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

Претплатата за 1986 година изне-
сува 5.800 динари. Овој број чини 200 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

792. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 18 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Од натамошно извршување на изречената казна 
затвор се ослободуваат осудените лица: 

1. Симиќ Драгослав Гојко од Титов Велес, 
2. Трпевски Радивој Стојмир од е. Ракотинци, 
3. Радически Ванчо Трајко од Кичево. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 1 година .на осудените лица: 
1. Илоски Крсте Петре од Охрид, во траење од 

2 месеци, 
2. К а л а ј џ и е в и ѓорѓи Тони од Струга, во траење 

од 2 месеци, 
3. Пауноски Димитрија Цветко од Охрид, во 

траење од 2 месеци, 
4. Стојаноски Каранфил Димче од Охрид, во 

траење од 3 месеци, 
5. Каревски Радомир Живко од е. Оризари, во 

траење од 5 месеци, 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 2 години на осудените лица: 
1. Варошаноски Борис Христо од Прилеп, во тра-

ење од 3 месеци, 
2. Јовановиќ Александар Ранко од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци, 
3. Гигоски Благоја Слободан од Скопје, во тра-

ење од 8 месеци, 
4. Солевски Илија Владимир од Прилеп, во тра-

ење од 6 месеци. 

XV 
Извршувањето на изречената казна затвор му 

се услови за 3 години на осуденото лице: 
1. Иванчевиќ Милош Јовица од Приштина, во 

траење од 1 година. 
V 

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

1. Толоманоски Трајан Благоја од Охрид, во 
траење од 6 месеци, 

2. Папалиски Манчо Илија од е. Ратево, во трае-
ње од 1 година, 

3. Липтов Никола Н а ќ о од Кавадарци, во трае-
ње од 1 година и 6 месеци. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-790 
18 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

793. 
Врз основа на член 2 и член 7 од Законот за 

помилување („Службен весник на СРМ" бр. 8/77), 
член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериу-
мите за групно помилување на осудени лица, Прет-
седателството на СР Македонија, на седницата одр-
жана на 18 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 
1987 ГОДИНА 

Целосно се ослободуваат од натамошно извршу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Адеми Бафти Тони, 
2. Андов Благој Никола, 
3. Aнчев Димитар Лазар, 
4. Даут Мухамед Абукалбин, 
5. Димитриевски Јован Петко, 
6. Дураку Хамди Нијаз , 
7. Велков Трајче Зоран, 
8. Ѓорѓиевски Цветан Цане, 
9. Еленов Методи Ристо, 

10. Елмази Риза Медина, 
11. Емини Назми Амет, 
12. Завков Васко Љубе, 
13. Здравев Дончо Илија , 
14. Кузовиќ Крсто Стојче, 
15. Љутвиу Абдула Сејди, 
16. Младенов Славе Драган, 
17. Муединов Шабан Митат, 
18. Незировски Ни ја з Војо, 
19. Николовски Јонче Љупчо, 
20. Пандевски Кољо Трајчо, 
21. Пановски Никола Тодор, 
22. Петровски Никола Лазо, 
23. Петрушев Добривое Тоше, 
24. Пешовски Стоил Миленко, 
25. Пешовски Стојан Славчо, 
26. Ристевски Перо Живко, 
27. Салиовски Н а з и ф Сабедин, 
28. Салиу Изаир Локман, 
29. Спасевски Стојадин Зоран, 
30. Стојчевски Горѓи Јордан, 
31. Стефанов Ангел Марјанчо, 
32. Сузев Иљо Јован, 
33. Т е м е л о в с к и Трајче Страшо, 
34. Фазлиов Мемет Муртезан, 
35. Фејза Муадин Амет, 
36. Ферати Амди Исен, 
37. Чолаковиќ Мујо Хилмо, 
38. Шаботић Гадан Ташко, 
39. Шатановска Горѓи Рита, 
40. Џутеска Јован Цветанка. 

II 

Делумно се ослободуваат од натамошно извр-
шување на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Абазовски Рамадан Раде, од 9 (девет) на 6 
(шест) месеци, 

2. Адили Вели Сабит, од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 3 (три) месеци, 

3. Ајвазовиќ Ба јрам ћ а з и м а , од 8 (осум) на 7 
(седум) години, 
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4. Ајриз Неби Есад, од 13 (тринаесет) години и 
5 (пет) месеци на 12 (дванаесет) години и 5 (пет) 
месеци, 

5. Ангелов Горѓи Никола, од 4 (четири) години 
и б (шест) месеци на 3 (три) години и 6 '(шест) 
месеци, 

6. Антоловиќ Јоцо Јурица, од 6 (шест) на 5 
(пет) години, 

7. Апостоловски Александар Тодор, од 1 (една) 
година на 9 (девет) месеци. 

8. Арсовски Киро Александар, од 2 (две) години 
и 2 (два) месеца на 1 (една) година и 8 (осум) ме-
сеци, 

9. Астарџиев ѓорѓи Лазар, од 12 (дванаесет) на 
11 (единаесет) години, 

10. Атанаскоски Живко Мирко, од 4 (четири) 
години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (де-
вет) месеци, 

11. Атанасовски Добре Цветко, од 8 (осум) на 
7 (седум) години, 

12. Бекиров Али Зејнел, од 4 (четири) години и 
8 (осум) месеци на 3 (три) години и 8 (осум) месеци, 

13. Бељули Џафер Шевал, од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години, 

14. Блажевски Љупчо Анастас, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

15. Божиновски Славе Будимир, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

16. Божинов Фердо Кирчо, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

17. Бојковски ѓорѓи Борис, од 12 (дванаесет) на 
11 (единаесет) години, 

18. Вели Јашар Шефкет, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

19. Вељановска Благој Снежана, од 2 (две) годи-
ни на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

20. Гани Сали Садри, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

21. ѓорѓиевски Бошко Лазо, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 3 (три) месеци, 

22. Гичев Круме Киро, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

23. Горковски Бранко Борко, од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

24. Далипи Нуши Имер, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

25. Даскалов Стојан ѓорѓи, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

26. Демировски Шабан Нури, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

27. Демирџиев Лазар Живко, од 6 (шест) години 
на 5' (нет) години и 3 (три) месеци, 

