
на СРМ" излегу-
'ок за рекламации 
според тарифата. 

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

„Службен весник 
ва но потреба. Р 
15 дена. Огласи 

64, 

Врз осмава на член 376, став 1, алинеја 8 од 
Уставот на СРМ, а во врска 100 член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 24 февруари 1986 година, до* 
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I« 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор се ослободуваат осудените дица: 
1. Бафтијар и Башким Лазим од Гостивар, 
2. Мемедов Азем Амир, од Тетово, 
3. Фејско (Сетки Емин од Дебар, 
4. Стојановски Боне Мирко од (С. Долно Соње, 
5. Петровска Стојче Љуба од е. Стенче, 
6. Митевски Љубе Лазо од Штип, 
7. Рецепи Муса Даут од е. Порој. 

- II 
Извршувањето на изречената казна'затвор им се 

услови на 1 година на осудените лица: 
1. Косто јчиноска Никодин Ружа од е. Венчани, 

во траење од 2 месеца, 
2. Грозданов Горѓи Зоран од. Гевгелија, во тра-

ење од 2 месеца, 
3. Николов Васе Димитар од Гевгелија во трае-

ње од 2 месеца, 
4. Трендафилов Јован Санде'од е. Самоилово, во 

траење од 2 месеца, 
5. Витанов Глигор Мирко, од е. Петљаш, во тра-

ење од 4 месеци, 
6. Љазими Насуф Мемиш од е. Гајре, во траење 

од 4 месеци, 
7. Салим Миљаим Азем од е. Гајре, во траење 

од 4 месеци. 
8. Зуламоски Даме Секула од Прилеп, во траење 

од 5 месеци,' 
9. Митрев Павле Мирче од Скопје, во траење 

од 6 месеци, 
10. Митрев Павле Ацо од Скопје, во драе ње од 

6 месеци, 
11. Таири Селем Даут од Скопје, во траење од 

6 месеци, 
12. Љазими Мемиш Урим од е. Гајре, во траење 

од 8 месеци. 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор и се 

услови за 2 години на осуденото лице: 
1. Коцева Станое Елизабета од Штип, во траење 

од 6 месеци. 

IV 
Извршувањето на изречената казна затвор му 

се услови на 3 години на осуденото лице: 
1. Петрески Ристо Иван од Скопје, во траење 

ед 6 месеци. 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-
вање на изречената казна затвор осудените лица-. 

1. Јанков Коста Јордан од е. Уланци, во траење 
од 4 месеци, 

2. Сокаровски Стојо Богдан од Битола/ во трае-
ње од 6 месеци, 

3. Драгутин ови ќ Милан Даница од Скопје, во 
траења од 1 година, 

4. Јосифов Блаже Сане од Кочани, во траење од 
1 година, 

5. Тасевски Милан Зоран од е. Дебалце во трае-
ње од 1 година. 

6. Ристески Илија Лазар од Прилеп, во траење 
од 1 година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-108 
24 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

' на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

65. 

Врз основа на член 157 став 2 од Законот за 
општонародната одбрана („Службен весник на СРМ" 
број 26/84), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И 
СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ 
ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА 

ОДБРАНА 

Член 1 
Во Уредбата за утврдување на висината, начи-

нот и условите за остварување и исплатување на на-
доместокот на трошоците за превоз, исхрана и сме е- -
1 ув ање на лицата во резервен состав повикаш! на 
служба во територијалната одбрана („Службен весник 
на СРМ" број 41/85), членот 2 се менува и гласи: 

„На лицата од член 1 на оваа уредба, како на-
доместок за трошоците за исхрана им припаѓа днев-
ница. 

Износот на дневниците се определува во висина 
на дневницата што им припаѓа на лицата во резер-
вен (состав повикани на служба во Југословенската 
народна армија". 

Член 2 
Во член 3 став 2 зборовите „во износ од 2,100 

динари" се заменуваат со зборовите „во висина на из-
носот определен за резервниот состав повикан на 
служба во Југословенската народна армија". 
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Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-224/1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

(на Извршниот (совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

бб. 
Врз основа на член 84 став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието .на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81),,-а во врска со член 132, став 4 од Законот 
за девизното работење („Службен лист на СФРЈ" бр. 
66/85), Извршниот (совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИ-
ТЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
До 'донесувањето на распоредат на девизите за 

намирување на потребите на Републиката и на оп-
штините и на нивните органи и организации за 1986 
година, а најдоцна до 31 март 1986 година, можат 
да се користат девизи, како аванс, во висина на ед-
на четвртина од искористените девизи во 1985 го-
дина. 

Средствата од став 1 на овој член можат да ги 
користат (корисниците утврдени со Одлуката за рас-
поредување на девизите утврдени за потребите на 
Републиката и на општините по одделни намени и 
корисниците за 1985 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/85). 

Член 2 
Користењето на девизите од член 1 на оваа од-

лука ќе го одобрува републичкиот секретар за фи-
нансии по барање на одделни корисници, кое во се-
кој поединечен случај не ќе го надминува износот 

/ од 400.000 динари. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од ^ 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 т о дина. 

Бјр. 23-209/1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

67. 
Врз основа на член 10 од Уредбата за највисо-

ките износи на патните, дневните и другите трошо-
ци на работниците во републичките органи на уп-
равата („Службен весник на СРМ" бр. 36/81), Коми-
сијата за кадровски и административни прашања на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ОРГАНР1 НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКО-
ВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОД-
НОСНО НАЗНАЧУВА И РАЗРЕШУВА ОД ДОЛЖ 
НОСТ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службени пату-
вања во земјата на работниците во републичките 

органи на управата и во републичките организации 
(републички органи на управата) и на функционери-
те и раководните работници што ги именува однос-
но назначува и разрешува од должност Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија (работници) 
изнесува 2000 динари. 

2. За службено патување за кое е користено 
ноќевање се признаваат трошоци за ноќевање. Днев-
ните трошоци и трошоците за ноќевање не можат 
да изнесуваат повеќе од 4000 дин. 

3. АКО работникот за време на службеното па-
тување не ноќева надвор од местото на вработува-
њето надоместокот на дневницата се намалува за 
30»/о.ч ' 

4. Со влегувањето во оила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски 
и административна прашања, број 17-1814/1 од 4. и . 
1985 година. 

5. Одлуката ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 15 февруари 1986 година. 

Бр. 17-304 
17 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Кочо Тулевски, е. р. 

68. 

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за 
највисоките износи за патните, дневните и другите 
трошоци на работниците во републичките органи 
на управата („Службен весник на СРМ" бр. 36/81), 
Комисијата за кадровски и административни праша-
ња на Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 
од семејството на работниците во републичките ор-
гани на управата и во републичките организации и 
на функционерите и раководните работници што ги 
именува односно назначува Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија се утврдува во износ 
од 18.500 динари. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката на Комисијата за кадров-
ски и административни прашања, број 17-333/1 од 
20 февруари 1985 година. 

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија", , а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 17-305 
17 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Кочо Тулевски, е. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

85. 
Врз основа на член 142 тачка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен верник на СРМ" бр. 3/84), а во врска со член 
31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензис-
кото и инвалидското 'осигурување („Службен весник 
-на СРМ" бр. 18/83). член 73 и 75 став 2 од Статутот 
на Заедницата и член 2 од Општествениот договор 
за усогласување на пензиите во СР Македонија, Со-
бранието на 'Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 го-
дина, донеое 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИ-
ТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД ОСТВАРЕНИОТ 
ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 

1985 ГОДИНА 

Член 1 . , 
Со оваа одлука се врши усогласување на старос-

ните, инвалидските и семејните пензии, материјално-
то 'Обезбедување на вдовица односно вдовец, парич-
ниот надоместок за лешија остварена .во странство 
и на паричните, надоместоци во врска со правото 
на преквалификација или доквалификација и соод-
ветно вработување на инвалидите на трудот со пре-
останата работна способност за 38,82 насто што прет-
ставува 60 насто од остварениот пораст на номинал-
ните лични доходи на работниците во општествениот 
ектор во Републиката во 1985 година. 

Пензиите и паричните (надоместоци усогласени 
според Одлуката за аконтативно усогласување на 
тензиите и паричните надоместоци со дел од пред-
адениот пораст на номиналните лични доходи -во 
Републиката во 1985 година („Службен весник на 
СРМ« бр. 34/85), до процентот од став 1 на овој член 
се усогласуваат уште за 3 насто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припа-

а на сите пензии, освен на пензиите на корисниците 
[а пензија чија последна година од работата во 
миша на член 25 од Законот за основните права 
д пензиското и инвалидското осигурување е 1985 
одина, односно во чија пензиска основа се засме-
ани целосно или делумно личните доводи односно 
сновици на осигурување од 1985 година. 

Член 3 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

зврши и на пензиите на учесниците во- НОВ од 
ред 9 септември 1943 година определени од гаран-
лрана пензиска основа, најниските износи на пен-
ија како и на пензиите со кои .се исплату да дода-
ж на пензијата,.«^ износот на гарантираната пен-
ија, најнискиот износ на пензијата, односно на вкуп-
шт износ на пензијата, и додатокот на лешија. 

Член 4 
Како основица за усогласувањето од член 1 на 

ша. одлука се зема износот на усогласената пензија, ' 
азијата со додатокот на пензијата односно паричниот 
адоместок што на корисникот му припаѓа на 1 ја-
шари 19Ѕ5 година. 

Член 5 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

јска споменица 1941" со усогласувањето од член 
л оваа одлука не може да го надмине износот 
целен според член 9 став 3 од Законот за осно-

права, на носителите на „Партизанска споме-
-1941". 

Член 6 
Усогласувањето според оваа одлука ќе се извр-

ши по службена должност, без донесување на пис-
мено решение. -

Член 7 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

1 јануари 1985 година. 
Член 8 

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

Бр. 02-446/4 
20 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан (^тарковски, е. р. 

86. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурувале на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/84), а во врска оо член 
31 став 1, член 56 и 67 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83) и член. 75 . став 2 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 20 февруари 1986 година/ 
донесе -

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И 
ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА 

НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 
РЕПУБЛИКАТА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

без додатокот на пензијата, материјалното обезбе-
дување на вдовица односно вдовец, паричниот надо-
месток за пензија остварена во странство како и па-
ричните надоместоци во врска со правото на прек-
валификација или доквалификација и соодветно вра-
ботување на инвалидите на трудот со преостаната 
работна способност конечно се усогласуваат со 64,7 
насто, колку што изнесува порастот7 на номиналните 
лични доходи на сите вработени во (општествениот 
сектор во Републиката во 1985 година. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според Одлуката за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со движењето 
1на номиналните лични доходи во 1985 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 40/85) до процентот од став 
1 на овој член се усогласуваат уште за 7,7 насто. 

Член 2 -
' Пензиите на работниците во органите на упра-

вата надлежни за внатрешни работи остварени, во 
1985 година, како и семејните пензии' изведени по 
тој основ, конечно се усогласуваат со дел од про-

центот од член 1 на оваа одлука сразмерно на бро-
јот на месеците за кои во 1985" година примале 
пензија сагласно член 137 став 3 од Законот за внат-
решни работи („Службен весник на СРМ" бр. 37/80). 

Член 3 
Пензијата на корисник на старосна или инва-

лидска- пензија со усогласувањето од член 1 на оваа 
одлука не може да го надмине највисокиот износ 
на пензија определен за 1986 година 

Пензијата со додатокот на пензијата на носи-
тел на „Партизанска споменица 1941" како и парич-
ниот надоместок за пензија остварена во .странство 
со усогласувањето од член 1 на (оваа одлука не мо-
же да го надмине .износот определен според член 
9 став 3 од Законот за основните (права на носите-
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лите на „Партизанска споменица 1941" односно член 
74 став г од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 
1943 година определена според член 53 став 4 од 
Законит за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување со усогласувањето од член 1 
на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според одредбите на истиот член за 1986 
година. 

Член 4 
Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии определени од пен-
зиска основа во која не се засметали целосно или 
делумно остварените лични доходи односно основици 
на осигурување од 1985 година. 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука не при-
паѓа на пензиите на корисниците чија последна 
година од работата во смисла на член 25 од Зако-
нот за основните драва од пензиското и инвалидско-
то осигурување е 1985 година. 

Член 5 
Како основица за усогласување на пензиите и па-

ричните надоместоци според оваа одлука се зема 
износот на пензијата, материјалното обезбедување, 
паричниот надоместок за пензија остварена во стран-
ство односно паричниот надоместок што на корис-
никот му припаѓал на 31 декември 1985 година, не 
земајќи го во основа тековното усогласување на 
пензиите во 1985 година од 39 насто (според Одлу-
ката за усогласување на пензиите и паричните надо-
местоци со (Дел од остварениот пораст на номинал-
ните лични доходи во 1985 година. 

Член 6 
На пензиите со кои се исплатува додаток 7 на 

пензијата усогласени според член 1 на оваа одлука 
се определува нов износ на додаток на пензијата 
според одредбите на соодветната одлука. 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите, материјалното обез-

бедување паричниот надоместок за пензија остварена 
во странство и паричните надоместоци според рваа 
одлука ќе се изврши по службена должност, без 
донесување на писмено решение. 

Член 8 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

1 јануари 1986 година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот4 на "објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-445/1 
20 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старковски, е. р. 
I 

87. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 18/83), Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗ-

НОС НА ПЕНЗИИТЕ ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на пензиите во 1986 година 

конечно се утврдува во висина од 11.687 динари. 

Член 2 
Најнискиот износ на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа оез оглед на последната година 
од која се земени личните доходи во пензиската 
основа. 

Член з 
Исплатата на најнискиот износ на пензиите од 

член 1 на оваа одлука ке се врши по служоена 
должност, без донесување на решение. 

- Член 4 
Оваа .одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 02-447/1 
20 февруари 1986 година - Претседател, 

Скопје Трајан Старковски, е. р. 

88. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 20 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗ-
НОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 

1986 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување правото на дода-
ток на пензијата во 1986 година конечно се утврдува 
во висина од 21 248 динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пен-

зијата по службена должност ќе им се утврди нов 
износ на додаток на пензијата според износот од 
член 1 на оваа одлука. 4 

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

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

Бр. 02-448/1 
20 февруари 1986 година Претседател, 

Скопје Трајан ^тарковски, е. р. 

89. 
Врз основа на член 142, точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Спуж 
бен весник на СРМ" бр. 3/84), а во врска со член 
31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиско 
то и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот 
на Заедницата и член 2 од Општествениот договор 
за усогласување на пензиите во Социјалистичка Ре 
публика Македонија, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидско™ 
осигурување на Македонија, на седницата одржан; 
на 20 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ 
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ПРЕДВ 
ДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧ. 

ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИН 

Член 1 
Скроените, инвалидските и семејните пенѕ 

материјалното обезбедување на вдовица односно в; 
вец, паричниот надоместок за пензија остварена 
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странство и паричните надоместоците врска со пра-
вата на преквалификација или доквалификација и 
соодветно вработување на инвалидите на трудот со 
преостаната работна способност аконтативно се усо-
гласуваат опоред - предвидениот' пораст на номинални-
те лични доходи "на работниците' во општествениот 
сектор во Републиката во 1986 година за 30 насто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши и на пензиите на учесниците во НОВ од 
пред 9 септември 1943 година определени од гаран-
тирана • пензиска основа, најнискиот износ на пен-
зиите, како и на пензиите во кои се исплатува дода-
ток на пензијата, на .износот на гарантираната пен-
зија. најнискиот износ на пензијата односно на пен-
зијата и додатокот на пензија определени за 1986 
година според соодветните одлуки. 

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

гласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1986 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни - 1986 
година се зголемуваат до износот "на пензијата оп-
ределен врз основа на остварените лични доходи и 
навртениот пензиски стаж, но најмногу до износот 
на највисоката пензија во 1986 година зголемен за 
процентот од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припа-

ѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците, 
чија последна година од работата во смислава член 
25 од Законот за основните драва од пензиското и 
инвалидското осигурување е 1986 година, односно во 
чија пензиска основа се засметали целосно или де-
лумно личните доходи односно основици на осигуру-
вање остварени во 1986 година. 

Најнискиот износ .на пензија и пензиите со кои 
се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат 
без оглед на последната година од која се засметали 
личните доходи во пензиската основа. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука 

припаѓа и на пензиите на работниците во органите 
на управата надлежни за внатрешни работи и семеј-
ните пензии изведени по тој основ сразмерно на бро-
јот-на месеците од 1986 година во кои примале пен-
зија согласно член 137 став 3 од Законот за внатреш-
ни работи („Службен весник на СРМ" бр. 37/80). 

Член 6 . 
Како основица за- определување износот на усо-

гласувањето од член 1 на оваа одлука се зема изно-
сот на пензијата, материјалното обезбедување, однос-
но паричниот надоместок усогласени според порастот 
на номиналните лични - доходи во Републиката во 
1985 година, што на корисникот му припаѓал на 1 
јануари 1986 година. 

, Член 7 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

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

Член 8 
Усогласувањето на ^пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука ќе се ИЗВРШИ по служ-
бена должност^ без донесување на решенија. 

Член 9 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

јануари 1986 година. 
Член 10 

Оваа одлука влегува 'во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-449/1 
20 февруари 1986 година , Претседател, 

Скопје Трајан Старовски, е. р. 

