занаетчии до ви-
сината на средствата утврдени со Самоуправната спо-
годба за здружување на занаетчиите во Задругата 
до 10.000 динари секој здружен занаетчија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
919/85. " (435) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1026 од 24. X. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-2031-0-0-0, ги запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Задруга-
та под фирма : Занаетчиско-монтажна задруга „Цен-
трал-Монтажа", Р. О. — Скопје, Кеј „13 Ноември" 
бр. 76. 

Задругата е основана со договор од 25. VI. 1985 
година. 

Основачи на задругата се: Јанковиќ Богдан, Оло-
товски Никола, Беќир Али, Стојковски Љубе, Ман-
чевски Добре, Јовевски Љубомир, Манчев Горѓи, 
Фејзула Нефаил, Максимов Блажо и Стефановски 
Милчо сите од Скопје. 

Основни дејности: инсталација на уреди за цен-
трално греење, водовод, гасни постројки и клима-
тизација. 

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

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на двократниот износ од здружениот влог 
кој изнесува 10.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Манчевтски 
Добре, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1026/84, (436) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна к н и ш к а на име Васил Стрезовски, Б и -
тола. (3234) 

Свидетелство за. I година на име Снежана Мла-
деновска, Куманово. (3235) 

Свидетелство на име Абдулах Сулејмани, К у -
маново. (3236) 

Свидетелство за I година на име М у ф е м Амети, 
Куманово. " (3237) 

Свидетелство за I година на име Д а ф и н к а Б е л -
ковска, Куманово. (3238) 

Свидетелство за I година на име Звонко До-
бринковиќ, Куманово. (3239) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стоја-
дин М и л е ш е в с к и , Куманово. (3240) 

Свидетелство на име Ристовска Невенка, е. 
Борово, Крива Паланка . (3241) 

Работна к н и ш к а на име Стојановски Гоце, К р и -
ва Паланка . (3242) 

Работна к н и ш к а на име Радивоје Цветаноски, 
Охрид. (3243) 

Свидетелство н а име Зоран Кочов, Титов Ве-
лес. (3245) 

Свидетелство за I, II и I II година на име Ли-
ман Ибраими, Тетово. (3246) 

Свидетелство за I клас на име Насир Демири, 
Тетово. (3247) 

Свидетелство за VI одделение на име З е к и р и ј а 
Кадриу, Тетово. (3248) 

Свидетелство за V одделение на име Хусен 
Шанини, Гостивар. (3249) 

Здравствена легитимација на име Јордан Му-
тавџиски, Штип. (3250) 

Свидетелство за I година на име Атанас Н и -
колов, Штип. (3251) 

Свидетелство за I година на име Тодоровски 
Лидија , Делчево. (3252) 

Свидетелство за VI одделение на име Војчо 
Ангелов, Кочани. _ (3253) 

Свидетелство за I година на име Зоран Заков, 
Кочани. (3254) 

Ученичка к н и ш к а на име Ванчо Коцев, К о -
чани. (3255) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба на 

(инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
Ј5/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот 
и постапката за отстапување изградбата на инвести-
циони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 22/84), 
РО РЕК „Битола", Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување на монтажа на ру-
дарска опрема за II ф а з а за изградба на повр-
шински коп „Суводол" 

I. Предмет на понудата е монтажа на следната 
опрема: 

1. Систем за јаловина кој се состои од: 
1.1. Багер тип СРс-1300-26/50 (900 КВ) + ВР — тежина 

оса 2256 тона 
1.2. Трачни транспортери оо ширина на-траката 1600 

мм и капацитет од 550 т 3 / ч а с 

— ЕТЈ 1—0 должина 1100 м 
— ЕТЈ 2—0 должина 700 м 

— ЕТЈ 3—0 должина 700 м 
— ЕТЈ —0 должина 700 м 
— ОТ 1—0 должина 1200 м 
— ОТ 2—0 должина 1200 м 

Вкупната тежина по точка 2 — сса 4.250 тона 
1.3. Еден одлаган тип А2-РсБ-5500.55 + БРс тежина 

сса 722 тона. 
2. Систем за јаглен кој се состои од: 

2.1. Еден багер за јаглен со ефективен капацитет 
о = 800 т 3 / ч а с и тежина од сса 1.200 тона 

2.2. Едно парче самоодна трака 27/36 м со тежина од 
оса зоо тона 

2.3. Трачни транспортери со ширина на траката од 
1600 мм и капацитет од 4000 т 3 / ч а с 
— ЕТУ 1—И должина 1250 мм 
— ЕТУ 2—II должина 1250 мм 
— ЗТУ должина 700 м и 

Вкупна тежина по точка 2 сса 2026 тона. 
3. Три носачи на 6 КВ кабли тип РЛТ 6-6,8-121/1 

со тежина еса 162 тона 
Вкупно за монтажа на рударската опрема по овој 

конкурс е сса 10.870 тона. 
II. Услови: 
Монтажата на рударската опрема ќе се отстапи 

на подобен и поволен понудувач. 
Понудувачот треба да обезбеди два крана (Де-

рик или гасеничар) со носивост од по 25 Мр на 
растојание од 17 од и висина минимум 42 м. и оста-
нати дизалични средства и механизација за потре-
бите за монтажата. 