28. Димитров Борис Трајко, од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

29. Димески Илија Миле, од 3 (три) години и ' 
2 (два) месеци на 2 (две) години и 5 (пет) месеци, 

30. Додевски Киро Зоран, од 4 (четири) години 
и 3 (три) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

31. Емин Вахид Адман, од 3 (три) години и 11 
(единаесет) месеци на 3 (три) години и 5 (пет) 
месеци, 

32. Енџекчев Петар Звонимир, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

33. Здравковски Димитрија Зоран, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

34. Зејнула Забри Туран, од 4 (четири) години 
и 5 (пет) месеци на 3 (три) години и 11 (единаесет) 
месеци, 

35. Зекир Алија Енвер, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години, 

36. Зенговски Абдураман Бајрам ,од 8 (осум) го-
дини на 7 (седум) години и 3 (три) месеци, 

37. Зенуни Авдил Исни, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

38. Зулевски Ристо Димитар, од 4 (четири) годи-
ни и 5 (пет) месеци на 3 (три) години и 11 (единае-
сет) месеци, 

39. Ивановски Јованче Михаил, од 2 (две) годи-
ни на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

40. Илиевски Арсентие Сретко, од 8 (осум) ме-
сеци на 5 (пет) месеци, 

41. Исљами Решад Исљам, од 12 (дванаесет) го-
дини и 2 (два) месеца на 11 (единаесет) години и 2 
(два) месеца, 

42. Јаблановски Мирослав Предраг, од 8 (осум) 
години на 7 (седум) години, 

43. Јакимов Трифун Стојан, од 7 (седум) години 
и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) 
месеци, 

44. Јашари Афис Исљам, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

45. Јовановски ѓорѓи Душко, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (година), 

46. Јусуфовски Рамиз Шукри, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

47. Кадриев Рамадан Муртезан, од 7 (седум) го-
дини на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци, 

48. Колевски Темелко Тодор, од 11 (единаесет) 
на 10 (десет) години, 

49. Костадинов Ташо Благој, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

50. Костадиновски Милосија Стојанче, од 2 (две) 
години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

51. Котев Тодор Атанас, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци, 

52. Коцев Стефко Ацо, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

53. Крстевски Крсто Стефан, од 7 (седум) годи-
ни на 6 (шест) години и 3 (три) месеци, 

54. Кузев Атанас Венко, од 10 (десет) години и 
2 (два) месеца на 9 (девет) години и 2 (два) месеци, 

55. Мамути Исмаил Шефкет, од 7 (седум) го-
дини на 6 (шест) години и 3 (три) месеци, 

56. Маџоски Сандре Добривоје, од 1 (една) го-
дина и 6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

57. Мелани Сали Аљуш, од 8 (осум) години на 
7 (седум) години, 

58. Миленков Јордан ѓорѓи, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

59. Милошевски Цветан Благоја, од 1 (една) го-
дина и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 1 
(еден) месец, 

60. Митревска Петар Грозда, од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

61. Мишков Стефан ѓорѓи, од 10 (десет) години 
на 9 (девет) години, 

62. Мустафовски Рамадан Семадин, од 3. (три) 
години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години, 

63. Најденов Стојан Јован, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

64. Накевски Досе Владимир, од 1 (една) годи-
на на 9 (девет) месеци. 

65. Нацев Бошко Никола, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и з (три) месеци, 

66. Ников Трајан Славе, од 7 (седум) години на 
6 (шест) години и з (три) месеци, 

67. Нухи Џемаил Кадри, од 9 (девет) години 
на 8 (осум) години, 

68. Османов Муртеза Муртеза, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

69. Павловски Петко Игно, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

70. Панов Коне Стојан, од 6 (шест) години на 
5 {пет) години и 3 (три) месеци, 

71. Петрески ѓорѓи Иван, од 4 (четири) години 
ка 3 (три) години, 

72. Рамани Азми Мемед али, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

73. Ристановиќ Васил Миле, од 1 (една) година 
на 6 (шест) месеци, 

74. Ристески Будимир Аритон, од 1 (една) го-
дина на 8 {осум) месеци, 

75. Ристовски Трипун Вуке, од 1 (една) година 
на 9 (девет) месеци, 

76. Ристовски Благоја ѓорѓи, од 4 (четири) годи-
ни на 3 (три) години и з (три) месеци, 

77. Ристовски Павле Ристо, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

78. Рустем Челик Рамиз, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци, 
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79. Садику Бајрам Садик, од 13 (тринаесет) го-
дини и 6 (шест) месеци на 12 (дванаесет) години и 
6 (шест) месеци, 

80. Сенков Џафер Зекимеран, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

81. Секуловски Бранко Цветан, од 6 (шест) го-
дини на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

82. Стојановски Стојко Боривоје, од 4 (четири) 
години на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

83. Стојановски Трајко Стојче, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

84. Стојановски Митре Тоше, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

85. Усеинов Усеин Селиман, од 2 (две) години 
и 8 (осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца, 

86. Фетах Азем Кастрати, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

87. Филиповска Милош Светлана, од 3 (три) го-
дини на 2 (две) години и 3 (три) месеци, 

88. Хасани Сулејман Џемил, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

89. Чолаковић Шефко Сафет, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

90. Шапков Миле ѓорѓи, од 1 (една) година на 
9 (девет) месеци, 

91. Штерјов Нако Трајче, од 1 (една) година на 
8 (осум) месеци. 

I I I 

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

Бр. 08-779 
18 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

794. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 30 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор се ослободува осуденото лице: 
1. Џафер Зеќо Чупи од е. Кабаш Пука, НСР 

Албанија., 

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

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

Бр. 08-825 
30 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

795. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и на Републиката 
(„Службен весник на СРМ" број 44/77 и 37/83) и 
член 7 од Законот за извршување на Републичкиот 
буџет за 1986 година („Службен весник на СРМ" 
број 44/85), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИ. 

ОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1986 година ((„Служ-

бен весник на СРМ" број 44/85) се вршат следниве 
измени на средствата и тоа: 

1. Во Раздел 3, Совет на Републиката, позиција 
27, конто 410 — лични доходи на функционерите и 
на раководните работници износот ,„8.351.000" се за-
менува со износот „5.351.000". 