90. . 
Врз основа на член ?3 став 3 од- Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. .18/83) и член, 49 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 20 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА 

ПОМОШ И НЕГА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на паричниов надоместок за помош и 

нега за' осигурениците и за корисниците на старосна 
или инвалидска пензија се определува зависно од ви-
сината на личниот доход односио висината на пензи-
јата на корисникот на паричен надоместок за по-
мош .и нега, и тоа: 

— 14.870 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната година 
изнесувала до 21.248 динари .месечно; _ ' 

— 12.749 динари, за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната година 
изнесувала од 21.248 до 29.613 динари месечно,* 

— 10.605 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната година 
изнесувала над 29.613 динари месечно. 

Висината на паричниот надоместок за помош и* 
нега за корисниците на семејна пензија изнесува 70 
насто од износот на соодветната група од став 1 на 
овој член во која спаѓаат според висината на про-
сечната пензија остварена во претходната година. 

Член 2 
За корисниците на паричен надоместок за помош 

и нега на кои помош и нега им е обезбедена од 
специјализирана општествена организација, покрај на-
доместокот од член 1 на оваа одлука. Заедницата 
може да учествува со средства во висина и на начин 
утврдени со спогодба, но најмногу до: 

— 30 насто од цената на услугата за корисници-
те чиј личен доход односно пензија во претходната 
година изнесува до 21.248 динари; 

— 20 насто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во претход-
ната година изнесува од 21.248 до 29.613 динари. 

— 10 насто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во претход-
ната година изнесува повеќе од 29.613 динари. 

Член 3 
На корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го користеле во 1985 
година според Статутот на Заедницата, кој се. при-
менува после 1 јули 1983 година, им се определува 
нов износ на паричниот надоместок според оваа од-
лука во висина определена за соодветната груда во 
која, според висината на пензијата односно личниот 
доход, припаѓаат. 

На корисниците на паричен надоместок за по-
мош и нега кои тоа право го оствариле во 1986 го-
дина, а во претходната година не биле1 корисници 
на пензија односно не оствариле личен доход, виси-, 
ната. на паричниот надоместок за помош и нега 
им се определува според, износот на соодветната 
група во која припаѓаат зависно од просечниот ли-
чен доход односно просечна пензија остварена во 
1986 година. 

Член 4 
На корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го оствариле според Ста-
тутот на Заедницата што се применуваше пред 1 
јули 1983 година, паричниот надоместок за помош и 
нега им се определува зависно од групата во која 
биле распоредени според здравствената состојба и 
тоа-
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а) За корисниците на старосна и инвалидска пен-
зија распоредени во: 

I група — 14.870 динари, 
II група — 8.258 динари. 

б) За корисниците на семејна пензија распореде-
ни во: 

I група — 10:398 динари, 
II група — 5.776 динари. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-453/1 
20 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старовски, е. р. 

91. 
Врз основа на член — од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собрани-
јата на опште ствено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/81) и членовите 134 и 165 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/84), претседателот на Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА И 
ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА 

САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија и во Одборот за самоуправна контрола на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

2. Изборите за делегати во Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија и во Одборот 
за самоуправна контрола на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија ќе се одржат најдоцна до 14 
април 1986 година 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-430/1 
20 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан ^тарковски, е. р. 

92. 
Вјрз основа на член — дц Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
унијата на општ еств ено -поли ти чките заедници и на 

самоуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/81) и член 132 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија на седницата одр-
жана на 20 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ, СОСТАВОТ НА ДЕ-
ЛЕГАТИТЕ ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРАНИЈАТА 
НА ОСНОВНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ДЕЛЕГАТСКИ-
ТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
БРАНИЕТО И ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА 
КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Собранието иа Самоуправната интересна заедни-

ца на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Собранието на За-
едницата) го сочинуваат 77 делегати од кои 44 деле-
гати од областа на стопанството, 6 делегати од работ-
ните луѓе во другите организации и заедници, 5 .де-
легати од работните луѓе што самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓани и од работните луѓе кои во вид на 
занимање вршат уметничка или друга културна, адво-
катска или друга професионална дејност и работни-
ците вработени кај нив (во натамошниот текст: ра-
ботни луѓе кои вртат самостојна или -професионална 
дејност) и 22 делегати од корисниците на пензија и 
други права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

Член 2 
Делегатите во Собранието на Заедницата, во ре-

дот на членовите на делегациите на работниците во 
основните организации на здружениот труд и другите 
организации и заедници, работните луѓе што вршат 
самостојна или професионална дејност и на корисни-
ците на пензија и други права од пензиското и инва-
лидското осигурување, га делегираат собранијата на 
основните заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување за подрачјето на општината и тоа: 

1. Берово: 1 делегат од областа на. стопанството, 
2. Битола: 5 делегати и тоа: 2 од областа на 

стопанството, 1 од работните луѓе ком вршат самос-
тојна дејност, 1 од корисниците на старосна или се-
мејна пензија и 1 делегат од корисниците на инва-
лидска пензија, 

3. Демир Хисар: 1 делегат, од областа на стопан-
ството, 

4. Ресен: 1 делегат од областа на стопанството, 
5. Гостивар: 2 делегати и тоа 1 од областа на 

стопанството и 1 делегат од корисниците на старосна 
или семејна пензија, 

6. Дебар: 1 делегат од областа на стопанството, 
7. Делчево: 1 делегат од областа на стопанството, 
8. Кавадарци- 2 делегата и тоа 1 од областа на 

стопанството и 4 1 од корисниците на старосна или 
семејна пензија, 

9. Кичево* 1 делегат од областа на стопанството, 
10. Кочани: 2 делегати и тоа 1 од областа на сто-

панството и 1 од корисниците на старосна или семеј-
на пензија, 

11. Кратово: 1 делегат од областа на стопан-
ството, 

12. Крива Паланка: 1 делегат од областа на сто-
панството, 

13. Куманово: 3 делегати и тоа 1 од областа на 
стопанството. 1 од другите организации и заедници 
и 1 од корисниците на инвалидска пензија, 

14. Охрид: з делегати и тоа 1 од областа на сто-
панството, 1 од другите организации и заедници и 1 
од корисниците на старосна или семејна пензија, 

15. Прилеп.- 4 делегати и тоа 2 од областа на 
стопанството, 1 од другите организации и заедници 
и. 1 од корисниците на старосна или семејна пен-
зија, 

16. Крушево: 1 делегат од корисниците на ста-
росна или семејна пензија, 

е 17. Македонски Брод: 1 делегат од областа на 
стопанството. 

18. Пробиштип: 2 делегата и тоа 1 од областа 
на стопанството ц % од корисниците на инвалидска 
пензија. 
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19. Радовиш • 1 делегат од областа ^на стопан-
ството, ' 

20. Свети Николе-. 1 делегат од -областа на сто-
панството!, ' 
_ 21. Скопје: 23 делегати и тоа: 11 од областа па 

стопанството, 2 од другите организации и заедници, 
1 од работните луѓе кои вршат самостојна дејност, 2 
од работните луѓе кои вршат професионална деј-
ност, 5 од корисниците на старосна или семејна пен-
зија и 2 од корисниците на инвалидска пензија,. 

22. Струга: 2 делегата и тоа 1 од областа на 
стопанството и 1 од работните луѓе кои вршат са-
мостојна дејност. 

* 23. Струмица: 3 делегати и тоа 2 од областа на 
стопанството и 1 од корисниците на старосна или 
семејна пензија, 

24. Валандово: 1 делегат од областа на стопан-4 

ството, 
25. Тетово: 3 делегати и тоа4 1 од. областа на 

стопанството. 1 од корисниците на. старосна или се-
мејна пензија и 1 од корисниците на инвалидска 
пензија, 

26. Титов Велес: 4 делегати и тоа 2 од областа 
на стопанството, 1 од другите организации и заед-
ници и 1 од корисниците на старосна или семејна 
пензија, 

27. Гевгелија: 1 делегат од областа на стопан-
ството, . 

28. Неготино: 1 делегат од областа на- стопан-
ството, 

29. Штип: з делегати и тоа 2 од областа на сто-
панството и 1 од корисниците на инвалидска пен-
зија, 

30. Виница: 1 делегат од областа на стопанството. 

Член 4 
Во Одборот за самоуправна контрола на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, од членовите 
на делегациите од член 2 на оваа одлука се изби-
раат вкупно 9 делегати од кои 6 делегати од областа 
на стопанството, 1 делегат од другите самоуправни 
организации и заедници и 2 делегата од корисници-' 
те на пензија и тоа: Битола: 1 делегат од областа 
на стопанството, Гостивар: 1 делегат од областа на 
стопанството, Куманово: 1 делегат од корисниците на 
пензија, Охрид: 1 делегат 'од корисниците, на пензи-
ја, Прилеп: 1 ' делегат од областа на стопанството, ^ 
Скопје-. 2 делегата од областа на стопанството, Т. 
Велес: 14делегат од другите организации и заедници 
и Штип: 1 делегат од областа -на стопанството. 

Член 5 
Собранијата на основните заедници на пензиско-

то и инвалидското осигурување со посебна одлука ќе 
ги определат делегациите од чиј состав се избираат 
делегатите за Собранието на Заедницата (делегатски 
единици). 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник' на 
СР1М". 
; Бр. 02-451/1 
20 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старовски, е. р. 

93. 
Врз основа да член" 135 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на ОРМ" бр. 3/84), Собранието на Самоуправа 
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на .седницата одр-
жана на 20 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕ-
НОВИ (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МА-
КЕДОНИЈА И ВО ОДБОРОТ, ЗА САМОУПРАВНА 
КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

, Член 1 
Во Изборната комисија за спроведување на избо-

рите .за избор на делегати во Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија и до Одборот за 
самоуправна контрола на , Самоуправи ата интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија се именуваат: 

1. Трајче Стандард®, даш. правник, раководител 
на сектор при Републичката самоуправна интересна 
заедница за. здравствена заштита, за претседател, 

—' Јован Филевски, дипл. правник, - раководител 
на одделение при Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита, за заменик; 

2. Благоја Марковски, дипл. правник, стручен со-
работник при Републичкиот завод за унапредување 
на социјалните дејности, (секретар. 

— Павле Златковиќ, дипл. правник, сам. стручен 
соработник при Републичкиот завод за унапредување 

чна социјалните дејности, за заменик,-
3. Благородна, Тодо ров ска, дипл. правник, сам. 

стручен 'соработник во Стручната служба на Самоуп-
равната .интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, за член, 

—- Коста Бутров, дипл. правник, советник во 
Стручната служба на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, за заменик,-

4. Љупчо Мешков, дипл. правник, советник во 
Стручната служба, на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, за член, 

— Војислав Ристевски, дипл. правник, раководи-
тел на одделение во Стручната служба на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, за заменик,-

5. Гоце Милошевски, дипл. правник, сам. стручен 
соработник во работната заедница на Републичката 
самоуправна интересна заедница за вработување, за 
член, 

— Ѓоко" Тагази, раководител на одделение во Ре--
публичката самоуправна .интересна заедница за вра-
ботување,, за заменик. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во хила наредниот ден по 

, објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-452/1 
20 февруари 1986 година _ ' 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старовски, е. р. 

94. 

Врз обнова на член 142 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на, СРМ« бр. 3/84), а во врска со член 83 од 
Законот за . пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр, 18/83), Собранието на 
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Самоуправната интересна заедница тла пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ. 
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурувањето се смета со згоде* 
ч мено траење, степенот на зголемувањето на тие ра-
ботни места и постапката за утврдување на фактич-
ката положба („Службен весник на СРМ" бр. 31/75) 
во член 2 се додава нова глава XXXVI — која гласи: 

XXXVI — ГУМАРСКА ИНДУСТРИЈА 

Член 2 
Во глава XXXVI — Гумарска индустрија — како 

работни места на кои работата е особено тешка /и по 
здравјето штетна во смисла на аден 71 од Законот 
за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување се утврдуваат работните места: 

1. полнење на бункери со бели полнители, 
2. полнење на бункери и силоси со црни полни-

те ли, 3. разменување на хемикалии и бели полните ли, 
4. разменување на црни полнители, 
5. мешање на црни смеси на двовалјак, 
6. мешање на бели смеси на двовалјак, 
7. работник на дв ов ал јак — пратител на миксер, 
8. мешач на смеси на миксер, 
9,. помошник ракувач на миксер, 

10. размерувачи на каучук, 
11. машинско сечење на каучук, 
12. чистач на одделение, 13. рачен превоз на материјали — манипулант, 
14. предгрејач на двовалјак. 

~ 15. работник на шпицка — пратегел на миксер, 
16. работник на машина за ладење на смеса, 
17. манипулант на лифт — лифтаџтф. 

Член 3 
На работниците кои работат на работните места 

под реден-број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од член 2 
на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголеме-
но траење им се смета за секои 12 месеци поминати 
на работа како 15 месеци стаж на осигурување. 

На работниците кои работат на работните места 
ПОД реден број: 10, 11, 12, 13, 14, 15 И 16 ОД член 2 
на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголе-
мено траење им се смета за секои 12 месеци поми-
нати на работа како 14 месеци стаж на осигурување. 

На работниците кои работат на работното место 
под реден број 17 од член 2 на оваа одлука стажот 
на осигурувањето со зголемено траење им се смета 
за секои 12 месеци поминати на работа 13 месеци 
стаж на осигурување. 

Член 4 
Стажот на осигурувањето Што се смета со зголе-

мено траење на работниците распоредени на работ-
ните места од член 2 ца оваа одлука се смета од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, а нај-
рано од 15 мај 1945 по дина. 

Стажот на осигурувањето пред донесувањето на 
оваа одлука се смета со зголемено траење под услов 
додатниот придонес за стажот на осигурувањето со 
зголемено траење да се плати од 7. V. 1968 година. 

За периодите пред 7 мај 1968 година за работни-
те места кои се утврдени со оваа одлука како работ-
ни места со зголемен стаж на осигурување, не се 
плака додате? придонес. 

Член 5 
Доказите дека осигуреникот вршел работи и ра-

ботни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утвр-
дуваат врз основа на документацијата со која распо-
лага работната организација. 

Член 6 
Фактичката положба за работниците распоредени 

на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја 
утврди комисија формирана согласно член 9 од Одлу-
ката за утврдување на работните места на кои ста-
жот на осигурувањето се смета со зголемено тра-
ење, степенот на зголемувањето на стажот на осигу-
рувањето на тие работни места и постапката за утвр-
дување на фактичката положба, и тоа во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

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

нот на објавувањето во »Службен весник на СРМ" 

Бјр. 02-458/1 
20 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старовски, е. р. 

95. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 

врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/84),Собранието на Самоуправната 
интересна. заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана »на 
20 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДО-
МЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И 
ИСХРАНА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧ-
КИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ 

НА ТРУДОТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на аконта-

тивниот износ на надоместокот за Сместување и ис-
храна на деца и младинци со пречки во физичкиот 
и психичкиот развој заради специјално 'основно и 
средно насочено образование и воспитание односно 
заради работно оспособување како и висината на 
трошоците во врска со преквалификација или д»ква-
лификација на инвалидите на трудот. 

Член 2 
Висината на надоместокот за сместување и исхра-

на ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана на 
децата и младинците сместени во интернат како и 
средства за обезбедување трошоци за исхрана (топол 
оброк) на надворешните ученици и инвалидите на 
трудот камо и личните доходи на вработените во 
интернатот. 

Член 3 
Висината на трошоците во врска со преквалифи-

кацијата или доквалификациј ата ги опфаќа трошо-
ците за исхрана (топол оброк) и обезбедување на дел 
од личните доходи на стручните лица кои ја спро-
ведуваат преквалификацијата или д оковал ификациј ата. 

Член 4 
Висината на аконтативниот износ на надоместо-

кот за сместување и исхрана заради стручно, односно 
работно оспособување по едно дете односно инвалид 
»на трудот месечно изнесува: 
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Ред. 
бр. Организација 

1. Завод за рехабилитација на деца 
со оштетен вид „Кочо Рацин" — 
Битола 

а. ^Завод за професионална рехабили-
тација на деца и младинци со ош-
тетен вид „Димитар Влахов" — 
Скопје 

3. Завод за рехабилитација на деца и 
* младинци — Скопје 

4. Центар за професионална рехаби-
литација на младинци со оштетен 
слух „25 мај" — Скопје 

5.- Центар за рехабилитација и обра-
зование „Македонија" — Скопје 

б. Центар за специјално насочено об-
разование „Искра" — Штип 

7. Основно стационари училиште од-
носно одделение при училиште 

16.200 динари 

17.400 динари 

17.400 динари 

16.200 динари 

16.200 динари 

16.200 динари 

10.720 динари 

Член 5 
Аконтативниот износ на надоместокот за врше-

ње на преквалификација или доквалификација на 
инвалидите на трудот месечно изнесува: 

1) во организации на здружен труд — 5.300, 
2) во заштитни организации — 6.100. 

Член 6 
Кога преквалификацијата или доквалификацијата 

на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор од 
местото на живеењето, а им е обезбедено сместу-
вање во интернат, аконтативниот износ на надомес-
токот месечно изнесува 11,600 динари. 

Член 7 
За децата и младинците што се наоѓаат на струч-

но односцо работно оспособување и инвалидите на 
трудот за време на преквалификација или ^©квали-
фикација, а не се сместени во интернат, се утврдува 
аконтативен износ на надоместокот на трошоците за 
исхрана (топол оброк) кој по корисник изнесува 4.820 
динари месечно. 