III . Место: 
Монтажата ќе се изведува во Битола, село Суво-

дол — Битола. 
IV. Цена: 
Понудата треба да содржи единична и вкупна 

цена за монтажата и дизаличните средства. 
V . РОКОВИ: 
Роковите за завршување на монтажата и преда-

вање на рударската опрема се дефинирани во ела-
боратот за монтажа. 

Рок за поднесување на пријави за подобност и 
понуда е 60 дена од објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ". 

Пријавата за подобност треба да содржи: 
— назив и точна адреса; 
— доказ за регистрација; 
— референт листа за изведени исти или слични 

објекти; 
— извод од завршна сметка за 1984 година и пе-

риодична пресметка за претходниот пресметковен пе-
риод; 

— расположиви капацитети на работна снага и 
механизација; 

— список на кооперанти кои евентуално понуду-
вачот би ги ангажирал; 

— можност и услови за кредитирање; 
— начин на пресметка на дополнителни и не-

предвидени работи; 
— должина на гарантен рок; 
— изјава дека ги прифати условите на инвести-

торот во елаборатот за монтажа. 
Понудувачот треба да обезбеди два крана (ДЕ-

РИК или ГАСЕНИЧНИ) со носивост од по 25 Мр 
на растојание од 17 м и висина минимум 42 м и оста-
нати дизалични средства и механизација за потреби-
те за монтажа. 

Пријавата за подобност и понудата изработена 
према елаборатот за монтажа се поднесува до инвес-
титорот или до Комисијата во одвоени и запечатени 
обвивки со назнака: „Пријава за подобност" и „По-
нуда". 

Отворањето на понудите ќ е се изврши до Коми-
сијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот, 
во просториите на инвеститорот, а за отворањето на 
понудите подобните понудувачи дополнително ќе би-
дат известени. 
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Монтажата ќе биде отстапена на подобен и по-
волен понудувач врз основа на елаборатот за мон-
тажа. 

Елаборатот за монтажа по овој конкурс понуду-
вачите можат да го подигнат од инвеститорот — РО 
РЕК „Битола" РЗ—ЗС и КГ Суводол — Битола. 

Одлука за подобност на понудувачите ќе доне-
се Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето 
на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши 
избор на најповолен понудувач. 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот 
за начинот и постапката за отстапување на изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 22/84), РО РЕК „Битола", Судовол — Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување на изработка и мон-
тажа на челична брав арија на главните погон-
ски објекти на Термоелектраната „Битола" I I I 
I. Општи карактеристики: 
— Изработката и монтажата на челичната брава-

рија опфаќа: 
1. Фабричка изработка на челичната браварија 

со еден слој минизирање во дин/кгр. 
2. Транспорт од фабрика до објект изработена 

на челична браварија во дин/кгр. 
3. Монтажа на челичната браварија во дин/кгр. 
4. Антикорозивна заштита — минизирање и два 

масни премази на монтираната челична браварија 
на објектот. 

— Понудувачите треба да дадат цена за секоја 
позиција посебно. Позициите во вид на скици и 
предмер се наоѓаат ка ј инвеститорот и се достапни 
на секој можен понудувач. 

II. Услови: 
— Изработката и монтажата на челичната бра-

Барија ќе биде отстапена на поволен и подобен по-
нудувач. 

— Понудувачите понудите треба да ги достават 
со материјал на изведувачот. 

III . Место: 
— Монтажата на челична браварија ќе се врши 

во Битола, е. Суводол во РЕК „Битола". 
I V . Р О К О В И : 
— РОКОТ за изработка и монтажа на челичната 

браварија изнесува-. 
30°/о изработка и монтажа во 1986 година, 
70°/о изработка и монтажа во 1987 година, 
— Рок за поднесување пријави за подобност и 

понуди е 15 дена по денот на објавувањето на кон-
курсот во „Службен весник на СРМ". 