2. Раздел 4 — Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, позиција 33 конто 415 — учество 
во откуп и изградба на станови за Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија и за други повратници 
износот „10.000.000" се брише. 

3. Раздел 64 — Други обврски на Републиката 
се вршат следниве измени: 

— позиција 556 конто 400 Средства за спроведу-
вање на општествениот договор за стекнување на до-
ход на работните заедници и за усогласување на 
личните доходи на функционерите и раководните 
работници износот „5.868.474.000" се заменува со из-
носот ОД „6.218.474.000"; 

— позиција 560 конто 418 Учество во Фондот 
на солидарноста со неврзаните земји и земјите во 
развој износот „500.000.000" се заменува со износот 
„270.000.000"; 

— позиција 558 конто 417 — за отплата на ану-
итета по користени кредити и заеми износот 
„810.000.000" се заменува со износот „700.000.000"; 

— позиција 561, конто 418 — Трошоци за пла-
тен промет, износот „5.000.000" се заменува со изно-
сот „8,000.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќ е биде објавена во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2146/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

796. 
Врз основа на член з од Законот за водење 

на паричните средства на Републиката и на општи-
ните како депозит на Народната банка на Маке-
донија ((„Службен весник на СРМ", бр. 42/77), а по 
претходно мислење на Народната банка на Маке-
донија, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИ-
ТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИ-
КАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО 
ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДО-

НИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите за користење на паричните средства на Ре-
публиката и на општините што се водат како депо-
зит во Народната банка на Македонија во 1986 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 11/86, 17/86, 
30/86, 31/86, 34/86 и 38/86), во член 5, алинеја 1, 3, 
4 и 5 зборовите: „25 декември 1986 година" се заме-
нуваат со зборовите.- „донесување на одлука за по-
блиските намени, начинот и условите за користење 
на паричните средства на Републиката и на општи-
ните што се водат како депозит во Народната бан-
ка на Македонија во 1987 година, а најдоцна до 1 
март 1987 година". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Бр. 23-2121/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

797. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

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

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УС-
ЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНР1ТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО 
СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАН-

КА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите за користење на паричните средства на Ре-
публиката и на општините што се водат како депо-
зит во Народната банка на Македонија во 1986 годи-
на („Службен весник на СРМ", број 11/86, 17/86, 
30/86, 31/86, 34/86 и 38/86), во член 2, по точката 12 
се додава нова точка 13 која гласи: 

„13. за кредитирање на опрема за РТВ Скопје 
184 мил. дин". 

Член 2 
Во член 5, алинеја 8, зборовите „11 и 12" се 

заменуваат со зборовите „11, 12 и 13". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2121/1 
26 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

798. 
Врз основа на член 170 од Законот за држав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За директор на Републичкиот хидрометеоролош-
ки завод, сметано од 1 јануари 1987 година, се име-
нува д-р Александар Гичевски, вонреден професор 
на Природноматематичкиот факултет во Скопје. 

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

Бр. 17-1633/1 
18 декември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

799. 
Врз основа на член 96 став з од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

За советник во Извршниот совет на Собранието 
на. СР Македонија сметано од 15 декември 1986 го-
дина, се назначува Слободан Трајковски, досегашен 
уредник на надворешно-политичката редакција на 
РТВ — Скопје — ООЗТ Телевизија. 

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

Бр. 17-2123/1 
18 декември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

800. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 

РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

За директор на Дирекцијата за републички сто-
ковни резерви, сметано од 1 јануари 1987 година, 
се именува Стеван Петревски, досегашен заменик на 
директорот на Републичкиот завод за статистика. 

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

Бр. 17-2153/1 
18 декември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

801. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИ* 

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За помошник на републичкиот секретар за ш 
родна одбрана, сметано од 1 јануари 1987 година, 
се назначува полковник Танаско Симоновски, досе-
гашен началник на Одделението за врски и крипто-
заштита во Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана. 

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

Бр. 17 2154/1 
18 декември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р 
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802. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

За директор на Републичката геодетска управа 
се именува Коста Христов, досегашен директор на 
Управата. 

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

Бр. 17-2155/1 
18 декември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

803. 
Врз основа на член 34 став 2 од Законот за 

научно-истражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/85), Републичкиот комитет за наука, 
технолошки развој и информатика, на седницата 
одржана на 7 јули 1986 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА 

ДЕЈНОСТ И ИСТРАЖУВАЧКО-РАЗВОЈНИТЕ 
ЕДИНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на воде-

њето на регистарот на организациите за научноистра-
жувачката дејност и истражувачко-развојните еди-
ници. 

Член 2 
Регистарот се води во тврдо поврзана книга. 

Листовите на регистарот се нумерирани и прошиени 
со емственик, чии два краја се потпечатени со црвен 
восок на внатрешната страна од задната корица на 
регистарот. 

Регистарот се оверува на внатрешната страна од 
задната корица. 

Регистарот се води според образецот број 1 кој 
е составен дел на овој правилник. 

Член з 
Запишувањето во регистарот се врши со темно 

сино мастило. По секое извршено запишување се 
повлекува водорамна линија под целиот текст. 

На еден лист од регистарот може да се внесат 
податоци само за една организација за научноистра-
жувачка дејност односно истражувачко-развојна 
единица. Кога регистарскиот лист ќ е се исполни до 
крајот, за наредните запишувања се користи нов 
регистарски лист кој се води под ист регистарски 
број. 

Член 4 
Организацијата за научноистражувачка дејност, 

односно истражувачко-развојната единица која доби-
ла решение за неисполнувањето на условите согласно 
член 34 од Законот за научноистражувачка дејност, 
се брише од регистарот. 

Бришењето на организацијата за научноистражу-
вачка дејност односно истражувачко-развојната еди-
ница од регистарот се врши на тој начин што со 
црвено мастило се прецртуваат со по една коса ли 
нија сите запишувања и на крајот се наведува дека 
организацијата е избришана од регистарот и по која 
основа, 

Во случај на погрешно запишување, се врши 
исправка на тој начин што преку погрешно запиша-
ниот текст се повлекува тенка линија и над неа се 
внесува точниот текст. Исправката се врши со црве-
но мастило. 