Член 8 
Аконтативниот износ на надоместокот за сместу-

вање и исхрана заради вршење на стручно односно 
работно оспособување според оваа одлука ќе се из-
врши по службена должност, без донесување на ре-
шение. 

Член 9 
При конечното утврдување на надоместокот за 

сместување и исхрана заради стручно односно работ-
но оспособување за 1986 година ќе се земе во 
предвид и аконтативното усогласување определено со 
оваа одлука. 

- Член 10 
Оваа одлука влегува во аила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ^Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1986 година до доне-
сувањето'на одлука за конечниот износ на надомес-
токот, со која ќе се утврди нов износ на надоместо-
кот за сместување и исхрана заради стручно односно 
работно оспособување на децата оо пречки во пси-
хофизичкиот развој и инвалидите на трудот. 

Бр. 02-458/1 
20 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старквски, е. р. 

• РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

96. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за оп-

штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/81) и член 52 точка 4 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата, на седницата од 13 фев-
руари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ 

НА ДЕЦА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот 

на остварување и вишната на додатокот на деца — 
организиран облик на општествената заштита на де-
цата, кој се остварува како постојано парично при-
мање на дете од семејство со понизок семеен стан-
дард. 

Член 2 
Додатокот на деца се остварува под опреде-

лени услови, врз основа на начелата на поширока 
заемност и солидарност на работниците и работните 
луѓе во Републиката, со цел да се влијае во подига-
њето, воспитанието и образованието на детето. 

\ 

Член 3 
Граничниот износ на цензусот од кој зависи ост-

варувањето на додатокот на деца, во почетокот на 
годината се усогласува со порастот на личниот до-
ход по вработен во Републиката, остварен во прет-
ходната година. 

Член 4 
Номиналниот износ на додатокот на деца секоја 

година се усогласува-со тековниот пораст на личниот 
доход по вработен во Републиката. 

Ѓ 
Член 5 

Утврдувањето на граничниот износ на цензусот и 
номиналниот износ на додатокот на деца, го врши. 
секоја година Собранието на Републичката заедница 
со посебна одлука. 

Член 6 
Додатокот на деца се остварува во зависност од 

возраста на детето и од материјалната состојба на 
семејството. 

Член 7 
На дете, на кое општествената заедница му обез 

беду ва целосно бесплатно издржување, не се испла-
тува додаток на деца. 

Член 8 
Со станување на дете во брак престанува право-

то на додаток на деца и тоа со истекот на месецот 
во кој бракот е склучен. 

Член 9 
Додатокот на деца се исплатува на родителот на 

детето односно старателот кој се грижи , за подига-
њето, воспитанието и образованието на детето. 

Додатокот на деца не може да биде предмет на 
извршување — освен по одлука на судот или орга-
нот за старателство заради издршка во корист на 
децата — корисници на додаток на деца и во случај 
на повраток на повеќе исплатен додаток. 

Член 10 
Додатокот на деца 'припаѓа за сите деца што ро-

дителот односно старателот ги издржува и тоа за; 
деца родени во брак или вон брак, посвоени деца. 
внучиња, браќа и сестри како и за други деца зе-
мени на издржување. 
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За децата земени на издржување додаток на деца 
припаѓа и кога тие имаат родители ако: 

1. родителите им се наполно и трајно .неспособни 
за стопанисување; 

2. се на издржување на казна затвор; 
3. им е одземено родителското право; 
4. родителите Ја напуштиле СФРЈ ч и им е непоз-

нато местото на живеење; 
5. родителите се на редовно школување. 
Право на додаток на деца од став 2 на ОВОЈ 

член припаѓа ако ни родителите ни децата немаа! 
имот или приходи од кои децата можат да се издр-
жуваат. 

Правото на додаток на деца им припаѓа само на 
децата кои живеат и се школуваат на територијата 
на СФР, Југославија. 

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК 
НА ДЕЦА 

I 
а. Возраст на детето 

Член 11 
Додаток на деца, под услов да се исполнети и 

останатите услови предвидени со оваа Одлука му 
припаѓа: 

— на дете до навршени 15 години; 
— на дете над 15 годишна возраст, доколку се 

наоѓа на редовно школување, но најдоцна до навр-
шени 26 години од животот. 

Член 12 
На дете кое е редовен ученик во основно учи-

лиште додаток на деца му припаѓа, до завршувањето 
на школувањето, односно до наполнување на 17 го-
дини, з в у ч н о со 31 август во годината. 

Член 13 
На дете редовен ученик во средно насочено об-

разование, додаток на деца му припаѓа до крајот на 
школувањето утврдено со Статутот на училиштето. 

Член 14 
На дете, редовен студент во високошколска орга-

низација, додаток на деца му припаѓа за онолку 
семестри колку што трае редовното школување утвр-
дено со Статутот на нисокошколаката организација, 
сметано од запишувањето, како и за времетраењето 
на апоолвентскиот стаж, но .најмногу до навртените 
26 години од животот. * 

Член 15 
Додатокот на деца припаѓа и за време додека 

детето поради болест е спречено да го посетува 
училиштето, односно редовно да полага испити и да 
запишува семестри. 

На дете кое по престанок на боледувањето ќе 
продолжи со редовното школување, а поради долго-
то боледување не е во можност школувањето да го 
заврши во редовен рок, додаток на деца се испла-
тува и по истекот на годината до која припаѓа дода-
ток и тоа за онолку време колку што детето изгуби-
ло од редовното школување. 

Член 16 
На дете кое се наоѓа на редовно школување во 

специјално училиште или во специјално одделение 
на основно училиште и во други организации кои 
вршат образование, воспитание и оспособување за 
работа, додаток на деца му припаѓа независно од 
возраста се додека е редовен ученик во тоа учи-
лиште односно одделение. 

Член 17 
Дете кое наполно и трајно или за подолго од 

една година ќе остане неспособно за работа пред 
навртените 15 години од животот или за време на 
редовното школување, има право на додаток на де-
ца за оето време на траењето на неспособноста. 

Како наполно и трајно неспособно за работа ое 
смета и дете на кое му е признато право на работно 
оспособување се до нејзиното успешно завршување. 

Член 18 
Додатокот на деца на дете кое се наоѓа на ре- -

доено школување се исплатува и за време на учи-
лишниот распуст како и за време на изведувањето 
на практичната работа предвидена со Статутот на 
училиштето. 

На дете на кое му престанало својство на редо-
вен ученик, односно на редовен студент, престанува 
исплатата на додатокот на деца од првиот ден на 
наредниот месец по престанување на тоа својство, 

и. Материјалната состојба па семејството 

Член 19 
Во зависност од материјалната состојба на семеј-

ството додатокот на деца се остварува ако: 
1. Вкупните приходи по член на семејството не 

го надминува износот од 8.260 динари месечно во 
претходната календарска година; 

2. Вкупните приходи по член на семејството (са-
мохран родител со деца), не го надминува износот 
од 13.000.— динари месечно, во претходната календар-
ска година. 

Член 20 
Во вкупни приходи во смисла на претходниот 

член влегуваат: 
1. личниот доход остварен од работен однос во 

здружениот труд; 
2. надомест на личен доход за време траење на 

времена неспособност за работа, по основ на рабо-
тен однос и по основ на здравствено осигурување; 

3. пензија и други примања по основ на пензиско 
осигурување; 

4. паричен надоместок за време на привремена 
невработеност; 

5. надомест на личен доход за време на задол* 
жителна практична р_абота или доостручување,-

6. вистински приходи од земјоделска дејност; 
7. вистинскиот доход остварен од дополнително 

вршењЗ на самостојна стопанска или занаетчиска деј-
ност, 

8. личен доход од интелектуална и друга несто-
панска дејност; и 

„ 9. други на данок подложени приходи (од автор-
ски права, патенти и други технички унапредувања, 
приход од издавање под закуп станбени и работни 
простории или земја, доход од граѓанско-правен од-
нос, договор за дело, вештачење, повремени примања 
на брачниот или вонбрачниот другар од работа на 
„СИЦ" и ел.). 

Член 21 
Во вкупниот приход на семејството од претход-

ниот член не влегува: 
1. паричен надоместок (инвалиднина), за телесно 

оштетување и додаток за туѓа нега и помош што се 
остварува по прописите за инвалидско осигурување и 
за социјална заштита; 

2. додаток на деца што им припаѓа на некои од 
членовите на семејството,-

3. студентски кредит, стипендии и ученички на-
домест што се исплатуваат за редовно школување на 
децата,-

4. надоместоци и помош од средствата за заед-
ничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за то-
пол оброк, за рекреација и опоравок, помош во ис-
клучителни случаи, отпремнина и ел.);" 

5. алиментација за издржување на член на семеј-
ството ; 

6. теренски додаток и додаток за одвоен живот; 
7. надомест на личен доход остварен по основ на 

иновација, рационализација и друг вид на творештво 
во работните организации; 

8. личен доход кој работникот го остварил во 
работно време подолго од полното работно време, 
кога на таква работа бил обврзан со Закон,-

9. средствата што се плаќаат за местен самопри-
донес, на име солидарност за отклонување на 'еле-
ментарни непогоди и членарина на општествено-по-
литичките организации,-

10. парична помош според Законот за социјална 
заштита,-
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11. паричен надоместок во случај на привремена 
невработеност, доколку тоа е единствен приход; 

12.. други примања или надоместоци за кои со 
посебни прописи е предвидено да не се земаат во 
предвид при утврдување на имотната состојба на се-
МСЈСТВОТО. 4 

Член 22 
Вистински приход од земјоделска дејност во 

смисла на член 20 точка 6 од оваа одлука, претста-
вува катастарскиот приход кој служел како основица 
за_ утврдување на данокот од личен доход од земјо-
делска дејност за претходната година, помножен со 
коефициентот — факторот што го утврдува Репуб-
личкиот секретар за финансии во согласност со Ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство. 

Како вкупен годишен приход од дополнително 
вршење на самостојна стопанска и професионална 
дејност во смисла на член 20 точка 7 од оваа одлу-
ка,,.се зема основицата на, данокот според која ое ут-

врдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во 
тековната година. , 

Како приход од привремено вршење на други 
дејности и останати приходи во смисла чна член 20 
точка 9 од оваа одлука, се зема вкупниот остварен 
приход, утврден со договор, решение или друг "акт на 
надлежен орган. 

Кога семејството остварува приход по основ да 
користење на земја под закуп, катастарскиот приход 
утврден за тоа земјиште претставува основ на утвр-
дување на вистинскиот доход. 

Член 23 
Во случаите кога данокот се плаќа во годишен 

паушален кзнос, вкупниот приход се утврдува на тој 
начин што паушалниот износ на данокот се множи 
со 100 и -добиениот износ се подели со просечната 
стапка на оданочување, утврдена^ со одлука на Собра-
нието на општината за таа дејност. 

Ако на подрачјето на општината не се обавува 
таква дејност, се користи стапката на оданочување, 
за слична дејност. 

Приходите од згради, станбени и работни прос-
тории што се издаваат под закуп, се сметаат како 
годишни приходи — се делат на 12. 

Член 24 
Доколку семејството остварувало истовремено 

приходи по два или повеќе основи, приходите се со-
бираат а потоа делат на 12ч (месеци), и добиениот 
месечен приход се дели на бројот на членовите во 
семејството. 

Кога вкупниот приход се остварува по основ од 
работен однос, на работно место, на кое се извршуј 
ваат работни задачи под посебни услови (член 39 од 
Законот за работните односи), во тој случај, остваре-
ниот вкупен приход (личен доход) се дели на онолку 
месеци за колку се признава стаж на осигурување со 
зголемено траење на односното работно место. 

~ Член 25 
При утврдувањето на вкупниот приход во семеј-

ството, се зема и делот од личниот доход од земјо-
делска дејност, што се остварува од сопственички 
дел на земјоделски имот, односно со наследнички 
дел на нерасправена оставина кој според наследното 
право му припаѓа на корисникот, или член на семеј-
ството, (без оглед на тоа дали .членовите на семејство-
то живеат на тој имот. 

Член 26 
Кога членовите на потесното семејство живеат 

на земјоделски имот на сродници .(браќа, сестри, ро-
дители, посвоители, очув, маќеа ,свекор и свекрва, 
тест и тешта, дедо и баба) за определување на вкуп- ' 
»пот приход по член на семејството се зема сраз-
мерниот дел на катастарскиот, приход од тој имот 
што отпаѓа на членовите на потесното семејство во 
кое живее детето. 

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се ут-
врдува така што целокупниот катастарски приход се 
дели на онолку еднакви делови колку што има срод-
ници кои живеат на тој имот. 4 

Член 27 
Како приход од земјоделска дејност се смета ка-

тарскиот приход што служел како основица за утвр-
-дување на придонесот од личен доход од земјоделска 

дејност во претходната година од годината за која 
•се обезбедува правото, при што не ре зема предвид 
приходот од обработени куќни дворови со површина 
до 500 м2. 

Член 28 
Ако основот за користење на додаток на деца 

{вработување) се стекне во текот на годината, се зе-
ма месечниот износ на вкупните приходи според ре-
шението за висината на личниот доход, остварен во 
првиот полн месец по вработувањето. 

* На корисниците на додаток на деца од член 120 
точка '5 од Законот за општествената заштита на де-
цата, како основ за користење на додаток на деца, 
по нивното враќање од ЈНА, се земаат приходите 
остварени во годината пред заминување во ЈНА, до-
колку без прекин продолжи да работи.' 

Член 29 
За пензиите, надоместоците и другите примања 

остварени според посебни законски прописи, се зема 
месечниот износ на тие примања што припаѓаат во 
месец декември во претходната година, а ако право-
то е остварено во текот на годината се зема ме-
сечниот износ на. примањата според решението по 
кое е признато правото. 

Член 30 
Ако корисникот или член на семејството на ко-

рисникот остварува приход од земјоделска дејност, 
односно, приход од дополнително вршење на стопан-
ска или нестопанска дејност, приходите влегуваат во 
основица за утврдување на материјалната состојба на 
семејството. Меѓутоа, Доколку поради настанати еле-

^ ментарни непогоди или други причини корисникот 
биде ослободен од плаќање на придонеси и' за тоа 
донесе доказ од надлежниот орган на управата, то-
гаш овие приходи не влегуваат во основица за утвр-
дување на материјалната состојба на семејството. 

Член 31 
Ако еден од родителите на детето . бара да се 

признае право на додаток на деца, а другиот роди-
тел е на работа во странство кај странски работо-
дател, "ќе се смета дека. приходот на семејството го 
надминува.износот утврден во член 19 став 2, точка. 
1 од оваа одлука. 

Член 32 
Членови на семејството, на кои приходот се дели 

се сметаат: децата (брачни, вонбрачни, посвоени, вну-
чиња, браќа, сестри и други деца земени на издржу-
вање), родителите на децата (татко, мајка, очув, ма-' 
ќеа, посвоител, старател), како и дедо и баба на ко-
рисникот, доколку живеат во заедничко домаќинство. 

Децата земени на издржување ќе се -земаат во 
обзир при поделба, на приходите на семејството и 
ќе можат да остваруваат додаток на деца , само под 
услову определени во член 10, став 2, од оваа одлука. 

Како деца во смисла на овој член се сметаат 
децата до навршени 18 години од животот, односно 
до 26 години, доколку се на редовно школување. 

Член 33 ' , . 
За дете на самохрани родители во смисла на 

член 19, став 2, точка 2 и член 54 од оваа одлука, се 
смета: ^ 

1. дете кое го издржува еден од родителите, ако 
другиот умрел, а детето не стекнало право на се-
мејна пензија; 

2. дете кое го издржува еден од родителите, а 
другиот е потполно и трајно неспособен за работа 
(прва категорија на инвалидност), а не стекнал праг 
во на старосна или инвалидска пензија,-

3. дете кое го издржува мајката, додека таткотр 
се наоѓа на отслужување на воениот рок во Југо-^ 
словенската народна армија,-

4. дете кое го издржува еден од родителите за 
време додека друг се наоѓа на издржување на казна 
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затвор подолго од 6 месеци, а не стекнал право на 
пензија; 

5. дете кое го издржава еден од родителите за 
време додека другиот се наога на школување или 
работно оспособување, а не прима надомесг на личен 
ДОХОД; 

6. дете на разведени родители ако родителот кај 
кого детето живее не склучил нов брак, или со дру-
гиот родител и друго лице не живее во вонбрачна 
заедница; 

, 7. дете родено вон брак ако родителот кај кого 
детето живее не стапил во брак или не живее со 
другиот родител и друго лице во вонбрачна заед-
ница; - * -

8. дете кое го издржува еден од" родителите за 
.што другиот ја напуштил земјата или местото на 
пребивање му е непознато. 

За самохран родител се смета мајката, таткото 
на детето, маќеата, очувот и посвоителот, односно 
брачниот другар на; посвоителот. 

Член 34 
Ако постои вонбрачна заедница и деца родени 

во таква заедница, во вкупниот приход на семејство-
то влегуваат приходите на обата родители подеднак-
во како и во случај кога е во прашање брачна за-
едница. 

Член 35 
При утврдување на приходите на децата без оба-

та родители, заради утврдување на правото1 на до-
даток на деца, не се земаат приходите на семејство-
то кое за тие деца се грижи. 