Пријавата за подобност треба да содржи: 
— назив и точна адреса, 
— доказ за регистрација, 
— референт листа за изведени исти или слични 

објекти, 
— извод за завршна сметка за 1985 година, 
— расположливи капацитети за работна снага, 
— начин и пресметка на непредвидени работи, 
— должина на гарантниот рок. 
Пријавата за подобност и понудата се поднесу-

ва до инвеститорот во одвоени и запечатени обвивки 
со назнака: „Пријава за подобност" и „Понуда". 

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Коми-
сијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот 
во просториите на инвеститорот, а за отворање на 
понудите подобните понудувачи" дополнително ќе би-
дат известени. 

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата 
за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена 
од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 
дена ќе изврши избор на најповолен понудувач. 

Комисијата за избор и именување на Општин-
ската СИЗ за здравство и здравствено осигурување 
— Крива Паланка, Основната заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување Крива Паланка, Општин-
ската СИЗ за староаро осигурување на земјоделците 
— Крива Паланка и Општинската СИЗ за социјална 
заштита — Крива Паланка., врз основа на член 214 
од Статутот на Општинската СИЗ на здравството и 
здравственото осигурување — Крива Паланка, член 
54 од Статутот на Основната заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување — Крива Паланка, член 
42 од Статутот на Општинската СИЗ за старосно оси-
гурување на земјоделците и член 31 од Статутот 
на Општинската СИЗ за социјална заштита — Крива 
Паланка 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на секретар на собранијата 
на Општинската СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Крива Паланка, Основната заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување — Крива 
Паланка, Општинската СИЗ за старосно осигурува-
ње на земјоделците — Крива Паланка и Општин-
ската СИЗ за социјална заштита — Крива Паланка 

Услови: 
Покрај општите услови за засновање на рабо-

тен однос, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните поте беи услови-. 

— да има завршен правен факултет, економ-
ски факултет или виша управна школа и пет годи-
ни работно искуство на раководни работни места,-

— да имаат морално-лолитичка подобност; 

— да не се осудувани и да не се води истрага 
за истите. 

Заинтересираните кандидати со молбата таксира-
на со 16 динари таксени марки да ги достават и 
следните документи: извод од матичната книга на 
родените, диплома за завршен соодветен факултет 
и доказ за работно искуство. 

•Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот до Стручната служба на ОЗ за ЗЗО 
— Крива Паланка 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за 
изградба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот 
за начинот и постапката за отстапување на изград-
ба на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 22/84), РО РЕК „Битола", Суводол — Би-
тола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување на вршење антико-
розивна заштита (АКЗ) на објектите на ТЕ „Бито-
ла" I I I 

I. Општи карактеристики: 
Вршењето на антикорозивна заштита опфаќа-. 
— опрема и челична конструкција која треба да 

се заштити со АКЗ се наоѓа на коти од — 3,60 до 
Н 70,00 м. и е во непосредна близина на веќе 

активираните блокови „Битола" I и I I ; 
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- - потребните скелиња, средства за припрема на 
површините и потребните премазни средства ш обез-
бедува понудувачот; 

— (изборот на системот на АКЗ треба да биде 
за индустриска атмосфера со премазни средства от-
порни на отпадни агресивни гасови. Освен индус-
триските услови, треба да се земаат предвид и ат-
мосферските влијанија посебно енормните ниски и 
високи температури во зимските односно летните 
месеци во пелагонискиот регион. 

Податоци за обемот на работите за АКЗ: 
1. Челична конструкција, котловски постројки, оп-

рема од „Минел", цевководи ити: 
— припрема на површините за завршен основен 

премаз према стандардите ЈУС (одмастување, чистење, 
отпрашување); 

— еден основен премаз со алкиден миниум; 
— два покриени премази со алкиден систем со 

нијанса по избор на инвеститорот. 
4.200 т. 

2. Фасадна браварија, опшиена, огради, падести, 
степеници, платформи, браници и слично. 

— исти операции како под точка 1. 
32.000 ш2 

3. Цевоводи, опрема и резервоари кои се изо-
лираат и работат на високи температури, како и 
премачкување на заварени споеви, после заварува-
њето, оштетена фабричка боја, димоводни канали: 

— припрема на површините за завршен основен 
премаз; 

— еден алкиден основен премаз. 
4.700 ш 2 

I I . УСЛОВИ: 
— вршењето на антишробиената заштита ќе би-

де отстапено на подобен и поповолен понудувач; 
— сместување на работниците на градилиште 

обезбедува понудувачот. 
III. Цена: 
Понудата треба да содржи единична и вкупна 

цена по позиции. 
IV. Рокови 
Почеток на работите веднаш по склучувањето 

на договорот, а краен оак за завршување на објек-
тот е 30. VI. 1988 година. 