Секое запишување во регистарот го потпишува 
службеното лице што го вршело запишувањето. 

Член 5 
Запишувањето во регистарот на организациите 

за научно-истражувачката дејност и истражувачко-
развојните единици се врши врз основа на подне-
сена писмена пријава според образецот број 2 што 
е составен дел на овој правилник. 

Кон писмената пријава се поднесуваат следните 
прилози: 

а) акт за основање, односно организирање во за-
верен препис; 

б) список на поважна опрема која служи за на-
учноистражувачка работа (машини, апарати, инстру-
менти и ел.); 

в) самоуправна спогодба за здружување на трудот 
и Статутот. 

Доколку до денот на поднесување на пријавата, 
по статутот не е добиена согласност од надлежниот 
орган, статутот се доставува веднаш по добиената 
согласност. 

Член 6 
Писмена пријава се поднесува и за позначајна 

измена што настанала во организацијата за научно-
истражувачката дејност односно истражувачко-развој-
ната единица (менување на статусот, називот, се-
диштето и др.). 

Врз основа на пријавата, запишувањето на нас-
танатите измени се врши во соодветните рубрики од 
регистарот. Кон секоја измена се наведува основот 
за нејзиното запишување во регистарот. 

Член 7 
Пријавата за настанатата измена во соодветната 

организација за научноистражувачка дејност и истра-
жувачко-развојната единица се доставува во рок од 
15 дена од настанатата измена до Републичкиот ко-
митет за наука, технолошки развој и информатика. 

Член 8 
За секоја организација за научноистражувачка 

дејност односно истражувачко-развојна единица што 
е запишана во регистарот, се формира досие во кое 
се чуваат пријавите, прилозите и другите* документи 
што се во врска со запишувањето во регистарот. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој правилник, пре-

станува да важи Правилникот за запишување во Ре-
гистарот на научните организации во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/78). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Дел. бр. 428/1 
18 декември 1986 година, 

Скопје 
Претседател на 

Републичкиот комитет за наука, 
технолошки развој и информатика, 

д р Радмила Кипријанова, е. р. 
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Образец бр. 2 
ДО 
РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА 

СКОПЈЕ 

П Р И Ј А В А 

за запишување во Регистарот на организациите за 
научноистражувачка дејност и истражувачко-развој-

ните единици 

Врз основа на член 33 од Законот за научноис-
тражувачката дејност („Службен весник на СРМ" 
број 16/85) и член од Правилникот за начинот 
на водењето на регистар на организациите за науч-
ноистражувачка дејност и истражувачко-развојните 
единици' („Службен весник на СРМ" бр. ), под-
несуваме пријава за запишување во Регистарот на 
организациите за научноистражувачка дејност и ис-
тражувачко-развојните единици што го води Репуб-
личкиот комитет за наука, технолошки развој и ин-
форматика со следните податоци: 

1. Назив на организацијата за научноистражу-
вачка дејност односно истражувачко-развојната еди-
ница 

2. Седиште 
3. Општина 
4. Статус (ОЗТ, РО, единица) 

5. Вид на научноистражувачка дејност што ја 
врши организацијата за научноистражувачка дејност 
односно истражувачко.развојната единица 

6. Број на научни и наставно-научни работници, 
соработници, стручни и други работници. 

а) Научни и наставно-научни работници: 

— научни советници 
— редовни професори 
— виши научни соработници 
— вонредни професори 
— научни соработници 
— доценти 

б) Соработници: 

— асистенти 

— помлади асистенти 

в) Други работници: 

— во администрација — во библиотека 
— во други, служби 
7. Основач на организацијата за научноистражу-

вачка дејност: 
— назив на основачот 

— седиште ——— 
— број и дата на актот за основање 
8. Површина на користен простор (во м2) на 

организацијата за научноистражувачка дејност од-
носно истражувачко-развојната единица 

9. Вредност на основните средства за научноис-
тражувачка работа 

10. Информативно-догсумснтациоиа дејност: 
а) располага со сопствена или заедничка библио-

тека со друга ОЗТ 
б) користи автоматизиран систем на научно-тех-

нички информации — 
в) користи заеднички информативно-документа-

ционен центар 

Прилози кон пријавата: 
, Работоводен орган 

804. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по јавната расправа одржана на 13 
ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 

здружениот труд во Штип за оценување уставнос-
та и законитоста на член 14 и 15 од Правилникот 
за распоредување на чистиот доход и основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични до-
ходи, заедничка потрошувачка и други лични при-
мања, донесен од работниците во Работната заед-
ница —- заеднички служби во памучната индустрија 
„Македонка" во Штип, со референдум одржан на 
8 април 1985 година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип, 
со предлог поднесен до Судот поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на оспорените 
членови од актот означен во точката 1 од оваа 
одлука. Според наводите во предлогот овие два 
члена се „внесени" во Правилникот за јакнење на 
дисциплината што се остварува преку намалување 
на дел од личниот доход поради што се бара Су-
дот да оцени дали членовите 14 и 15 од оспорениот 
Правилник се во согласност со Уставот и законот. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека член 
14 од оспорениот Правилник предвидува, секој ра-
ботник во Работната заедница — заеднички служби 
во целост да ги остварува бодовите за стимулативно 
наградување доколку во тековниот месец истиот има 
остварено: 1) рационално користење на работното 
време, 2) навремено и квалитетно завршени работи 
и работни задачи, з) реализација на налозите од 
организаторот на работата, непосредниот раководи-
тел, а во врска со извршување на работните задачи, 
4) реализација на одлуките, заклучоците и препора-
ките од органите на управувањето, 5) почитување на 
работната и технолошката дисциплина, 6) учество на 
работните состаноци, за време на работа и после 
работно време, 7) извршување на обврските кон дру-
гите сектори и основни организации, и 8) извршува-
ње на Други обврски кои произлегуваат од работата 
на организационата целина. Понатаму, Судот утврди 
дека во член 15, пак, е предвидено за извршување 
на сите осум елементи од член 14 се остварува 100% 
стимул, за извршување на седум елементи 70% за 
шест елементи 50% стимул, за пет елементи 30% 
и за извршување на четири елементи 10% стимул. 
Притоа, Судот утврди дека ова стимулативно награ-
дување се добива вон аконтацијата на личниот до-
ход. 