Член 36 
При утврдување на правото на додаток на деца 

за .децата на разведените родители се земаат пред-
вид само приходите на семејството на родителот кај 
кого детето живее. 

Член 37 
Како член на поширокото семејство во кое на 

детето се обезбедува додаток на деца се сметаат и 
родителите на брачните другари (татко, мајка, тест 
и тешта, очув и маќеа и посвоители) доколку жи-
веат во заедничко семејство со корисникот нк дода-
ток на деца, немаат сопствени приходи доволни за 
издржување, и ако се Постари од 65 години живот 
за маж, односно 55 години живот за жена. 

Ќе се смета дека овие лица немаат сопствени 
приходи доволни за издржување ако нивниот ката-
старски приход од земјоделие не го надминува изно-
сот од 3.410 динари годишно или ако другите при-
ходи не го надминуваат износот од 2.700 динари ме-> 
се чио или ако збирот на сите приходи не го надми-
нуваат .износот од 35.810 динари годишно. 

Катастарскиот приход се утврдува согласно член 
22 од оваа Одлука. 

Член .38 
По исклучок како член на поширокото семејство 

и за издржувани лица ќе се сметаат лицата наве-
дени во член 33 од оваа Одлука и доколку не жи-
веат во заедничко домаќинство оо корисникот на до-
даток на деца, ако неговите сопствени приходи не 
го надминуваат износот од претходниот член и ако 
семејството учествува во трошоците за неговата из-
дршка со најмалку 2.700 динари месечно. 

Член 39 
Како член на семејството не се смета дете: 
1. кое го . здружило својот труд или ужива пен-

зија или други примања према прописите за пензис-
ко-инвалидско осигурување; 

2. кое обавува самостојна професионална дејност; 
3. на кое општествената заедница му .обезбедила 

целосно бесплатно издржување; 
4. дете кое се наоѓа на отслужување на редовен 

воен рок, освен децата кои пред заминувањето на 
отслужување на воениот рок во ЈНА по завршување 
на средното училиште, се запишале како редовни 
студенти на вишите и високите школи. 

Член 40 
Како член на семејството не се смета и-не се 

зема во поделба на приходот лице (родител или 
сродник) кое се наога на издржување на казна зат-
вор подолго од 6 месеци. 

Член 41 
Промените во бројот на членовите на семејство-

то кои настануваат во текот на годината (раѓање или 
умирање) влијаат на користењето на правото од 
првиот ден на наредниот месец по настанување на 
промената. 

Член 42 
Промените кои настануваат во текот на година-

та со преминување на децата во повисок степен на 
образование, влијаат од првиот, ден на учебната го-
дина. 

Член 43 
Промените кои ќе настанат во имотната состој* 

ба во текот на годината поради вработување на 
брачниот другар,4 ќе влијаат на правото на'додаток 
на деца од 1. IV наредната година. 

Член 44 
Промените кои настанат во" текот на годината 

во имотната состојба на семејството влијаат на усло-
вите за остварување на правото на додатокот на деца 
од првиот ден на наредниот месец и тоа во слу-
чај на: 

1. престанок на работен однос на корисникот 
или неговиот брачен другар,-

2. престанок или почеток на вршење на самостој-
на стопанска или професионална дејност по -брише-
њето или запишувањето во регистарот; 

3. отуѓување (продажба, замена, подарок на нед-
вижен имот или дел. од недвижен имот), од момен-
тот на заверка на договорот; 

4. неприфаќање на наследство, од денот на смрт-
та на оставителот; 

5. откажување од наследство, односно наследен 
дел од имотот во корист на друг наследник, од де-
нот на давањето -на наследничката изјава,-

6. експропријација на имот или дел од имот, по 
преземање на имотот од страна на оној во чија ко-
рист е извршена експропријацијата; 

7. изградба на земјиште кое е обложено со ка-
тастарски приход, од денот на издавањето на гра-
дежната дозвола,-

8. изградба на семејна станбена зграда без гра-
дежна дозвола (дива градба) на земјиште кое е обло-
жено со катастарски приход, од денот на изхрадбата. 

III. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ 

Член 45 
Додатокот на деца се остварува на барање на ро-

дителот или старателот иа детето. 
Барањето се поднесува до надлежната општинска 

самоуправна интер Јена заедница за општествена заш-, 
тита на децата, (во натамошниот текст: општинска 
заедница), непосредно или преку работната органи-
зација, односно работната заедница во која корис-
никот има СВОЈСТВО на работник во здружениот труд. 

Со барањето се поднесуваат докази релевантни 
за одлучување за додатокот на деца. 

Фактите за кои се води службена евиденција, а 
не се содржани во доказите поднесени со барањето, 
се утврдуваат по службена должност од страна на 
органот кој ја води постапката. 

Член 46 
_ Додаток на деца може да се оствари највеќе за 

три месеци наназад од поднесеното барање не сме-
тајќи го месецот во кој барањето е поднесено. 

Член 47 
Решение за додаток на деца во прв степен 

донесува секретарот на општинската заедница или 
лице кое тој ќе го овласти. 
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Член 48 
Општинската заедница е должна да донесе ре-" 

шение и да го достави' до странката што побрзо, но 
најдоцна во рок од 60, дена од денот на уредно дос-
тавеното барање. ; * 

Доколку барањето не е комплетиран, а корис-
никот- во определениот рок не достави потребни до-
кази за решавање на правото, општинската заедница 
ќе донесе соодветно решение. 

Член 49 
Против првостепеното решение за правото на до-

даток на деца може да се изјави жалба до Комиси-
јата за жалби при Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата. 

Член 50 
Против второстепеното решение за правото на 

додаток на деца може да ое заведе управен спор. 

Член 51 
Во' постапката за остварување на додатокот на 

деца се применуваат одредбите на Законот за оп-
шта управна постапка, Статутот на Републичката за-
едница и,оваа одлука. 

Член 52 
Лицето на кое му се исплаќа додатокот на деца, 

должен е на општинската заедница да и ја пријави 
секоја промена која влијае на користењето на пра-
вото на додаток на деца најдоцна во рок од 15 дена 
од денот на настанатата промена 

IV ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ (ЦЕНЗУС) И 
ИЗНОСИТЕ НА ДОДАТОКОТ НД ДЕЦА 

Член 53 
Во зависност од остварените вкупни приходи на , 

семејството, корисниците на додатокот на деца се 
распоредуваат во три цензусни групи и тоа: 

I цензуона група — ако вкупниот месечен при-
ход по цлен на семејството не го надминува износот 
од 6 120 динари; 

II цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 6.121 до 
7.140 динари; 

III цснзусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 7.141 до 
ѕ 260 динари. 

Член 54 
Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семегството (самохрач родител со деца), корисниците 
на додаток на деца, се распоредуваат во три цензус-
ни тули и тоа: 

I цензуона група — ако вкупните месечни при-
ходи по член на семејството не го надминува изно-
сот од 9.200 динари; 

II цензуша група — ако вкупните месечни при-
ходи по член на семејството не го надминува изно-
сот од 9.201 ДО 10.800 динари; 

III' цшзусна група — ако вкупните месечни при-
ходи по член на семејството не го надминува изно-
сот од 10.801 до 13 ООО динари. 

Член 55 
Висината на додатокот на деца изнесува-. 
1 Во I цензусна група; 

— за дете од предучилишна воз-
раст и" дете во основно учи-
лиште 

— за дете во средно училиште 
— за дете во- виша и висока 

школа 
I 

2. Во. II цензусна група: 

— за дете од предучилишна воз-
раст -и дете во основно учи-. 

" лишете 2.600 динари; 

— за дете во средно училиште 
— за дете во виша и висока 

школа 

3. Во III цензусна група-. 

— за дете од предучилишна воз-
раст и дете во основно учи-
лиште 

— за дете во средно училиште 
— за дете во виша и висока 

школа 

Член 56 
За дете кое наполно и трајно или за подолго од 

1 година ќе остане неспособно за работа, висината 
на додатокот на деца во зависност од цензурата 
група изнесува .-

за дете до навршени 15 години живот, ви-
сината на додатокот изнесува како за дете од пред-
училишна и основи о-у чи липша возраст,-

— за дете од 15 до 18 годишна возраст, како за 
дете во средбо училиште; 

— за дете над 18 годишна возраст, како за де-
те од виша или висока школа. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ" 

Член 57 
Оваа одлука влегува во сила од 1 април 1986 го-

дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ"~ 
Член. 58 

Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-
нува да важи Одлуката за утврдување ца условите, 
начинот на' остварување и висината на додатокот на 
деца за < 1985 година, бр. 03-792/6 од 20 декември 
1984 година („Службен весник на СРМ" бр. 1 и 2/85)̂  

Бр. 03-77/12 
13 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Витковски, е. р. 

97. 
Врз основа на член 30 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собрани-
јата на општествено политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" број 41/81) и член 2 од Одлуката за фор-
мирање иницијативен одбор 'за основање на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата, Иницијативниот одбор на 
седмицата одржана на 17 февруари 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕЦУЧИЛИШ-
Нб И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ И 
БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО С]Е ИЗБИРААТ ВО 

СЕКОЈА ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА 

Член 1 
Собранието на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата го сочинуваат 82 делегати. 

Член 2 
4 Делегатски единици за избирање делегати -во Со-

бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата се: 
собранијата .на. општинските самоуправни интересни 
заедници за предучилишно и основно воспитание и 

3.100 динари; 
4.000 динари; 

5.500 динари. 

3.500 динари; 

4.500 динари. 

2.000 динари; 
2.900 динари; 

3.800 динари. 
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.образование и општествена заштита на децата (во 
натамошниот текст: Општинската заедница) и избра-
ните органи на заинтересираните организации на 
здружен труд и другите организации и здруженија 
на граѓаните пѓго се од општ шггерес за Републи-
ката и иоа: 

I. Делегатски единици од општинските самоуправни 
интересни заедници 

1. Делегатска единица број 1: Општинската само-
управна интересна заедница за предучилишно и ос-
новао воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата — Берово избира 2 делегати и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите; 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

2. Делегатска единица број 2: Општинската са-
моуправна интересна заедница за преду чилмшио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Битола избира 2 делегати 
и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите; 

— еден делегат од редот на давателите на ус- . 
лутите. 

3. Делегатска единица број 3: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена за-
штита на децата — Брод Македонски, избира 2 де-
легати и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите; 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

4. Делегатска единица број 4: Општинската са-
моуправна интересна заедница за преду чи ли шио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Валандово, избира 2 делегати 
и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-, 
лутите; 

— еден делегат од редот на давателите на ус-
лугите. 

5. Делегатска единица број 5: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена за-
штита на децата — Виница, избира 2 делегати и 
тоа: ' 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите; 

— еден делегат од редот на давателите на ус-
лугите. 

6. Делегатска единица број 6: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и " 
ошовно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата Гази Баба — Скопје, избира 2 
делегати и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите ; 

— еден делегат од редот на . давателите на ус-
лугите. 

7. Делегатска единица број 7: Општинската са-
моуправна интересна Заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Гевгелија, избира 2 делегати 
и "тоа.-

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите ; 

— еден делегат од редот на давателите на ус-
лугите. 

8. Делегатска единица број 8: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предочили шио и 
основно воспитание и образование и општествена за-
штита на децата — Гостивар, избира 2 делегати 
и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите,-

— еден делегат од редот на давателите на ус-
лугите. 

9. Делегатска единица број 9: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предуичлишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Гостивар избира 2 делегати 
и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите ; 

— еден делегат од редот на давателите на ус-
лугите. 

10. Делегатска единица број 10: Општинската са-
моуправна интересна заедница за пре,ду чи ли шио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Делчево, избира 2 делегати и 
тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите ; 

— еден делегат од редот на давателите на ус-
лугите. 

11. Делегатска единица број И: Општинската са-
моуправна интересна заедница за пр одучи лишио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Демир Хисар, избира'2 деле-
гати и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите,-

— еден делегат од редот на давателите на ус-
лугите. 

12. Делегатска единица број 12: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Кавадарци, избира 2 делегати 
и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на ус-
лугите ; 

— еден делегат од редот на давателите на ус-
лугите. 

13. Делегатска единица број 13. Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучшшшно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата Карпош — Скопје, избира 2 де-
легати и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите, 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

14. Делегатска единица број 14 ѕ Општинската са-
моуправна интересна заедница за пррдучилишио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Кисела Вода — Скопје, изби-
ра 2 делегати и тоа: < 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите. 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

15. Делегатска единица број 15: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предуги лишио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Кичево, избира 2 делегати 
и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите. > \ 

"— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

16. Делегатска единица број 16: Општинската са-
моуправна интересна заедница за пр е ду чи лишио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Кочани, избира 2 делегати 
и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите. 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

17. Делегатска единица број 17: Општинската са-
моуправна интересна заедница за пр е ду чи лишио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Кратово, избира 2 делегати 
и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите. 

еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 



5 март 1986 •СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА *СРМ Бр.' 6— Стр. II7 

- 18. Делегатска единица број 18: Општинската са-
моуправна интересна заедница за преду чи лишио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Крива Паланка, -избира 2 де-
легати и тоа: 

— еден делегат од редот на ~ корисниците на 
услугите. , " 

— еден делегат од редот на давателите на услу-ч 
гите. ч * ' 

19. Делегатска единица број 19: Опшгинската са-
моуправна интересна, заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на ̂  децата — Крушево, избира 2 делегати 
и тоа: * ^ 4

 ( 
—т еден делегат од редот на ' корисниците на 

услугите. 
— еден делегат од редот на давателите на услу-

гите . . . 
20. Делегатска единица број 20: Општинската-са-

моуправна интересна заедница за предучилишна и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Куманово, избира 2 делегати 
и тоа: , . 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите^ - ^ 

21. Делегатска единица број 21: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно . и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Неготино, избира 2 делегати 
и тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на/ 
услугите. 

~ еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. . ' ^ 

22. Делегатска единица број 22: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на~ децата — Охрид, избира 2 делегати и . 
тоа• ( . 

— еден делегат од х редот на корисниците на 
услугите. 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

23. Делегатска единица број 23: Општинската са-
моуправна интересна- заедница за предучилишно и 
основно вошитание и образование и општествена 
заштита на децата — Прилеп, избира 2 делегати 
и тоа- ' ' , 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите. 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

24. Делегатска единица број 24: Општинската са-
моуправна ин те реона заедница за' црепу чи лишио и 
основно ^воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Пробиштип, избира 2 делегати 
и тоа: . 1 , 

— еден делегат од -редот на корисниците на 
услугите. - ' 

— еден делегат од редот на давателите на услу 
гите. ' . 

25. Делегатска единица број 25: Општинската са-
моуправна интересна заедница за пр еду чили пино и 

1 основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Радовиш /избира 2 делегати 
и тоа- , , ' 

— еден делегат од редот }на корисниците на 
услугите. 

— еден делегат од редот на- давателите на услу-
гите. - ; 

26. Делегатска единица број 26: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Ресен, избира 2 делегати и 
тоа: 

— еден делегат од редот на; корисниците на 
услугите. ' , 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. -

27. Делегатска единица број 27: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Свети Николе, избира г : деле-
гати- и тоа: - , 

еден делегат од редот на корисниците на 
услугите. 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. , ^ 

28. Делегатска единица број 28: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и , општествена 
заштита на децата — Струга, избира 2 делегати и 
тоа: 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите. 

— .еден делегат од редот на' давателите на услу-
гите. , - ~ 

29. Делегатска единица број 29: Општинската са-
моуправна интересна заедница1 за предучилишна и 
оановно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Струмица, избира 2 делегати 
и' тоа.-

еден делегат од* редот на корисниците на 
услугите. 

—- еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. . -

30. Делегатска единица број 30: Општинската са-
моуправна интересна заедница за. предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена" 
заштита на децата — Тетово, избира 2 делегати и 
тоа': 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите. 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. „ 

31. Делегатска единица-број 31: Општинската са-
моуправна интересна заедница за преду чи лишио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Титов Велес, избира 2 делегати 
и тоа: ^ I 

— еден делегат од редот на корисниците на 
услугите. 

— еден делегат од редот на ^давателите на услу-
гите. " V , 

32. Делегатска единица број 32: Општинската са-
моуправна ^интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Центар — Скопје, избира 2 
делегати и тоа: 

—? еден делегат од редот на корисниците на 
>тслу!гите; ' 

— еден делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

33. Делегатска единица број 3.3: Општинската са-
моуправна' интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и, образование и општествена 
заштита на децата — Чаир — Скопје, избира 2 
делегати и тоа: 
-. — еден делегат од редот на корисниците на 
услугите; ~ 

~ — еден делегат-од редот на давателите на услу-
гите. , ^ 

34. Делегатска единица број 34: Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилитно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Штип, избира 2 делегати и 
тоа: - - ~ , 

— еден делегат од редот на. корисниците на ус-, 
лутите; ^ 

— еден делегат од редот на давателите на ус-
лугите. 