Рок за поднесување пријави за подобност и по-
нуди е 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот во „Службен весник на СРМ". 

Пријавата за подобност треба да содржи: 
— назив и точна адреса,-
— доказ за регистрација; 
— референт листа на изведени исти или слич-

ни објекти,-
— извод за завршната сметка за 1985 година; 
— расположливи капацитети на работна снага и 

механизација; 
— начин и пресметка на дополнителните и не-

предвидени работи; 
— должина на гарантниот рок; 
— формула на клизна скала на плаќањето на из-

ведените работи. 
Пријавата за подобност и понудата се поднесу-

ваат до инвеститорот во одвоени и запечатени об-
вивки со назнака: „Пријава за подобност" и „По-
нуда". 

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Коми-
сијата на петтиот ден по завршувањето на конкур-
сот во просториите на инвеститорот, а за отвора-
њето на понудите подобните понудувачи дополни-
телно ќе бидат известени. 

Антикорозивната заштита ќ е биде отстапена на 
подобен и поволен понудувач. 

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата 
за избор на најповолен понудувач во рок од 10 де-
на од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок 
од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понуду-
вач. 

Врз основа на член 95 "од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Собра-
нието на општината Кочани и Виница 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор — реизбор на еден судија 
во ОПШТИНСКИОТ суд — Кочани, со Судско одделе-
ние во Виница, во Судското одделение во Виница. 

Кандидатите, покрај општите услови, треба да 
ги исполнуваат и условите предвидени во член 91 
од Законот за редовните судови. 

Пријавите со потребните документи се доставу-
ваат до Комисијата за прашања на изборот и име-
нувањето на Собранието на општината Кочани во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во весни-
кот „Нова Македонија". (4) 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Измените на Репуб-
личкиот буџет за 1985 година, објавен во „Службен 
весник на СРМ" број 35/85, се направени грешки, 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 

на Измените на Републичкиот буџет за 1985 година 

1. Во член 2 став 1 на крајот наместо износот 
„97.919.715.000" Треба да СТОИ износот „27.919.715.000", 
во став 2 четвртиот ред наместо износот „209.089.000" 
треба да стои износот „299.089.000" и во 19-ти ред 
наместо износот „3.063.508.000" треба да стои изно-
сот „4.399.508.000". 

2. Во член 3 точка 3 став 2 четвртиот ред на-
место износот „45.000.000" треба да стои износот 
,.43.000.000"; во точка 4 шестиот ред наместо износот 
„26.900.000" треба да СТОИ ИЗНОСОТ „26.880.000"; во 
точка 5 петтиот ред наместо износот „16.626.000" тре-
ба да стои износот „16.636.000" и во точка 7 шестиот 
ред наместо бројот „55" треба да стои бројот „65". 

Бр. 13-84/1 
31 јануари 1986 година , 

Скопје 

Од Законодавнс-правната комисија 
на Собранието на СРМ 

СОДРЖИНА 
Страна 

10. Одлука за ослободување од плаќање на да-
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12. Решение за овластување на републичкиот 
секретар за финансии да одобрува, корис-
тење на средства од тековната буџетска 
резерва на Републичкиот буџет за 1986 го-
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пресметување на вистинскиот приход од 
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ј 4. Правилник за начинот на полагањето и 
програмата на стручниот испит на граѓа-
ните што вршат јавен превоз на патници 18 

15. Упатство за легитимацијата на инспекто-
рот за патен сообраќај — — — — — 19 
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18. Одлука на Уставниот суд на Македонија , 
У. бр. 182/85 од 4 декември 1985 година 21 

19. Одлука на Уставниот суд на Македонија , 
У. бр. 233/85 од 4 декември 1985 година 22 

20. Одлука на Уставниот суд на Македонија , 
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25. Одлука з а валоризаци ја н а учеството н а ко-
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39. Одлука з а утврдување на стапките н а при-
донесите н а ОСИЗ на ф и з и ч к а т а култура и 
за здружување н а средства во Републичка-
та СИЗ на ф и з и ч к а т а култура во 1986 го-
дина — — — — — — — — — — 38 

40. Одлука за утврдување на стапките н а при-
донесите од личен доход н а граѓаните за 
ОСИЗ з а општествена з а ш т и т а н а д е ц а т а 
— Ресен — — — — — — — — — 38 

ТЕТОВО 

41. Одлука за утврдување на основицата з а 
пресметување и п л а ќ а њ е н а придонесот з а 
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