Од изнесените одредби од Правилникот произ-
легува дека стимулативног наградување не се ос-
тварува кога работниците од работната заедница 
нема да ги исполнуваат условите предвидени во 
член 14 од Правилникот. 

Исто така, Судот утврди дека во член 16 е 
предвидено директорот на секторот да поднесува 
предлог до Комисијата за стимулативно наградување 
во работната заедница — заеднички служби која ја 
одредува висината на стимулативниот дел согласно 
член 15. Во член 17, пак, е регулиран составот на 
Комисијата, а во член 18 постапката по приговор. 

5. Според . член 127 од Законот за здружениот 
труд работниците во основната организација се дол-
жни да утврдат основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи за претпоставен при-
донес и основи и мерила за реализираниот придонес. 
Понатаму, според член 129, пак, од истиот Закон, 
придонесот на работникот во работата се утврдува 
зависно од квантитетот и квалитетот на работата, 
земајќи ги предвид особено обемот, сложеноста, ква-
литетот на остварените резултати од трудот и ко-
ристење на работното време. 
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Од изнесените законски одредби произлегува 
дека утврдувањето на основите и мерилата за реа-
лизираниот придонео е самоуправно право на работ-
ниците во основната организација. 

Судот смета дека не може да се исклучи вли-
јанието на присуството на работникот во работата 
врз неговиот личен доход на работникот, пришто, 
реално може да се претпостави дека редовниот ра-
ботник подобро и навремено ги извршува своите 
задачи, а овозможува и другите работници да го 
сторат тоа. Воедно, Судот смета дека согласно ус-
тавното начело на распределба според трудот како 
и според член 178 од Законот за здружениот труд, 
за определување на личниот доход според резулта-
тите на трудот, влијание треба да имаат квалитетот 
и квантитетот на извршување на работите и работ-
ните задачи, рационалното и дисциплинирано извр-
шување на работите и работните задачи. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај како 
основи за утврдување на стимулативниот дел од лич-
ниот доход се утврдени редовноста, односно корис-
тењето на работното време, квалитетот и квантите-
тот во работата, кој е резултат на совесно и гриж-
ливо извршување на доверените работи и работни 
задачи, како и придржување кон дисциплината, Су-
дот утврди дека означените членови од Правилни-
кот не се во несогласност со уставното начело на 
распределба според трудот и дека не се во спротив-
ност со означените одредби од Законот за здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 32/86 
13 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

805. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 но-
ември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 15, став 1 точка 1 
и 2, 16 и 17 од Правилникот за станбени односи, до-
несен од работниците во Основната организација на 
здружениот труд општа и превентивна медицина во 
состав на Медицинскиот центар во Куманово, со ре-
ферендум одржан на 7 март 1980 година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Судот, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите 
во предлогот во член 15 од означениот Правилник 
се пренагласува основот работен придонес на ра-
ботникот, кој е на прво место од основите .залутан-
дување редот на првенство за добивање на корис-
тење стан, во однос на основот степен. на станбена 
загрозеност, кој е на второ место. Тоа се одразува 
и во членовите 16 и 17 од" Правилникот, во кои се 
утврдени мерилата по овие два основа, така што по 
основот работен придонес на работникот се доби-
ваат најмногу 170 бода, а по основот степен на стан-
бена загрозеност се добиваат најмногу 60 бода, со 
што е повредено уставното начело на заемност и 
солидарност. 

4. Н а седницата Судот утврди дека во член 15 од 
означениот Правилник, на прво место во критериу-
мите за добивање на стан е предвиден основот рабо-
тен придонес на работникот, а на второ место е 
предвиден основот станбена загрозеност на работ-
никот. Поаѓајќи од определбите во член 15 од озна-
чениот Правилник во член 16 и 17 е извршено вред-
нување на овие два основа, на тој начин што работ-
ниот придонес се вреднува со 170 бода, а станбената 
состојба со 60 бода. Во член 16 од означениот Пра-
вилник основот работен придонес е поделен на три 
подоснови и тоа: а) сложеност на работите и ра-
ботните задачи по кој се добиваат најмногу 100 бо-
да; б) степен на одговорност за обавување на ра-
ботите и работните задачи за кои се добиваат нај-
многу 50 бода; и в) придонесот на работникот во 
работата за кој се добиваат 20 бода. Притоа, за при-
донесот во работата во точка „в" и во Правилникот 
не се определени објективизирани мерила. 

Согласно начелото на заемност и солидарност 
утврдено во оддел I I став 3 алинеја 6 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија, неприкоснове-
ната положба и улога на човекот, покрај другото, ја 
сочинува и солидарноста и заемноста на секој спре-
ма сите и на сите спрема секого, кои се засновани 
врз свеста на работните луѓе дека своите трајни инте-
реси можат да ги остваруваат само врз тие начела. 

Согласно член 129 став 3 од Законот за здру-
жениот труд, придонесот на работникот се утврду-
ва зависно од квантитетот и квалитетот на работа-
та, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста 
на работата, квалитетот на остварените резултати од 
трудот, успешноста во користењето на средствата на 
трудот, остварените заштеди во работата, користе-
њето на работното време, одговорноста во работата 
и условите под кои работи работникот. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во 
членовите 15, 16 и 17 од означениот Правилник, осно-
вот работен придонес на работникот има доминантно 
влијание врз утврдување редот на првенство за до-
бивање стан во општествена сопственост и дека нема 
утврдено објективизирани мерила за утврдување на 
реализираниот придонес на работникот за оценува-
ње на постигнатите резултати во работата, Судот 
утврди дека означените одредби не се во согласност 
со уставното начело на взаемност и солидарност и 
дека се во спротивност со член 129 став 3 од Законот 
за здружениот труд. 