II. Делегатски единици од општествените организации 
и здруженија од општ интерес за Републиката 

35. Делегатска единица број 35: Републичката кон 
ференција на народна техника на Македонија,'Репуб-
лички одбор на движењето „Науката на младите", 
Совет за техничко воспитување на младите на СРМ, 
избира 1 заеднички делегат; 
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36. Делегатска единица број 36: Сојуз на работ-
ничките и народни универзитети и Андрагошко друш-
тво на СР Македонија, кој избира 1 заеднички 
делегат; 

37. Делегатска единица број 37: Сојуз на пензио-
нерите и Оојуз на трудовите инвалиди на Македонија, 
избира 1-заеднички делегат,-

38. Делегатска единица број 3$: Сојуз на физич-
ка култура на Македонија, Фе риј ален. сојуз на Ма-
кедонија и Сојуз на извидниците на Македонија, 
избира 1 заеднички делегат,-

39. Делегатска единица број 39: Сојуз на педа-
гошките друштва избира 1 делегат^ 

40. Делегатска единица број 40: Заедницата на 
организациите4 за згрижување, воспитание и обра-
зование на децата од предучилишна возраст, избира 
1 делегат,-

41. Делегатска единица број 41: Републички за-
вод за здравствена заштита, избира 1 делегат; 

42. Делегатска единица број" 42: Републички за-
вод за унапредување на домаќинството, избира 1 де-
легат,-

43. Делегатска единица број 43: Матица на исе-
лениците на Македонија, избира 1 делегат. 

44. Делегатска единица број 44: Сојуз на орга-
низациите за социјалистичко воспитување и грижа 
на децата на Македонија избира 1 делегат; 

45. Делегатска единица број 45: Републички од-
бор на Црвениот крст на Македонија, избира 1 де-
легат,-

46. Делегатска единица број 46: Здружение на 
дефекголозите избира 1 делегат; 

47. Делегатска единица број 47: Републички за-
вод за унапредување на образованието и воспитува-
њето, избира 1 делегат; 

48. Делегатска единица број 48: Културно-лрос-
ветна заедница, избира 1 делегат. 

Член з 4 * 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 18-67/2 
17 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Иницијативниот одбор, 
Јован Гавазов, е. р. 

98. 
Врз основа на член 71 и 72 од Статутот на Ре-

публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата и член 45 од Статутот 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за основно образование. Иницијативниот одбор, за 
формирање на РСИЗ за предучилишно и основно 
воспитание и образование и општествена заштита на 
децата, на седницата одржана на 17 февруари 1986 
година, донесе ' 4 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ И 
УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА САМОУП-
РАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА 
ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

« Член 1 
Одборот за самоуправна контрола на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за предучилиш-
на и основно воспитание и образование и општестве-
на заштита на децата го сочинуваат 7 члена. 

Член 2 
Делегатски единици за избирање на членови во 

Одборот за самоуправна контрола на Републичката 
самоуправна интересна заедница за предучилишна и 

основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата се: општински самоуправни инте-
ресни заедници за предучилицено и основно воспи-
тание и.'образование и општествена заштита на де-
цата и тоа: 

1. Делегатска единица број 1, избира 1 член од 
подрачјето на Општината „Центар", а ја сочинуваат 
општинските заедници на град Скопје (Гази Баба, 
Кисела Вода, Карпош, Центар и Чаир); 

2. Делегатска единица број 2, избира 1 член 
од подрачјето на општината Куманово, а ја сочи-
нуваат општинските заедници: Куманово, Крива Па-
ланка, Кратово и Пробиштип, 

3. Делегатска единица број з, избира 1 член 
од подрачјето на општината Струга, а ја сочинуваат 
општинските заедници- Охрид, Струга, Кичево и Брод 
Македонски 

4. Делегатска единица број 4, избира 1 член од 
подрачјето на општината Битола, а ја сочинуваат 
општинските заедници Битола. Прилеп, Ресен, Демире 
Хисар и Крушево; 

5. Делегатска единица број 5, избира 1 член од 
подрачјето на општината Тито® Велес, а ја сочинуваат 
општинските заедници Титов Велес, Неготино, Кава-
дарци, Гевгелија и Валандово; 

6. Делегатска единица број 6, избира 1 член од 
подрачјето на општината Струмица, а ја сочину-
ваат општинските заедници Струмица, Штип, Радо-
виш, Виница, Берово, Делчево, Кочани и Свети Ни-
коле ; 

7. Делегатска единица број 7, избира 1 член од 
подрачјето на општината Тетово, а ја сочинуваат 
општинските заедници Тетово, Гостивар и Дебар. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот* ден од 

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

Бр. 18-67/3 
17 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Иницијативниот одбор, 
Јован Гавазов, е. р. 

99. 
Собранието на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за општествена заштита на децата 
во согласност со Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за основно образование, 
на своите одделни седници, одржани на 13 февруа-
ри и 25 февруари 1986 година, а врз основа на член 
10 и член 52 од Статутот на овие заедници, а со-
гласно опцгтествените определби за рационализација 
на самоуправното интересно _ организирање во оп-
штествените дејности, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА 
ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-

НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

у 
Член 1 

Се формира Иницијативен одбор за основање 
на Републичка самоуправна интересна заедница за 
предучилишио и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата од 12 члена и тоа: 

Делегати на Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за основно образование: 

1. Јован Гавазов — претседател, 
2. Стојче Дојчииовски - еден, 
3. Димо Петрески — член, 
4. Марија Закоска — член, 
5. Благој Ситновски — член, - -
6. Даница Белкова — член,, -
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Делегати на Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заштита 
на децата: 

7.( Владо Бинлковски — член, 
8. Ксенија Груевска — член, 
9. Емине Адеми — зам. претседател, 

10. Чедо Ѓорѓиев — член, 
И. Вера Белковска — член, 
12. Панче Стојков — член. 

Член 2 
Иницијативниот одбор од член 1 на оваа од-

лука има за задача да ги.изврши следните работи: 
1. да подготви Нацрт-самоуправна спогодба за 

здружување во Републичката самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата и ја 
стави на јавна дискусија, да ли сумира резултатите 
од јавната дискусија и утврди предлог на Самоуп-
равна спогодба што ќе го достави на основачите 
на заедницата за усвојување; 

2. да ги подготви и донесе потребните акти за 
спроведување на изборите за делегати на Собрание-
то на Републичката самоуправна интересна заедница 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата и членови на 
одборот за самоуправна контрола на оваа Заедница; 

3. ла именува Изборна комисија која ќе се гри-
жи за спроведување на изборите за делегати на 
Собранието и членовите на Одборот за самоуправна 
контрола на Републичката заедница; 

4. да подготви Нацрт на Статутот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата, и го стави на јавна 
дискусија, да ги сумира резултатите од јавната дис-
кусија и го подготви предлогот на Статутот и да 
го предложи на делегатите на конститутивната сед-
ница за донесување. 

Член 3 
За својата работа и начинот на одлучување Ини-

цијативниот одбор ќе утврди Програма и Деловник, 
што ќе ги донесе на првата седница. 
/ 

Член 4 
Иницијативниот одбор за својата работа одговара 

пред собранијата па заедниците кои ги формираат. 
Член 5 

За текот и резултатите од извршувањето на за-
дачи од член 1 на оваа одлука се задолжува Ини-
цијативниот одбор да поднесе извештај на Ко ноти 
тутивната седница на Собранието. 

Член 6 
За учество во работата на Иницијативниот од-

бор делегатите имаат право на патни и дневни 
трошоци според одлука на Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за основно 
образование. 

Член 7 
Иницијативниот одбор престанува со работа со 

денот на конституирањето на Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно-воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата. 

Член 8 
Иницијативниот одбор ќе го употребува печатот 

на Републичката самоуправна интересна заедница за 
основно образование. 

Член 9 
Стручно-адлц&истративните работи за потребите 

на Иницијативниот одбор ќе вршат Стручната служ-
ба на Републичката заедница за општествена зашти-
та на децата и Стручната служба на Републичката 

- самоуправна интересна заедница за насочено обра-
зование, 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 4 , 

Бр. 03-77/17 
21 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Витковски, е. р 

100. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собранијата 
на општествено-политичките заедници и на самоуп-
равните интересни заедници („Службен* весник на 
СРМ" бр. 41/81) и член 2 точка 2 од Одлуката за 
формирање Иницијативен одбор за основање на Ре-
публ&чка самоуправна интересна заедница за пред-
учмлишно и основно воспитание и образование и оп-
п^тествена заштита на децата, бр. 18-73/1, Иниција-
тивниот одбор, на седницата одржана на 17 февруа-
ри 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗД ПРЕДУЧИЛИШНО И 

ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

1. Се распишуваат избори за делегати на! Со-
бранието на- Републичката самоуправна интересна 
заедница за преду чилиШно и основно воспитание 
и образование и општествената заштита на децата. 

2. Изборите за делегати на Собранието на Ре-
публичката заедница за предучилишна и основно 
воспитание и образование и општествена заштита 
на децата ќе се одржат до 14 април 1986 година 
во делегациите и делегатските единици утврдени со 
посебна одлука на Иницијативниот одбор. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да 
- течат од 20 февруари 1986 година. 

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

Бр 18-75/1 
17 февруари 1986/година 

Скопје Претседател 
ла Иницијативниот одбор, 

) Јован Гавазов, е. р. 

101. 
.Врз бонова на член 28 од Законот за избор 

на членови на делегациите и, делегатите во собрани-
јата на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/81) и чле)г 2 точка 2 од Одлуката 
за формирање Иницијативен одбор за основање на 
Републичка самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата, бр. 18-73/1, Иниција-
тивниот одбор, на седницата одржана на 17 февруа-
ри 1986 то дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЧЛЕНОВИ ВО/ 
ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИ-

ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

1/Се распишуваат избори за избор на членови 
на Одборот за самоуправна контрола на Републич-
ката самоуправна интересна заедница-за предучилиш-
но и основно воспитание и образование и ' опште* 
ствена заштита на децата. 
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2. Изборите за членови на Одборот за самоуп-
равна контрола ќе се одржат до 14 април 1986 го-
дина. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да 
течат од 20 февруари 1986 година. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објаву во „Службен весник на 
СРМ". 

Вр. 18-76/1 
17 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Иницијативниот одбор, 
Јован Гавазов, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАЦ1ТИТА ОД 
ГРАДОБИЈНОСТ 

102. 
Врз основа на член 30* став 3 од Законот за из 

бор на членови на делегациите и на делегатите во 
собранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/81), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за заштита од гра-
д об и јн ост, на седницата одржана на 25 февруари 
,1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ 
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 
Собранието на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за заштита од градобијност го сочи-
нуваат 71 делегати. 

Член 2 
I. Изборите »а делегати ќе се извршат во де-

легациите на делегатските единици на сите општини 
на Републиката на следниот, начин: 

1. делегациите на основните организации на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници во областа на земјоделството и организа-
циите чиј имот се заштитува од градобијност изби-
раат по 1 делегат. 

2. делегациите на месните заедници на работни-
те луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата 
на трудот над кои постои право на сопственост (зем-
јоделци) избираат по 1 делегат. 

И. Заедницата за осигурување имоти и лица „Ма-
кедонија" избира 2 делегати, а Заедницата за осигу-
рување имоти и лица „Дунав" избира 1 делегат. 

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

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

Бр. 08-22/6 
25 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

Јован Гавазов, е. р. 

103. 

Врз основа на член 28 од Законот за избор на 
членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОБИЈНОСТ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за заштита од градобијност. 

2. Изборите за делегати, во Собранието на Ре-
публичката самоуправна, интересна заедница за заш-
тита од градобијност ќе се одржат до 14 април 
1986 година, во делегациите и делегатските единици 
утврдени ао посебна одлука на Собранието на Заед-
ницата, која ќе биде објавена во „Службен весник на 
СР Македонија". 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да 
течат од 25 февруари 1986 подата. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен . весник 
на СРМ". 

Бр. 08-22/4 ^ 
25 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Јован Јованов, е. р 

104. 
Врз основа на член 44 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општектгвено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/81), Собранието на Републичката 
самоуправна Интересна заедница за заштита од тра-
добијност. на седницата одржана на 25 февруари 
1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО Са 
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА, САМОУПРАВНА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОВИ ЈНОСТ 

I 
За спроведување на изборите за делегати во Со-

бранието на Републичката самоуправана интересна 
заедница за заштита од градобијно(ст, се формира 
изборна комисија во состав: 

а) за претседател: Бранка Копановска, 
зам. претседател Кирил Циривири, 
б) секретар, Елена Петкановска, 
зам. секретар Марија Тодоровић 
в) членови: 
1. Зоран Михајловски, 
заменик Лазо Петковски, 
2. Симо Ивановски, 

7 заменик Драги Арсовски, 
3. Ѓоко Ќосевски, 
заменик Вељо Куновски. 

II 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-22/5 N 
25 февруари 1986 година 

Скопје 1 

Претседател, 
Јован Јованов, е. р. 
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* РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

105. 
Врз основа' на член 44 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собрани-
јата на ошнтествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници, Собранието на Ре-
публичката ^заедница на насоченото образование, во 
согласност со Иницијативниот одбор за основање на 
Републичка самоуправна интересна заедница за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на' децата, на седницата одр-
жан^ на 28 февруари 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
БРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
За спроведување на изборите за делегати во со-

бранијата на 'самоуправните интересни заедници на 
насоченото образование и Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно образование и општествена зашти-
та на децата, се формира Изборна комисија во сос-
тав: 
/ а. претседател — дипл. прав Љупчо Бундалевски; 

зам. претседател — дипл. прав. ,Ружа Костовска; 
б. секретар — Богдан Илиев; 
зам. секретар — Антонета Угрин овска,-
в. членови: 
1. Вера Веељановска; 
заменик Јованка Тримчевска,-
2. Грозда Данова; 
заменик Ѓуроски Бошко; -
3. Благоја Димовски, 
заменик Никола Младеновиќ. 

II 
Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
1 х 

Бр. 08-130/1 
28 февруари 1986 година 

Скопје 4 

Претседател, , 
дипл. 1(Гнж. Александар Георгиев, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

106. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата .на , општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР Н?А ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ И ЗА ИЗЌОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОН-
ТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 

СКОПЈЕ 

, I 
Се .распишуваат-избори за избор на делегати во 

Собранието на Републичката самоуправна . интересна 
заедница за здравствена заштита - Скопје и за 
членови во Одборот за самоуправна контрола на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Скопје. 

II . 
Изборите за делегати во Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита и за членови во Одборот зач само-
управна контрола на Републичката самоуправна Ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Скопје 
ќе се одржа? до 14 април 1986 година. 

III 
Роковите за изборните дејствија почнуваат да те-

чат од 16 февруари 1986 година. 

IV 
Ова решение Влегува, во оила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
л 

. , Бр. 0301-377 ' ' 
16 февруари 1986 година 

Скопје ; 
Претседател, 

д-р Светоч Стојанов, е р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
- ЗАШТИТА 

^ 107. 
Врз основа на член 7 став з од Статутот на Ре-" 

публичката самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита' Скопје („Службен весник на СРМ"^ 
бр. 33/85). Собранието на Републичката самоуправна^ 
интересна заедница за здравствена заштита — Скоп-
је, на заедничка седница ,на сите. собори, одржана на 
26 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И 
УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

Член 1 
Собранието на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за здравствена заштита — Скопје го' 
сочинуваат 76 делегати, од, кои 33 делегати од ко-
рисниците на услуги — работници, 16 делегати од 
корисниците на услуги — земјоделци и'27 делегати 4 давателите на услуги на работниците во здрав-
ствените организации. 

Член 2 
Делегатски единици за избор на делегати во Со-

бранието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Скопје, се собра-
нијата на општинските самоуправни интересни заед-
ници за здравствена заштита од Републиката, и тоа: 

1. Делегатска единица број 1 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — рентар — Скопје кое избира 
3 делегати и тоа. 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги —. работници, 1 делегат од корисниците на 
услуги — земјоделци и 1 делегат од давателите на 
услуги на работниците од здравствените организации. 

2. Делегатска единица број 2 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Карпош — Скопје, кое изби-
ра 3 делегати и тоа: 1 делегат од корисниците на 
услуги — работници, 1 делегат од корисниците на ус-
луги ~ земјоделци и 1 делегат од давателите на 
услуги на работниците од здравствените организации. 

3. Делегатска единица број 3 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница, за 
здравствена заштита — Чаир — Скопје, кое избира. 
3 делегати и тоа: 1 делегат од корисниците на услу-
ги — работници, 1 делегат од корисниците на услу-
ги — земјоделци и 1 делегат од давателите на услу-
ги на работниците од здравствените организации. 

4 Делеѓатќжа единица број 4 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна Заедница за 
здравствена заштита — Гази Баба — Скопје, кое из-
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бира 3 делегати и тоа: 1 делегат од корисниците на 
услуги — работници, 1 делегат од корисниците на 
услуги ,— земјоделци и 1 делегат од давателите на 
услуги на работниците од здравствените организации. 

5. Делегатска единица број 5 —, Собранието на, 
општинската самоуправна интересна заедница за 

' здравствена заштита — .Кисела Вода —{ Скопје, кое 
избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од корисниците 
на услуги — земјоделци и 1 делегат од давателите 
на услуги на работниците од здравствените органи-
зации. " - х 

6. Делегатска единица број 6 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Битола кое избира 4 деле-
гати ихтоа: 2 делегата од корисниците на услуги — 
работници, 1 делегат од корисниците на услуги — 
земјоделци -и 1 делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

7. Делегатска единица број 7 — Собранието на/ 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствену заштита — Демир Хисар4 кое избира 1 
делегат и. тоа од триени ци те, на услуги — работ-
ници. -

8. Делегатска единица број 8 — Собранието на 
општинската. самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Ресен кое избира 1 делегат 
и тоа од корисниците на услуги —..работници. 

9. Делегатска единица број 9 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Титов Велес кое избира ,3 де-
легати и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници; 1 "делегат од корисниците на услуги — 
земјоделци и. 1 делегат од давателите на услуги на 
работниците -од здравствените организации, 

ѕ 10. Делегатска единица број 10 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Неготино, кое избира 1 деле-
гат и тоа од корисниците на услуги — работници. 
\ 11. Делегатска единица (број И — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 

4 здравствена заштита — Прилеп кое избира 3 деле-
гати и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници, 1 -делегат од корисниците на услуги — 
земјоделци и 1 делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

12. Делегатска единица број 12 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Крушево, кое избира 1 де-
легат од корисниците на успут. — работници. 

13. Делегатска единица број 13 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена , заштита — Македонски Брод, кое изби-
ра 1 делегат од корисниците на услуги — работници. 

14. Делегатска единица број 14 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Струмица кое избира 3 де-, 
легати и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници, 1 делегат од корисниците на услуги — 
земјоделци и 1 делегат од давателите на услуги од 
работниците од здравствените организации. 

15. .Делегатска единица број 15 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна 4 заедница за 
зпоа-всѓвена заштита — Валандово кое избиоа 1 де-
легат од давателите на услуги *на работниците од 
здравствените организации. 

' 16. Делегатска, единм и а број 16 — Собранието на' 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Штип кое избира 3 делегати 
и тоа- 1 делегат од корисниците на услуги — работ- ' 

1 нини. 1 делегат од корисниците на услуги — земЈО-; 
лелци и 1 делегат од давателите на услуги на ра-
ботниците ол алоавсгвените организации , 

17. Делегатска единица број 17 — Собранието, на , 
општинската самоуправна интересна заедница ^ за 
здравствена заштита — Виница кое избира 2 деле-
гата и тоа: А делегат од корисниците на услуги — 
работници, и 4 делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

18. Делегатска единица број 18 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Тетово кое избира 3 деле-
гати и тоа: 1 делегат .од корисниците на услуги — 
работници, 1 делегат од корисниците на* услуги — 
земјоделци и 1 делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

19. Делегатска единица број 19 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Гостивар кое избира 3 деле-
гати и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници, 1, делегат од корисниците на услуги — 
земјоделци и 1 делегат од давателите нк услуги од 
работниците на здравствените организации. 

20. Делегатска единица број 20 —- Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Берово кое избира 2 деле-
гата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуш — 
работници и 1 делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

21. Делегатска единица број 21 — Собранието 
на општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Дебар кое избира 1 делегат 
и тоа од давателите на услуги на работниците од 
здравствените организации. 

22. Делегатска единица број 22 — Собранието 
на општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Делчево кое избира 2 деле-
гата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници и 1 делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

23. Делегатска единица број ̂ 23 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Кавадарци кое избира 2 де-
лената и тоа-. 1 делегат од корисниците на услуги 
работници и 1 делегат на давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

24. Делегатска единица број 24 — Собранието 
на општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Кичево кое избира 2 деле-
гата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници и 1 делегат на давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

25. Делегатска единица број 25 —"Собранието 
на општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Кочани кое избира 2 деле-
гата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници и 1 делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. - - -

26. Делегатска единица број 26 — Собранието 
на општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Кратово кое избира 2 деле-
гата и тоа- 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници и 1 делегат од давателите на услуш на 
работниците од здравствените организации. 
/ . 27. Делегатска единица број 27 — Собранието 
на општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Крива Паланка кое избира 2 
делегата "и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги 
— работници и 1 делегат од давателите на' услуги 
на работниците од здравствените организации. 

28. Делегатска единица број 28 — Собранието 
на општинската самоуправна интересира заедница за 
здравствена заштита — Куманово кое избира 3 деле-
гати и тоа- 1 делегат од корисниците на услуги —. 
работници, 1 делегат од корисниците на услуги — 
земјоделци и 1 'делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

29. Делегатска единица бр01 29 — Собранието 
на општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Охрид кое избира 3 делегати 
и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — работ-
ници, 1 делегат од корисниците на услуги — земјо-
делци -и 1 делегат од давателите на услуги на ра-
ботниците од здравствените организации.- - ; 

30. Делегатска единица ' број 30 — Собранието 
на општинската самоуправна интересна, заедница за 
здравствена заштита — Проби штип кое избива, 2де-
легата и тоа-. 1 делегат од, корисниците .на услуги — 
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работници и 1 делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

31. Делегатска единица број 31 — Собранието 
на општинската самоуправна интересна 'заедница за 
здравствена заштита — Радови 1џ кое избира 2 деле-
гата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници и 1 делегат од давателите на услуги на 
работниците од здравствените организации. 

32. Делегатска единица број 32 — Собранието ' 
на општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Свети Николе, кое избира 2 
делегата и тоа-: 1 делегат од корисниците на услуги 
— работници и 1 делегат од корисниците на услуги 
— земјоделци. 

33. Делегатска единица број 33 — Собранието на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита 4— Струга, кое избира 2 деле-
гата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници и 1 делегат од корисниците На услуги ч— 
земјоделци. 

34/ Делегатска единица број 34 — Собранието 
- на општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Гевгелија, кое избира 2 де-
легата и тоа. 1 делегат од корисниците на услуги — 
работници и 1 делегат од Давателите -на услуги на 
работниците од. здравствените организации. 

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

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

Бр. 0301-416/1 . 
26 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Свето Стојанов, е. р. 

108. 
Врз основа на член 44 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собрани-
јата на ошптествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/8I) и член 16. став 1 алинеја 24 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна за-

- едница за здравствена заштита —, Скопје („Службен 
весник на СРМ" бр, 33/85), Собранието на' Републич-
ката* самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита — Скопје, на седницата-одржана на 26 фев-
руари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЧЛЕ-
НОВИ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 
ИЗБОР-НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ И 
ЗА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА 
КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

Член 1 ^ 
Во Изборната комисија за спроведување на .избо-

рите -за избор на делегати во Собранието на Само-
управната интересна заедница на Републичката са-
моуправна интересна заедница за здравствена заштита 
— Скопје и во Одборот за самоуправна контрола на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Скопје се именуваат: 

1. Трајче Стипцаров, дипл. правник — раководи-
тел на сектор при Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита, за претсе-, 
дател; , ^ 

— Јован Филески, дипл. правник — раководител 
на Одделение при Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за^здравствена заштита; за заменик; 

2. Благоја Марковски, дипл. правник — самос-
тоен стручен соработник при Републичкиот завод за 
унапредување на социјалните дејности, за секретар,-

— Павле Златковиќ ~ дипл., правник— самостоен 
стручен соработник при Републичкиот завод за уна-
предување на социјалните дејности, за заменик, 

3. Благородна Тодоровска, дипл. правник — са-
мостоен стручен соработник во Републичката само-
управна интересна заедница за странско осигурување 
на земјоделците,-за член,- ' ' , 
- — Коста Бутров, дипл. правник — советник "на 

секторот на Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското, осигурување 
на Македонија, за заменик; 

4. Љупчо Мешков, ДЈШЛ. правник — советник на 
секторот на Собранието на СИЗ на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, -за член; 

— Војислав Ристевски, дипл. правник — рако-
водител .на одделението во СИЗ за пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, за заменик; 

5. Гоце Милошевски, дипл. правник — стручен 
соработник4 во работната заедница на Републичката 
самоуправна интересна заедница за вработување, за 
член'; 

— Локо Тагази, раководител на одделението во 
РСИЗ за' вработување, за заменик. 

Член 2 
Оваа одлука влегува' во сила со' денот на доне-

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

Бр. 0301-338/1 
26 февру ари 1986 година -

Скопје 
Претседател, 

д-р Свето Стојанов, е. р 

'РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

109. ' 
Врз основа на член 44 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегати во Собранијата 
на Опште ствто-политички те заедници и на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/1981 и 3/86) и член 18 0д Статутот на 
Републичката СИЗ за патишта, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 25 февруари 1986 
година, донесе -

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕ-
НОВИ (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

СИЗ ЗА ПАТИШТА — СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Изборната комисија за спроведување, на из-

борите за делегати во Собранието на Републичката 
СИЗ за патишта — Скопје се именуваат: -

1. За претседател — Теов Чедомир — .советник 
на претседателот на Републичкиот комитет за сооб-
раќај и врски, 

— за заменик — Стефка Ристоска — судија во 
Општинскиот суд Скопје I, 

2. За секретар Дукоска Злата — советник за нор-
мативни и управни работи во Републичкиот комитет* 
за сообраќај и врски, 

— за заменик Босилкова Снежана — стручен 
соработник во ЗСИЗ за становање на град Скопје. 

3. За член Кузмановска Липљана — раководител 
на сектор во Републичкава СИЗ за патишта, 

, — за заменик Николовски Зоран — ^самостоен 
референт во Републичката СИЗ за патишта. 

4. За член Цветковски Љубомир — раководител 
на сектор во Републичката СИЗ за патишта, 

— за замениме Кесиков а Костадинка — стручен 
соработник во работната заедница на ЗИК „екочеко 
Поле" — Скопје. 

5. За член Белкоска Вера — стручен соработник 
во СОК — филијала Скопје. 

— за заменик Телевски Милан — стручен сора-
ботник во Општинското јавно правобранителство. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне 

сувањето. 

Бр. 14-2/23-7 
25 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Арсов, е. р. 

110. 

Врз основа на член 28 од Законот за избор на 
членови на делегациите и на делегатите во собрани-
јата на опшетствено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/81) и член 17 од Статутот на Ре-
публичката СИЗ за патишта, го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА — 

СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати на Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за патишта — Скопје. 

2. Изборите за делегати на Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за па-
тишта Скопје да се извршат до 14. IV. 1986 година. 

3. За Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за патишта Скопје делегати из-
бираат: 

— општинските интересни заедници за патишта 
по 1 (еден) делегат; 

— Работната организација за одржување и заш-
тита на патиштата „Македонија пат" — Скопје, 5 
(пет) делегати; 

— Деловната заедница на патниот сообраќај „Ма-
кедонија сообраќај" — Скопје, 3 (три) делегати; 

— Аутомото сојузот на Македонија, 1 (еден) де-
легат; 

— Сојузот на здруженијата на возачите и авто-
механичарите на Македонија, 1 (еден) делегат,-

— Југословенската народна армија, 1 (еден) де-
легат, 

— Републичкиот одбор на месните заедници на 
Македонија, 1 (еден) делегат; 

— Стопанската комора на Македонија, 4 (чети-
ри) делегати; 

— Републичкиот совет за безбедност на сооб-
раќајот, 1 (еден) делегат, 

— Сојузот на друштвата за патишта на Македо-
нија, 1 (еден) делегат,-

— Републичката СИЗ за железнички сообраќај, 
1 (еден) делегат,-

— Републичката СИЗ'за ПТТ сообраќај, 1 (еден) 
делегат, 

— Републичката СИЗ за енергетика, 1 (еден) де-
легат,-

— Републичката СИЗ за водостопанство, 1 (еден) 
делегат. 

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

Бр 14-2/1 
25 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Арсов, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

111. 
Врз основа на члан 34 од Статутот ца Републич-

ката самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Скопје и член 28 став 1 од Законот за 
избор на членови на делегациите и на делегатите во 
собранијата на општествено^ ол итичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Скопје. 

2. Изборите за делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Скопје ќе се одржат до 14 април 
1986 година. 

3. Пропишаните рокови за изборните дејствија 
почнуваат да течат од денот на донесувањето на ова 
решение. 

,4. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето и ќе се рбјави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-26/1 
28 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Мира Величкова, е. р. 

112. 
Врз основа на член 96 а во врска со член 34 од 

Статутот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита —: Скопје и член 28 од 
Законот за избор на членови на делегациите и на 
делегатите во собранијата на општествено-политички-
те заедници и на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СР Македонија", бр. 41/81) и 
член 29 од Самоуправната спогодба за здружување 
во Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ ВО ОД-
БОРОТ ЗА САМОУПРАВНА .РАБОТНИЧКА КОНТРО-
ЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-

НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат избори за членови во Одбо-
рот за самоуправна работничка контрола на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Скопје. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола ќе се одржат до 14 ап-
рил 1986 година, во делегатските единици утврдени 
со посебна одлука на Собранието на -Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да 
течат од денот на донесувањето на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето и ќе се објави во .„Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. '08-27/1 
28 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Мира Величкова, е. р. 
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113. 
Врз основа .на член 96 од Статутот на Репуб-

личкава СИЗ за социјална заштита — Скопје и член 
30 од Законот за избор на членовите на делегациите 
и на делегатите во собранијата на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интересни за-
едници („Службен весник на СРМ" бр. 41/81^ и член 
29 од Самоуправната спогодба за здружување во Ре-
публичка самоуправна- интересна заедница за соци-
јална заштита — Скопје, Собранието на Републич-
ката СИЗ за социјална заштита — Скопје, на седни-
цата одржана на 28 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗ-
БОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВ-
НА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Одборот за самоуправна работничка контро-

ла на Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Скопје- се делегираат 7 де-
легати. 

Член 2 ~ 
„, Делегатски единици за избор на членови во Од-
борот за самоуправна работничка контрола на Ре-
публичката, самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје се собранијата на општин-
ските самоуправни интересни заедници за социјална 

-заштитеа и делегациите на општествените организа-
ции, здруженијата на граѓаните и организациите на 
здружен труд што вршат дејност од општ интерес 
и на ниво на Републиката. , 

1. Делегатската единица бр. 1 ја сочинуваат: со-
бранијата на општинските самоуправни интересни за-
едници за социјална заштита за подрачјата на оп-
штините во град Скопје и тоа: Центар, Карпош, Гази 
Баба, Чаир и Кисела Вода, како и делегатите на: 

— Републичкиот завод за унапредување на соци-
јалните дејности — Скопје; 

— Црвениот крст на Македонија; . 
— Републичкото здружение на социјалните ра-

ботници на СР Македонија; 
—* Сојузот на друштвата за помош на ментално 

ретардирани лица во СР Македонија; . 
— Сојузот, на дефектолошките друштва во СР , 

Македонија; 
— Сојузот на глувите и наглувите во Македо-

нија; . ' 
— Сојузот на цивилните инвалиди од војната на 

Македонија; 
— Сојузот на слепите на СР Македонија; 
— Сојузот на лекарите на Македонија; 
— Републичкото здружение на дистрофичарите 

на СР .Македонија; 
— Сојузот за борба против алкохолизмот, нарко 

^манијата и никотинизмот на СР Македонија; 
— Здружението на клубовите на лекувани алко-

холичари на СР Македонија; 
- — Друштвото на генетичари и опл е менувачи на 

СР Македонија,- ^ 
— Сојузот на педагошките друштва на СР Ма-

кедонија. , 
Оваа делегатска единица избира еден делегат од 

редот Јна давателите на услуги. 
2. Делегатската единица бр. 2 ја сочинуваат соб-

ранијата на општинските самоуправни' интересни за-
един^ за социјална заштита од: Куманово, Кр. Па-
ланка, Кратово и Св. Николе. 

Во оваа делегатска единица се избира еден де-
легат од редот на давателите на услуги. 

3. Делегатската едиција бр, 3 ја сочинуваат со-
бранијата на општинските самоуправни интересни 
заедници за социјална заштита од: Кичево, Охрид, 
Струга и Македонски Брод. 

Во оваа делегатска единица се избира еден де-
легат од редот на корисниците на услуги. 

4. Делегатската единица бр. 4 ја сочинуваат со-
бранијата на ~ општинските самоуправни интересни 
заедници за социјална заштита од: Битола, Прилеп, 
Демир Хисар, Ресен и Крушево. 

Во оваа делегатска единица се избира еден деле-
гат од редот на корисниците на услуги. 

5. Делегатската единица бр: 5 ја сочинуваат со-
бранијата на општинските самоуправни интересни 
заедници за социјална заштита од: Дебар, Тетово и 
Гостивар. 

Во оваа делегатска единица се избира еден де-
легат од редот на корисниците на услуги. 

6. Делегатската единица^бр. 6 ја сочинуваат со-
бранијата на општинските самоуправни интересни за-
едници од: "Ритов Велес, Неготино,- Кавадарци, Гев-
гелија и Валандово. , 

Во оваа делегатска единица се избира еден де-, 
легат од редот на корисниците на услуги. 

7. Делегатската единица бр. 7 ја сочинуваат со-
бранијата на .општинските самоуправни ч интересни 
заедници за социјална заштита од: Струшка, Штип, 
Кочани, Виница, Делчево, Берово, Пробиштип и Ра-
довиш. . ^ 

Во оваа делегатска единица се избира еден деле-
гат од4 редот на давателите на услуги. 