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

У. бр. 157/86 
19 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

Ѕ06. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 19 ноем-
ври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 12 точка 4 од Правилни-
кот за користење на средства од Фондот за заед-
ничка потрошувачка за станбена изградба во Основ-
ното училиште „Стив Наумов" во Скопје, донесен 
со референдум на 12 јануари 1984 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје, за оценување уставноста 
и законитоста на член 12 точка 1, 5 и 10 од Пра-
вилникот означен во точка 1 од оваа одлука, 
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3. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на СЕМ" и во означеното училиште на начин опре-
делен за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја, поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на одредбите од Правилникот означен во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

Според наводите во предлогот: 
— член 12 точка 4 не е во согласност со устав-

ните одредби за општествениот карактер на трудот 
и доходот, затоа што различно се вреднува работниот 
стаж стекнат во и вон Училиштето,-

— со член 12 точка 1 се исклучуваат од правото 
на учество на конкурсот работниците кои се носите-
ли на станарско право или сопственици на стан кој 
е несоодветен за живеење, што не е во согласност со 
уставното начело на еднаквост; 

— во член 12 точка 5 како основ за добивање 
на стан е предвидена стручната подготовка, независ-
но од обемот, сложеноста и значењето на работните 
задачи кои работникот ги извршува, што не е во 
согласност со уставното начело дека само трудот и 
резултатите од трудот ја определуваат материјалната 
и општествената положба на човекот и работникот 
во здружениот труд; и 

— во член 12 точка 10 се вреднува состанар-
скиот однос, што не е во согласност со Законот за 
станбени односи. 

5. Судот на седницата утврди дека во член 11 од 
Правилникот како посебни основи за распределба на 
станови се предвидени вкупниот работен стаж и ра-
ботниот стаж стекнат во Училиштето. При опреде-
лувањето на бодовите по овие ранови во точка 3 на 
член 12 се утврдени бодови само за вкупниот рабо-
тен стаж, додека за работниот стаж стекнат во Учи-
лиштето во точка 4 на член 12 е предвидено дека 
ќе се добиваат повеќе бодови од бодовите опреде-
лени за вкупниот работен стаж, но колку бода ќ е се 
добијат во Правилникот не е определено. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд, правото на работа со општествените 
средства што го стекнува секој работник во здруже-
ниот труд е основ за остварување на неговите пра-
ва, обврски и одговорности во здружениот труд. Ра-
ботејќи во здружениот труд со општествени средства 
работникот создава доход кој има општествен ка-
рактер, а со тоа работникот стекнува и работен стаж 
кој исто така има општествен карактер, без оглед 
дали е стекнат во една или повеќе организации. 

Со предвидувањето работниот стаж стекнат во 
Училиштето да се вреднува со поголем број бодови 
од стажот стекнат во друга организација, се врши 
неоправдано привилегирана на оние работници кои 
работниот стаж го стекнале во Училиштето. 

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник 
е предвиден како посебен основ работниот стаж стек-
нат во Училиштето за кој е утврдено дека ќе се 
вреднува со повеќе бодови од работниот стаж стек-
нат надвор од училиштето. Судот утврди дека озна-
чената одредба не е во согласност со уставното на-
чело на еднаквост изразено во оддел I I став 3 али-
неја 9 од основните начела од Уставот на СР Ма-
кедонија и дека е во спротивност со член 2 алинеја 
3 од Законот за здружениот труд. 

6. Понатаму, Судот утврди дека според член 9 
од оспорениот Правилник право на учество во рас-
пределбата на станови и добивање на станбени кре-
дити имаат сите работници вработени во Училиштето 
без оглед на функцијата и работното место, под 
условите кои се предвидуваат со овој Правилник. 

Во член 11 од Правилникот се утврдени основи-
те за доделување на користење стан во општествена 
сопственост. Притоа, во точка 1 на овој член како 
основ е предвиден „работникот да не поседува ни-
каков стан, ниту да има станарско право". Во точка 
9 на овој член, пак, како основ е предвиден „непо-
добен стан за живеење". Понатаму, во член 12 е 
извршено вреднување на предвидените основи со од-
реден број на бодови, при што по основот „работ-
никот да не поседува никаков стан" според член 12 

точка 1 можат да се добијат најголем број на бодо-
ви, односно 100 бода. Во точка 9 на член 12, пак, е 
вреднуван основот неподобен стан за живеење", по 
кој основ се вреднува станбената состојба на работ-
ниците кои имаат некаков стан во сопственост или 
се носители на станарско право, кои се несоодветни 
и неподобни за живеење. 

Од изнесената фактичка состојба и од Правил-
никот во целина, произлегува дека никој работник 
не е исклучен од правото да конкурира за добивање 
на стан. 

Согласно член 42 од Законот за станбени одно-
си („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 27/86) и 
член 463 од Законот за здружениот труд, самоуправ-
но право е на работниците во основната организа-
ција на здружениот труд, со референдум да ги утвр-
дат основите и мерилата за распределба на станови. 
При утврдувањето на основите и мерилата работни-
ците поаѓаат од рамноправноста, солидарноста и за-
емноста меѓу нив и врз така утврдените основи 
треба да обезбедат стан да добијат пред се работ-
ници кои се најмалку станбено обезбедени, водејќи 
сметка да не се повредуваат правата на работниците 
засновани на уставните и законските одредби. 

Со оглед на тоа што според оспорениот Пра-
вилник никој од работниците не се исклучува од 
правото да конкурира за добивање на користење 
стан во општествена сопственост, како и со оглед на 
тоа што најповеќе се вреднува станбената состојба 
на работниците кои немаат никаков стан, Судот утвр-
ди дека со оспорените одредби не се повредуваат 
уставното начело на еднаквоста и уставното начело 
на заемност и солидарност изразени во оддел I I став 
3 алинеја 6 и 9 од Основните начела на Уставот на 
СР Македонија и дека овие одредби не се во несог-
ласност со член 42 од Законот за станбени односи 
и не е во спротивност со член 463 од Законот за 
здружениот труд. 

7. Исто така, Судот утврди дека во оспорената 
точка 5 на член 12 од Правилникот е извршено вред-
нување на стручната подготовка која во член 11 од 
Правилникот е предвидена како еден од основите за 
распределба на станови. Притоа, стручната подго-
товка е единствен основ во Правилникот преку кој 
се изразува сложеноста на работата и придонесот во 
работата. 