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

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

Бр. 08-30/1 
28 февруари 1986 година 

Скопје -
Претседател, 

Мира Величкова, е. р 

114. ' 
Врз основа на член -44 од Задниот за избор на 

членови на делегациите и делегати во собранијата 
на одштествено-политичките заедници и на самоуп-

равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/81) и член 35 и 96_од Статутот^ РСИЗ 
за социјална заштита — Скопје, на седницата одржа-
на на 28 февруари 1986 година, донесе 

; О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕ-
НОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБРАНИЕТО И ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА СА-
МОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-

ЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

Член 1 
Во изборната комисија за спроведување избори 

за делегати во Собранието и членови во Одборот за 
самоуправна работичка контрола на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје ао мандат од 4 години се именуваат: 

1. за претседател, Трајче Стипцаров,. дипл. прав-
ник — раководител на сектор при Републичката са-
моуправна интересна^ заедница за здравствена заш-
тита, 

— за заменик Јован Филевски, дипл. правник 
раководител :на одделение при Републичката самоуп-
равна интересна заедница за. здравствена заштита. 

2. за секретар, Благоја Марковски, дипл. прав-
ник — самостоен стручен соработник прдо Републич-
киот завод за унапредување на социјалните дејности, 

— за заменик, Павле Златковиќ, дипл. правник 
— самостоен стручен соработник при Републичкиот 
завод за унапредување на социјалните дејности 
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3.- за .член, Благородна Тод орелска, дипл. прав-
ник/ сам. стручен соработник во Републичката ^само-
управна интересна заедница за старото осигурување 
на земјоделците, 

— за заменик. Коста Бутров, дипл. правник со-1 

ветник на секторот на Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

4. за член. Љупчо Мешков, дипл. правник совет-
ник на секретарот на Собранието на СИЗ за пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 

— за заменик, Војислав Ристевски, дипл. -прав-
ник раководител на одделението во СИЗ за пен-
зиското и инвалидското осигурување ка Македонија. 

5. за член, Гоце Милошевски, дипл. правник — 
стручен соработник во работната заедница на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за врабо-
тување, 

6. за заменик Ѓоко Тагази, раководител на одде-
лението во РСИЗ за вработување. -

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

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

Бр. 08-28/1 
28 февруари 1986 година 

скопје 
Претседател, 

Мира Беличкова, е. р. 

115. 
Врз основа на член 33 од Статусот на РСИЗ за 

социјална заштита — Скопје, член 12 од Самоуправ-
ната спогодба за здружување во РСИЗ за социјална 
заштита — Скопје и член 30 од Зак|онот за избор на 
членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на ошптествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ*' бр. 41/81), Собранието на РСИЗ за соци-
јална заштита — Скопје, на седницата одржана на 
28 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ДЕ 
ЛЕГАТИТЕ, БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДЕЛЕ-
ГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

I 
Собранието на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за социјална заштита — Скопје го 
сочинуваат вкупно 75 делегати, од кои 38 делегати 
од редот на корисниците на услуги и 37 делегати 
од редот на давателите на услуги. 

И 
За избор на делегати во Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Скопје се утврдуваат 39 делегации и 
,4 делегатски единици и тоа-

1. За делегати од редот на корисниците на ус-
луги : 

— 34 собранија на општинските самоуправни ин-
тересни заедници за социјална заштита избираат и 
делегираат по еден делегат,-

— делегацијата на Сојузот на, цивилните инвали-
ди од војната избира и делегира еден делегат; 

— Сојузот на друштвата за помош на ментално 
ретардирани лица во СР Македонија избира и деле-
гира еден4 делегат,- х 

— Републичкото здружение - на дистрофичарите 
на Македонија избира и делегира еден делегат; 

— делегатската единица составена од делегации-
те на: 

а) Сојузот на ѓлуви и наглуви на СР .Македо-
нија и 

б) Сојузот на слепи на, СР Македонија изби 
раат и делегираат еден заеднички делегат. 

2. За делегати од редот на давателите1 на услуги: 
— собранијата на општинските 'самоуправни ин-

тересни заедници за социјална - заштита од.- Неготи-
но, Кочани, Дебар, Ресен, Кавадарци, Гевгелија, Бе-
рово, Пробиштип, Тетово, Гостивар, Кичево и Титов 
Велес избираат и делегираат по еден делегат; 

— собранијата на општинските самоуправни ин-
тересни заедници за социјална заштита од: Струми-
ца, Куманово, Битола, Прилеп. Охрид и Штип, изби-
раат и делегираат по два делегата; 

— собранијата на општинските самоуправни ин-
тересни заедници за социјална заштита од подрачје-
то на град Скопје избираат и делегираат делегати и 
тоа: Центар (1). Карпош (1), Гази Баба (2), Кисела 
Вода (2) и Чаир (2) делегата; 

— Републичкиот завод за унапредување на ооци-
- јадните дејности — Скопје избира и делегира еден 

делегат; 
— Црвениот крст на Македонија избира и деле-

гира еден делегат, 
— следните три делегатски единици избираат и 

делегираат секоја по еден заеднички делегат: 
1. а) Републичкото здружение на социјалните ра-

ботници лк а СР Македонија и 
б) Сојузот на дефектолошките друштва на СР 

Македонија; 
2. а) Сојузот на педагошките друштва на СР Ма-

кедонија; 
, б) Сојузот на лекарите на Македонија,-
3. а) Друштвото на генетичари и оплеменувачи 

на СРМ; 
б) Сојузот за борбата против алкохолизмот, нар-

команијата и никотииизмот на СР Македонија; и 
в) Здружението на клубови на лекувани алкохи-

^чари на Македонија. 
III 

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

Бр. 08-29/1 
28 февруари 1986 година 

Скопје 
г Претседател, 

Мира Беличкова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

116. > ' , -
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 13/78) ц член 19 од Ста-
тутот на ЗСИЗ за вработување на град * Скопје, Со-
бранието на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, на 
седницата одржана на 26 ^декември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУ-

ВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 
ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување на подрачјето на 

град Скопје за 1986 година се утврдува на 0,35%, 
а за организациите на здружен труд од основното и 
средното насочено образование и од социјалната 
заштита во висина од 0,175% и организациите од 
високото образование, општествената заштита на де-
цата, организациите што вршат дејност и заштита 
на културни блага и ОД' областа на сценско-музички-
те дејности, во висина од 0,245%. 

Член 2 
Придонесот за вработување го уплатуваат работ-

ниците и работодавците — членови на СИЗ за вра-
ботување -на град Скопје. 
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Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

несот за вработување е: 
— за работниците во основната организација и 

за работниците вработени кај работодавците, лич-
ниот доход од работниците во кој се содржани при-
донесите и даноците што се плаќаат од личниот 
доход —• бруто личен доход и 

— за работодавецот — основицата според * која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во годи-
шен паушален износ придонесот за вработување се 
утврдува на" 15% од вкупниот износ на данокот. 

Работниците на привремена работа во странство 
уплатуваат придонес за вработување, според осно-
вицата што ја утврдува Републичката заедница зд 
вработување. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за вработување се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Облогот за наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавците го врши надлежниот орган 
за приходи на Собранието на општините. 

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

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

Член 6 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" и „Службен гласник на фад Скопје". 

Бр. 02-6328/11-2 
26 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Дане Мојсовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

117. 

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за 
избор на членови на делегациите и на делегатите 
во собранијата на општествено-политичките заедни-
ци и на самоуправните интересни заедници <„Служ-
бен весник на СРМ" бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 
ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО ОДБОРОТ 
ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНА-

ТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА — СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието и во Одборот за самоуправна контро-
ла' на Самоуправната инге реона заедница за здрав-
ствена заштита — северозападен регион. 

2. Изборите за делегати во Собранието и Од-
борот за самоуправна контрола на Самоуправната 
интересна заедница за здравствена заштита — севе-
розападен регион ќе се одржат: 

— на 14. 04. 1986 година во собранијата на са-
моуправните интересни заедници за здравствена заш-
тита на општините: Гостивар, Кратово, Крива Палан-
ка, Куманово, Тетово, Гази Баба — Скопје, Карпош 
— Скопје, Кисела Вода — Скопје, Центар — Скоп-
је, и Чаир — Скопје; 

— на 21. 04. 1986 година во Собранието на СИЗ 
за здравствена заштита на град Скопје. . 

Сите рокови на изборните дејствија ќе течат од 
23. 02. 1986 година. 

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

Бр. 02-1425 
23 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Бранко Стојменовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — 
МАКЕДОНСКИ БРОД 

118. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката ' култура („Службен весник на СРМ" броз 
5/74), член, 6 став з. од Самоуправната спогодба за 
здружување на средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура и член 69 од Статутот на Оп-
штинската СИЗ на физичката култура — Македон-
ски Брод, Собранието на Заедницата на физичката 
култура на седницата одржана на 26 ноември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУ 
РА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБ 

ЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на стап-

ките на придонесите што ги уплатуваат работните 
луѓе од доходот на ОЗТ од стопанството, од личен 
доход од работен однос од општествените дејности, 
.од личен доход од земјоделска дејност и од личен 
доход од вршење на стопанска дејност заради обез-
бедување на средства на Општинската СИЗ на фи-
зичката култура и за здружување на средства во 
Републичката СИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Општинската СИЗ 

на физичката култура за 1986 година се утврдуваат 
во висина ОД: 

— 0,25%, придонес од доходот на ОЗТ од сто-
панство; 

— 0,30%, придонес од личен доход од работен 
однос од општествени дејности; 

— 0,50%, придонес од личен доход од земјодел-
ска дејност и 

— 0,50%, придонес од личен доход од вршење 
на стопанска и професионална дејност. 

Член 3 
По исклучок од членот 2 точка 2 од ова одлу-

ка, организациите на здружен труд од основното об-
разование, средното насочено образование, социјал-
ната заштита и општествената заштита на децата, 
придонесот од личен доход од работен однос ќе го 
пресметуваат и уплатуваат по стапка од 0,15%. 

Член 4 
Во однос на обврзниците, основицата, пресмету-

вањето и уплатувањето на придонесот за физичка 
култура ќе се применуваат одредбите'од член 1 од 
Законот за изменување на Законот за физичката кул-
тура и самоуправните интересни заедници на физич-
ката култура („Службен весник на СРМ" бр. 43/78) 
и член 36, 38 и 39 од Законот за физичката култура 
и СИЗ на физичката култура („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74). 

Член 5 
Вкупниот износ на средствата -што Општинската 

СИЗ на физичката култура ги здружува во Репуб-
личката СИЗ на физичката култура и месечниот из-
нос на средствата ќе се утврдат со посебна Само-
управна спогодба, 
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Член 6 
Пресметувањето и уплатувањето на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

Член 7 
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. 01-15 
29 декември 1985 година 

Македонски Брод 
Претседател, 

Димче Ѓуроски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ОХРИД 

119. 
Врз основа на член 106 од Законот за здрав-

ствената заштита член 162 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Охрид, Собранието на ОСИЗЗЗ — 
Охрид на седницата одржана на 24 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

X 
% Со оваа одлука се утврдува висината на придо-

несите за финансирање на здравственото осигурува-
ње на земјоделските осигуреници при Општинската 
заедница за здравствена заштита — Охрид за 1986 -
година. 

II 
Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствено осигурување во 1986 
година: 

а) за задолжителни видови здравствена заштита: 
— 3% од катастарскиот приход и 150,00 динари, 

за секој осигурен член на домаќинството./ 

б) За правата на здравствената заштита над за-
д ол жител ни те видови на здравствено осигурување. 

— 3% од катастарскиот приход и 50,00 динари, 
за секој осигурен член на домаќинството. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр 05-4345 
24 декември 1985 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, е. р. 

120. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 162 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница за здравствена заштита 

Охрид, Собранието на општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање за 1986 година се определува во висина од 8% 
од личниот доход и другите примања во која се со-
држани ; 

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

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

Тарифата на придонесот за здравствено осигуру-
вање во случај несреќа на работа и професионални 
болести се определува и тоа: 

— за ООЗТ кои се обврзани на данок на доход 
во висина од 0,40% од остварениот доход од стопан-
ството ; 

— за ООЗТ и други работни заедници кои не се 
обврзници на данок на доход во висина од 0,50% 
од чистите нето лични доходи и други лични при-
мања. 

Член 2 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзни-

ците на начин утврден со законот, со статутот на 
Заедницата и другите општи акти на Заедницата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во оила по објавувањето во 

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

Бр. 03-4344 
24 декември 1985 година 

. Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, е. р. 

121. 

Врз основа на член 108 од Законот за здравстве-
на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 162 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита — Охрид, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПО-

ТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ДРЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Посебниот- придонес на здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословенските 
државјани на работа во странство што живеат на 
подрачјето на оваа Заедница, а на кои не им е 
обезбедена здравствена заштита кај странскиот но-
сител на здравственото осигурување, ќе плаќаат са-
мите осигуреници — работници вработени кај стран-
скиот работодавец во постојан месечен износ за се-
кој осигуреник — член на семејството при Заедни-
цата, во »месечен износ од 1.300 динари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во аила со денот на донесу-

вањето а (ќе се применува од 1. I. 1986 година. 

Член 3 
Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката бр. 05-4791/84 од 26 декември 1984 
година. 

Бр. 04-4350 
24 декември 1985 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, е. р. 
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122. 
Врз основа на член 162 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за здравство 
на заштита — Охрид, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Охрид, на седницата одржана на 24 декем-
ври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ 
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ 
КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1986 ГОДИНА 

1 Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено .осигурување и за утврдување на правата на 
здравственото осигурување на лицата вработени кај 
приватните работодавци за кои со Законот за здрав 
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението не е утврдена 
основица за придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од здравственото осигурување на лицата 
вработени кај приватните работодавци .се утврдуваат 
според квалификациите во следните износи-. 

— за неквалификувани работници 20 000 динари, 
— за полуквалификувани работници 23.000 динари; 
— за квалификувани работници (струч. 

оспособ.) х 30.000 динари, 
— за високо квалификувани работ- -

ници 45.000 динари 
' Член 3 , 

За вработените лица кај приватните работодавци 
основицата се утврдува според школската подготовка 
и тоа: 
— со средна школска подготовка 30.000 динари; 
— со виша школска подготовка 37 000 динари; 
— со висока школска подготовка 45.000 динари 

За приватници со работен стаж од 1 година 
основиците се намалуваат за 30%. 

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

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 05-4348 
24 декември 1985 година 

Охрид 
Претседател, 

- Љупчо Спироски, е. р. 

РЕЗУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

123. 
Врз основа на член 64, а во /врска со член 36 од 

Статутот на Републичкиот фонд за заеднички ре-
зерви, Собранието на Републичкиот фонд за заед-
нички резерви, на седницата одржана на 22 ма] 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Во Статутот на Републичкиот фонд за заеднички 

резерви (в(о натамошниот текст: Статутот, „Службен 
весник на СРМ" бр. 25/78 од 21 февруари 1979 годи-
на) во член 4 наместо зборот „името" треба да стои 
„називот", 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Фондот може да презема обврски само до виси 

ната на расположливите средства". 

Член 3 
Во член 8 став 1 по точка 1 се додава нова 

точка 1а која гласи: 
„1а од средствата што работниците во работните 

организации без основни организации ги здружуваат 
во фондот". 

Во истиот член став 5 се брише. 

Член 4 
По член 8 се додаваат 4 нови члена кои гласат: 

„Член 8а 
Основица за пресметување на средствата на ре-

зервите што се здружуваат во Фондот ја сочину-
ваат изворите на средствата на резервите на основ-
ните организации на здружен труд, односно работни 
организации без основни организации (во натамош-
ниот текст: организации на здружен труд), според 
состојбите искажани во завршната сметка за годи-
ната за која се врши здружувањето на средствата за 
резервите". 

„Член 8б 
Висината на стапката за здружување на сред-

ствата на резервите во Фондот ја утврдува Собра-
нието на Фондот пред почетокот на годината во 
која се врши здружувањето на средствата на ре-
зервите. 

, Висината на стапката од претходниот став не 
може да биде повисока од 20% од основицата во 
член 8а". 

„Член 8в 
Средствата на резерви здружени во Фондот се 

враќаат на организации на здружен труд во рок 
кој не може да баде подолг од 3 години. 

Рокот од претходниот став почнува да тече по 
истекот на 1 година од денот на уплатата. 

Доколку работниците во основните организации 
на здружен труд го остваруваат вкупниот приход 
преку жиро сметка на работната организација во чиј 
состав се, враќањето на средствата од став 1 на овој 
член ќе се врши преку работната организација". 

„Член 8г 
Фондот плаќа камата на здружените средства 

од денот на уплатата во висина од 1% годишно". 

Член 5 
Член 9 се брише, а досегашниот член 10 стану-

ва член 9. 
Член 6 

Во глава III користење на средства на Фондот, 
пред член 11 се додаваат 2 нови члена кои гласат.-

„Член 9а 
Здруженчте средства во Фондот се користат са-

мо за: 
— исплата на со закон загарантирани лични до-

ходи, односно за исплата на личните доходи до ви-
сината определена во закон во основните .организа-
ции, односно работни организации, што имаат нена-
мирени, а пристигнати обврски спрема доверителите. 

— за покривање на издатоците за преквалифика-
ција' и вработување на работниците во случај кога 
во основната организација- престане потребата за 
работа на одреден број работници". 