Според член 42 од Законот за станбени односи 
е самоуправно право на работниците да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на станови, при 
што, тие можат покрај социјално-економските основи 
да предвидат и такви основи кои се сврзани со ра-
ботите и работните задачи што се извршуваат во 
основната организација, како што се сложеноста или 
стручната подготовка како израз на сложеноста на 
работите и работните задачи. 

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник 
сложеноста не е посебно вреднувана и не постојат 
други основи преку кои се изразува сложеноста на 
работите и работните задачи, Судот утврди дека во 
овој случај преку стручната подготовка е изразена 
сложеноста на работите и работните задачи и по-
ради што таа може да се предвиди како основ за 
распределба на станови. Воедно, бројот на бодовите 
предвидени по овој основ (50 бода најмногу), немаат 
доминантно влијание при распределбата на станови. 
Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспоре-
ната одредба не е во несогласност со член 13 став 1 
оДчУставот на СР Македонија. 

8. Понатаму, во однос на наводот од предлогот 
дека во оспорениот Правилник точка 10 на член 12 
се предвидува и вреднува како основ и состанарскиот 
однос, Судот утврди дека со предвидувањето и вред-
нувањето на состанарскиот однос, како станбен ста-
тус на одредена категорија работници не се повре-
дуваат законските одредби. Ова затоа што според 
член 102 од Законот за станбени односи, состанар-
ските односи што постоеле на денот на влегувањето 
во сила на овој Закон остануваат во сила. Според тоа, 
доколку во организацијата има работници кои засно-
вале состанарски однос до влегувањето во сила на 
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овој Закон не можат да се исклучат од распредел-
бата на станови и да не се вреднува нивната стан-
бена состојба. 

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

У. бр. 224/86 
19 ноември 1986 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

807. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македони-
ја и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Член 3, член 4 точка 1, член 5, член 9 во 

делот во кој е утврден бројот на бодовите, член 10 
во делот каде го утврдува бројот на бодовите, член 
14 алинеја 3, член 18 и член 19 во делот во кој е 
утврден бројот на бодовите, од Правилникот за кон-
кретна распределба на станови и распределба на 
средствата за станбена изградба на работниците во 
Основната организација на здружен труд „Промет" 
— Струмица во состав на Работната организација 
ЗИК „Струмица" — Струмица, донесен со референ-
дум одржан на 20 април 1983 година; 

б) Член 3, член 4 точка 1, член 5, член 9 во 
делот во кој е утврден бројот на бодовите, член 
10 во делот каде го утврдува бројот на бодовите, 
член 14, алинеја 3, член 18 и член 19 во делот во 
кој е утврден бројот на бодовите, од Правилникот 
за конкретна распределба на станови и распределба 
на средствата за станбена изградба на работниците 
во Основната организација на здружен труд „Моша 
Пијаде" — Струмица, во состав на Работната орга-
низација ЗИК „Струмица" — Струмица, донесен со 
референдум одржан на 22 април 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означените основни организации на 
здружен труд на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. На седницата Судот утврди дека: 
а) со член 3 од оспорените правилници е пред-

видено право на учество во распределбата на ста-
нови и станбени кредити да имаат само вработените 
на неодредено време во Основната организација, а 
со член 5 е предвидено вработените на одредено вре 
ме, дополнителна работа и пробна работа да не мо-
жат да учествуваат во распределбата на становите 
и станбените кредити. 

Согласно член 174 став 4 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците кои засновале работен однос 
на определено време ги имаат сите права, обврски 
и одговорности како и работниците кои засновале 
работен однос на неопределено време, со тоа што 
нивниот обем се утврдува во зависност од придонесот 
во работата или според должината на работното вре-
ме. Со оглед на тоа што со наведените членови од 
оспорените правилници од распределбата се исклу-
чуваат вработените на одредено време Судот утврди 
дека тие се во спротивност со член 174 став 4 од 
Законот за здружениот труд. 

б) со член 4 став 1 од оспорените правилници 
како еден од условите за учество во распределбата 
на становите и станбените кредити е предвидено ра-
ботникот да има најмалку 3 години работно ис-
куство во Работната организација ЗИК „Струмица". 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд, правото на работа со општествени 
средства, што го стекнува секој работник во здру-
жениот труд, е основа за остварувањето на неговите 
права, обврски и одговорности во здружениот труд. 
Согласно член 45 став 1 од истиот Закон, работејќи 

во здружениот труд со општествени средства, работ-
никот создава доход кој има општествен карактер. 
Согласно член 45 став 3 точка 2 и член 118 став 1 
од Законот, пак, дел од создадениот доход работ-
ниците во основната организација издвојуваат во 
фондот за заедничка потрошувачка, кој, покрај дру-
гото, се користи за обезбедување станови и станбени 
кредити за работниците. Работејќи со општествени 
средства и создавајќи доход работникот стекнува 
работен стаж кој исто така има општествен карак-
тер. Поради општествениот карактер на работниот 
стаж, за остварувањето на правата, обврските и од-
говорностите во здружениот труд нема значење дали 
тој е стекнат во една, две или повеќе организации 
на здружен труд. Исто така нема значење и должи-
ната на времето поминато на работа во основната 
организација како елиминаторен услов за стекнува-
ње на правото на учество во распределбата на ста-
нови и станбени кредити. 

Со оглед на тоа што со наведените членови од 
оспорените правилници се вреднува само работниот 
стаж поминат во работната организација ЗИК „Стру-
мица" — Струмица и тоа само работниот стаж над 
3 години, а не работниот стаж воопшто, Судот 
смета дека со тоа се создава нееднаквост помеѓу 
работниците во распределбата на средствата за за-
едничка потрошувачка и утврди дека тие одредби 
не се во согласност со уставното начело на еднаквос-
та на правата, должностите и одговорностите на лу-
ѓето со согласност со уставноста и законитоста, ут-
врдена во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на 
СР Македонија, како и во спротивност со наведените 
законски одредби. 

в) во член 10 од правилниците е предвидено по 
основот стручна подготовка на работникот да се до-
делуваат следниот број бодови: за висока стручна 
подготовка 20, за виша 15, за средна и за ВКВ 10, 
за КВ и средно училиште за занимање 5 и за нижа 
стручна подготовка и НКВ 0 бодови. 