„Член 9б 
Средствата на резервите здружени во Фондот за 

намените од претходниот член можат да се дадат 
на користење на основна организација на здружен 
труд која се наоѓа во состав на работната организа-
ција, доколку другите основни организации од иста-
та работна организација, со кои има склучено само-
управна спогодба за здружување на трудот и сред-
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ствата или за други форми на меѓусебно поврзува-
ње и потрајно работење презема соодветни мерки 

Одредбите од претходниот став се применуваат 
и на работните организации во состав на сложената 
организација на здружен труд". 

Член 7 
Член 11 се менува и гласи: 
„Средствата на Фондот се користат според го-

дишниот финансиски план на Фондот. 
Финансискиот план особено содржи: вкупниот 

износ на средствата по извори, динамиката на цри-
ливот на средствата и распоредот на средствата за 
поодделни намени". - . 

Член 8 
Во членот 12 став 1 и 4, наместо зборовите 

„Извршниот одбор на Фондот" треба да стои: „Из-
вршниот одбор на Собранието на Фондот". 

Во став 1 на истиот член зборовите: „за корис-
тење на средствата" хе бришат, а наместо зборовите 
„основните организации" да стои. „.организациите на 
здружен труд". 

Член 9 
Член 13 се брише. 

Член 10 ^ 
Член 14 се менува и гласи: 

' ' „Член 14 
Средствата на резервите здружени во Фондот 

по правило се даваат во вид на кредит. 
Кредитот од претходниот став даден за исплата 

на со закон загарантираниот личен доход се враќа 
во рок кој не може да биде подолг од 1 година. 

Кредитот даден за исплата на личните доходи 
до висината определена со закон во организациите 
на здружен труд што имаат ненаплатени, а прис-
тигнати обврски опрема доверителите, се враќа 
во рок кој не може да биде подолг од шест месеци. 

Кредитот даден за преквалификација и вработу-
вање на 'работниците за случаите од член 9а од овој 
статут, се враќа во рок не подолг од 3 години". 

Член 11 
По член 14 се додаваат три нови члена, 14а, 

146 и 14в »кои гласат: 

„Член 14а 
Каматната стапка на кредитите дадени од Фон-

дот ја утврдува Собранието на Фондот и не може 
да биде поголема од Два процентни поени од каматна-
та стапка што Фондот^ ја плаќа на здружените 
средства". 

„Член 146 
Во одредени случаи здружените средства во Фон-

дот можат да се користат и без обврска за враќање. 
Собранието на Фондот, со самоуправен општ акт 

ги определува случаите и условите за неповратно да-
вање на средствата здружени во Фондот. 

Самоуправниот општ акт од претходниот став во 
Лаза на нацрт се доставува на јавна дискусија пре-
ку општинските фондови ло основните организации 
на здружен труд до оппттествено-политичките заед-, 
кипи и организациите во Републиката. 

Предлогот на самоупЈоавтоот општ акт од прет-
ходниот став го утврдува Извршниот одбор и го дос-
тавува до Со бр ами е то на Фондот на донесување". 

„Член 14в 
Ненаплатените побарувања на Фондот се отпи-

шуваат на товар на средствата на Фондот во случај 
(на принудно порамнување, фалирање или редовна 
ликвидација на корисникот на средствата од Фондот. 

За износот на отпишаните средства од претход-
ниот став, како и за средствата дадени согласно член 
146, се намалуваат обврските на фондовите за вра-
ќање на средствата на здружувачите сразмерно на 
здружените средства". 

Член 12 
Членовите 15, 16, 17, 19 и 20 се бришат. 

Член 13 
Член 18 се менува и гласи-. 

„Член 18 
Средствата што Фондот ќе ги оствари со корис-

тење на здружените средства, а по покривање на 
издатоците на работењето, се здружени средства на 
организациите на здружен груд, сразмерно на здру-
жените средства". 

Член 14 
Во член 21, став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од претходниот став, доколку оп-

штинскиот фонд за заеднички резерви на чија тери-
торија е седиштето на организацијата, нема распо-
ложлив лимит и средства за намените утврдени во 
член 9а и член 666 од овој статут, средствата од 
Републичкиот фонд, можат да се дадат директно на 
организацијата на здружен труд со претходно обез-
бедена гаранција од деловна банка". 

Член 15 
Член 22 се менува и гласи-
„За користењето на средствата по поодделни 

намени, организациите на здружен труд се должни 
да ја поднесат заедно со барањето и неопходната 
документација". 

Член 16 
По член 22 се додава нов член 22а кој гласи: 

„Член 22а 
ОЗТ можат да бараат повлекување на здруже-

ните средства во Фондот до износот на средствата 
што се здружени, доколку случаите од член 9а али-
неја 2 не можат да се покријат од сопствени сред-
ства на резерви ниту од заедничките фондови за ре-
зерви на ниво на работна, »односно сложена органи-
зација на здружен труд. Повлекувањето на здруже-
ните средства до висината на претходниот став мо-
же да се бара и за покривање на загубите од ра-
ботењето на основните организации на здружен труд, 
како и за покривање на штета во случај на елемен-
тарни непогоди. 

Ако на сметка на Фондот нема слободни сред-
ства повлекувањето на средствата на резерви во 
смисла на претход,ниот став ќе се изврши од првиот 
прилив на средства на сметката на Фондот". 

Член 17 
Член 23 се менува и гласи: 

„Член 23 
За остварување на целите и задачите на Фон-

дот средствата на Фондот може да се здружуваат 
со средствата на општинските фондови. 

За здружување на средствата од претходниот 
став одлучува Собранието на Фондот". 

Член 18 
Во членот 25 зборот „основните" се брише. 

Член 19 
Членот 27 се'менува и гласи: 

„Член 27 
Собранието на Фондот има 68 делегати. 
Изборите за делегати во Собранието ги/ распи-

шува Собранието на Фондот. 
Собранието на Фондот го сочинуваат делегатите 

што ги избираат собранијата на фондовите за заед-
нички резерви на општините. 

Бројот на делегатите во Собранието што ги из-
бираат собранијата на фондовите во општината го 
утврдува Собранието на Фондот оо одлука". 

Член 20 
Член 28 се менува и гласи: 

„Член 28 
Изборите за делегати во Собранието на Фон-

дот се спроведуваат пред истекот на мандатот на 
делегатите на Фондот за кое се избрани". 



5- март 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 6 — Стр. 125 

Член 21 
Во член 30 на крајот од ставот се брише збо-

рот „Законот", а наместо него се додаваат зборо-
вите: „во Деловникот за работа на Собранието". 

Член 22 
.Во членот 34 став 2 се менува и гласи: 
„Начинот на одлучувањето на седниците на Со-

бранието ќе биде регулиран оо Деловникот за 
работа на Собранието". ' 

Член 23 
Членот 36 се менува и гласи: 

„Член 36 
Собранието на Фондот ги врши следните ра-

боти: 
1. го донесува и именува Статутот на Фондот 

и другите самоуправни општи акти; 
2. донесува финансиски план и завршна сметка 

на Фондот,-
3. ја донесува програмата за работа на Фон-

дот и во усвојува годишниот извештај за работа; 
4. избира претседател и потпретседател на Со-

бранието на ФОНДОТ; 
5. избира членови на Извршниот одбор; 
6. формира постојани и повремени тела на Со-

бранието (одбори, КОМИСИИ) ; 
7. донесува Деловник за својата работа; 
8. ја утврдува висината на стапката за здружу-

вање на средствата на резервите; 
9. ја утврдува каматната стапка на кредитите 

дадени од Фондот; 
10. донесува одлука за повлекување на здру-

жените средства; 
11. донесува самоуправен општ акт за случаите 

и условите за неповратно давање на средствата 
здружени во Фондот и 

12. врши и други работи во согласност со За-
конот и Статутот". 

Член 24 
Во член 38 став 2 наместо зборовите „му трае" 

да стои „им трае". 

Член 25 
Во член 39, зборовите „на Фондот" се бришат. 

Член 26 
Член 44 се брише. 
Во член 45, ред трети, зборовите „на Фондот" 

се бришат. 

Член 27 
Член 46 се менува и гласи: 

„Член 46 
Извршниот одбор на Собранието на Фондот осо-

бено врши: 
1. го утврдува предлог-статутот на Фондот,-
2. го утврдува предлог-финансискиот план и пред-

логот на завршната сметка на Фондот; 
3. го *утврдува текстот на Предлогу,ограмата и 

Извештајот за работа на Фондот; 
4. донесува Деловник за својата работа,-
5. ги утврдува предлозите на самоуправните оп-

шти и конкретни акти што ги донесува Собранието 
на Фондот и 

6. врши и други работи врз основа на закон и 
овој статут". 

Член 28 
Членовите 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 И 57 

се бришат. 
Член 29 

Членот 58 се менува и гласи: 
„Стручните работи на Фондот ги врши Стопан-

ската комора на Македонија, а финансиските рабо-
ти ќе ги вршк банка која со одлука ќе ја овласти 
Собранието на Фондот. 

Видот како и начинот и условите* под кои ќе 
се вршат работите од претходниот став ќе се регу-
лираат со посебни договори". 

Член 30 
Во член 59 ред втори зборот „како и секрета-

рот" да се бришат. 

Член 31 
Во член 60 зборовите: „како и извршители на 

работите и работните задачи", се бришат. 

Член 32 
Во член 63 став 1 наместо зборовите „Изврш-

ниот одбор" треба да стои „Собранието". 

Член 33 
Член 65 се менува и гласи: 
„Постапка за измена и дополнување на Стату-

тот и другите самоуправни општи акти може да по-
крене : 

— Собранието на Фондот; 
-— Извршниот одбор на Собранието; 
— најмалку 1/3 од делегатите на Собранието или 

Извршниот одбор и 
— Стопанската комора на Македонија". 

Член 34 
Во главата X Преодни и завршни одредби, а 

пред член 67 се додаваат два нови члена: бба и 666 
кои гласат: 

„Член 66а 
Средствата здружени во Фондот, во периодот од 

1-ви јануари 1979 година до 31 декември 1984 година 
ќе се вратат на организациите на здружен труд — 
здружувачи, сразмерно на вкупниот износ на здру-
жените средства во овој период, во рок кој не може 
да биде подолг од 5 години почнувајќи од 1-ви ја-
нуари 1986 година со камата од 1% годишно за 
износот на вратените средства. 

Одредбата на член 14в од овој статут се одне-
сува и на средствата од претходниот став. 

Средствата од став 1 на овој член се пренесу-
ваат на средствата на резерви на организацијата на 
здружен труд, спрема рокот што ќе го утврди Собра-
нието на Фондот". 

„Член 666 
По исклучок на одредбата на член 9а од овој 

статут, здружените средства на Фондот можат во те-
кот на 1985 и 1986 година да се користат и за по-
кривање на загубите и тоа во 1985 година мајмногу 
до 50% од средствата користени за покривање на за-
губите во 1984 година, а во 1986 година најмногу до 
20% од користените средства за покривање на загу-
бите во 1984 година". 

Член 35 
Член 68 се брише. 

Член 36 
Во член 69 наместо зборот „задолжително" да 

стои зборот: ^автентично". 

Член 37 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР Ма-
кедонија", а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина. 

Бр. 30179 
22 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Насте- Настески, е. р. 
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124. 

Врз основа на член '37 од Законот за фондовите 
за заеднички резерви („Службен весник на СРМ" бр. 
41/78) и член зе од Статутот на Републичкиот фонд 
за заеднички резерви, Собранието на Републичкиот 
фонд за заеднички резерви, на седницата1 одржана 
на 17 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ЗДРУЖУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА ОСНОВ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Стапката за здружување на средствата на резер-

вите на основните организации на здружен труд во 
Републичкиот фонд за заеднички резерви изнесува 
20% од основицата утврдена со член 6 од Законот 
за фондовите за заеднички резерви („Службен вес-
ник на СРМ'* бр 41/78). 

Член 2 . 
Обврските на основните организации на здружен 

труд за здружување на дел од средствата на резер-
вите, според одредбите - од претходниот член од оваа 
одлука се однесува и на Завршната сметка за 1985 
година. 

Член 3 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се упла-

туваат на жиро сметката 40100-651-16 — Републички 
фонд за заеднички резерви — Скопје. 

Член 4 
Со денот на применувањето на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката на Собранието на Репуб-
личкиот »фонд за заеднички резерви за висината на 
стапката за здружување на средствата на резервите 
на работните организации^ број 8/1 од 25 . I I . 1985 
година." 

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

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

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

Бр. 21-534 
17 февруари 1986 година 

Скопје 
' Претседател, 

Насте Настески, е. р 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води спор за сопственост врз недвижен имот по 
тужбата на тужителот Џафер Рецеп Рамовиќ од 
Скопје, ул. „Петар Георгиев" бр. 69, против туже-
ниот Бајрамов Исмаил Абдул, со непозната адреса 
во Република Турција 

Заради заштита на интересите на тужениот, во 
смисла на член 84 од ЗПП. судот му назначува 

5 март 1986 

привремен застапник, и тоа адвокат Никола Траја-
нов од Скопје, кој ќе ги штити интересите на туже-
ниот се додека тој или негов полномошник не се 
појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V. П. 
бр. 1059/84 (34) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за исполнување 
на договор за купопродажба на ку!ќа по -тужбата 
на тужителот Стојановски Игно од Скопје, ул. „ЈНА" 
бр. 56 ,против тужените Митиќ Радивоје и Митиќ 
Урош од Скопје, а сега со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикуваат тужените Митиќ Радивоје и Митиќ 
Урош, двајцата од Скопје, да се јават во овој суд 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
или во истиот рок да ја достават својата сегашна 
адреса на живеење. 

Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена 
во судот, на истите ќе им биде одреден привремен 
старател мој ќе ги застапува нивните интереси пред 
судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, VI 
П бр. 501/86. , (35) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред овој суд е заведен спор за исплата на 
долг во износ од 387.616 динари по тужбата на Мусг 
тафоски Мустафа од Дебар против тужениот Ајро 
Салоски од Дебар, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да 
се јави лично во судот или да одреди свој полно-
мошник. Во .спротивно, судот ќе му одреди законски 
застапник којшто" ги штити неговите интереси во 
смисла на член 84 од ЗИП. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 24/86 (32) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
1 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води пос-
тапка за докажување на смрт по предлог на предла-
гачот Гаоски Атанас од Прилеп, против противни-
кот Милан Парковски од е. Полчиште Прилепско, 
кој умрел во 1930 година во Прилеп. 

Се повикува лицето Парловски Трајко Милан од 
е. Полчиште, Прилепско, да се јави во овој суд во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ" или за истиот да се јават во 
судот „лица кои ќе кажат за неговиот живот, или 
лице кое лично го познавало за да даде поподробни 
податоци за часот, денот, месецот и годината на 
смртта на Милан Паризовски. 

Во спротивно, по истекот на определениот. рок, 
судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди денот, 
месецот и годината на смртта на лицето Милан Пар-
то вши од е Полниш те. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 802/85 (30) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за исплата за долг по тужбата на тужителот 
Рецепи Шукри од е. Камењане против тужениот 
Рецепи Алирами од е. Камењане, сега на привремена 
работа во Швајцарија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Рецепи Алирами од е. Ка-
мењане да се јави во судот, да достави адреса или 
да одреди полномошник кој ќе го застапува во пос-
тапката по овој предмет во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот 
на тужениот ќе му постави привремен старател пре-
ку Центарот за социјални работи* — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр, 1309/85 
(29) 
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Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен 
предмет за сопственост по тужбата на Јосифовом 
Донка од Тетово, ул. „Борис Кидрич" бр. ЛО, против 
тужената' Глигуровска Фотка од НР Бугарија, која 
сега е со непозната адреса. Вредност иа спорот 3.000 
динари. 

Се повикува тужената Глмгуровска Фотка од НР 
Бугарија да се јави пред овој суд,_ да ја достави 
нејзината точна адреса или да постави полномош-
ник кој ќе ја застапува по овој предмет. Во спро-
тивно, доколку не се јави во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас, судот ќе побара поставу-
вање на привремен старател од Центарот за .соци-
јални работи во. Тетово, кој ќ<е ги застапува нејзи-
ните интереси по овој предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 225/86 
(31) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за законско издржување по тужбата на тужи-
телката Мислими Хане и др. од Тетово, против туже-
ниот Мислими Ислам од Тетово, сега со непозната 
адреса на живеење во странство. 

Бидејќи тужениот Мислими Ислам е со непоз-
ната адреса, се повикува истиот во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот да се јави во судот да 
достави точна адреса или да овласти полномошник 
кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното 
окончување. Во спротивно судот, преку Центарот 
за социјални работи, ќе му постави привремен ста-
рател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 1515/85. 
(33) 

/ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е во тек постапка за неосновано 
* збогатување по тужбата на тужителот Спасовски 
Петар од Скопје против тужените Тодоровски Сло-
бодан, Спасовски Никола, Спасовски Георги, Спасов-
ска Кита и Спасовски Трпе кој живее и работи во 
СР Германија со, непознато место и адреса на жи-
веење. Вредност на спорот 271.934 динари. 

' Се повикува тужениот Спасовски Трпе да се ја-
ви во судот во рок од 30 дена по објавувањето на , 
овој оглас или истиот да си постави полномошник 
кој ќе ги застапува и штити неговите права и инте-
реси или, пак, во истиот рок да ја достави својата 
точна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
и не си постави полномошник ќе му биде одреден 
привремен старател преку Центарот за социјални 
работи на град Скопје.' 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV 
П. бр. 838/83. 
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