Судот смета дека не е во несогласност со Уста-
вот и Законот предвидувањето на стручната подго-
товка како еден од основите за учество на работ-
ниците во распределбата на станови и станбени кре-
дити, кога таа не е истовремено предвидена како 
еден од елементите преку кои се изразува придоне-
сот во работата. Меѓутоа, Судот смета дека со исклу-
чувањето од распределбата на станови и станбени 
кредити по овој основ на работниците со нижа 
стручна подготовка и на неквалификуваните работни-
ци, кои и со таквата школска подготовка вршат оп-
ределени работи односно работни задачи и даваат 
придонес во создавањето на доходот на основната 
организација, по овој основ се повредува уставното 
начело за еднаквоста утврдено во Оддел И став 3 
алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија. 

г) во член 14 алинеја 3 од правилниците е пред-
видено по основот учество во НОБ, децата на пад-
натите борци да добиваат по 3 бода. 

Судот утврди дека тие работници неосновано се 
ставени во привилегирана положба во однос на дру-
гите работници и дека оваа одредба од правилниците 
не е во согласност со уставното начело на еднаквост 
содржано во Оддел I I став 3 алинеја 9 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија. 

д) во член 18 од оспорените правилници е пред-
видено по основот однос спрема работата, работните 
задачи, средствата за работа и соработниците, Из-
вршниот одбор на Основната организација на Син-
дикатот да врши бодирање од 0—15 бодови. 

Согласно член 181 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, оценка на придонесот на работникот 
може да дава работничкиот совет, комисија што тој 
ќе ја формира, или работниците непосредно. 

Со оглед на тоа што оспорените правилници не 
содржат објективизирани мерила за оценка на при-
донесот на работникот во работата, туку тоа му го 
препушта на слободна оценка, во границите на 
утврдениот максимум и минимум, на оној што го 
врши бодирањето по тој основ и со оглед на тоа 
што оценувањето на односот кон работата, работ-
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ните задачи, средствата за работа и соработниците 
во работата е предвидено да го врши Извршниот 
одбор на Основната организација на Синдикатот, 
а не работничкиот совет, негова комисија или работ-
ниците непосредно, Судот утврди дека член 18 од 
означените правилници е во спротивност со член 
181 став 2 од Законот за здружениот труд. 

ѓ) во член 19 од оспорените правилници е пред-
виден основот правен основ на користење на станот, 
според кој на работникот му се доделуваат след-
ниот броЈ бодови: на потстанар 10 бода, на корис-
ник на стан 8 бода, на носител на станарско право 
4 бода, и на сопственик на стан и сосопственик 2 
бода. Во член 9 од оспорените правилници, е пред-
виден основот тежина и одговорност на работното 
место на работникот по кој се добиваат од 12 до 
18 бода. 

Споредувајќи го бројот на бодовите по основот 
правен основ на користење на станот, преку кој 
најмногу доаѓа до израз социјално-економската по-
ложба на работникот, со бројот на бодовите по 
другите основи, Судот утврди дека основот тежина 
и одговорност на работното место и основот струч-
на подготовка, според кој се добиваат најмногу 20 
бода, имаат доминантно влијание во утврдувањето 
на редот на првенство за добивање станови на ко-
ристење и на станбени кредити. 

Поради тоа, Судот утврди дека одредбите на 
член 9, член 10 и член 19 од оспорените правилни-
ци, во деловите во кои е утврден бројот на бодови-
те, не се во согласност со уставното начело на заем-
ност и солидарност утврдено во Оддел I I став 3 
алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија. 

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

У. бр. 119/86 
26 ноехмври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

ца Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

808. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа н а ' 

член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 26 ноември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 19 став 1 алинеја 4 од 
Општествениот договор за самоуправно уредување на 
односите за вработување на подрачјето на град Скоп-
је („Службен гласник на град Скопје" бр. 10/81 од 
2 април 1981 година). 

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

3. На седницата Судот утврди дека во член 19 
став 1 алинеја 4 од Договорот како еден од основните 
и општи критериуми за утврдување на приоритет при 
вработувањето е предвидено и времетраењето на 
живеењето во местото на вработувањето. 

Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Основ-
ните начела на Уставот на СР Македонија, непри-
косновената основа на положбата и улогата на чо-
векот ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста во 
правата, должностите и одговорностите на луѓето во 
согласност со уставноста и законитоста. Член 210 
став 3 од Уставот на СР Македонија, пак, им гаран-
тира на граѓаните, под еднакви услови достапност 
на секое работно место и функција во општеството. 
Согласно член 91 став 1 алинеја 5 од Уставот на СР 
Македонија, заради остварување на еднаквоста на 
југословенскиот пазар, СР Македонија обезбедува, ме-
ѓу другото и слободно вработување на граѓаните под 
исти услови што важат во местото на вработувањето 
Според член 167 од Законот за здружениот труд, се-
кој може слободно, рамноправно и под еднакви ус-
лови на начинот утврден со законот и со самоуп-
равниот општ акт да заснова работен однос со ра-
ботниците во основната организација. 

Во согласност со цитираните уставни и законски 
одредби, Судот утврди дека времетраењето на жи-
веењето во местото на вработувањето не може да се 
предвиди како самостоен критериум, туку само при 
еднакви услови како дополнителен основ за приори-
тет при вработувањето. 

Со оглед на тоа, Судот утврди дека член 19 став 
1 алинеја 4 од означениот Општествен договор не 
е во согласност со наведените уставни одредби и е 
во спротивност на наведената одредба од Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 152/86 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3 3 9 . „ . ^ 1 7 ; 

Врз основа на член 148 точка 13, а во врска 
со член 92 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84) 
и член 3 од Одлуката за организација на решавање-
то за правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување во прв степен, Извршниот одбор на Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 12 декември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕТО НА УС-
ЛОВИТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 
ПРВ СТЕПЕН ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОС-
НОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-

ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП 

Член 1 
Се утврдува дека Стручната служба на Основ-

ната заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување во Пробиштип ги исполнува условите за 
подготвување решенија за правата од пензиското и 
инвалидското осигурување во прв степен за осигу-
рениците од подрачјето на Основната заедница — 
Пробиштип што ќ е ги донесува секретарот на Со-
бранието на таа основна заедница, освен решенија 
за правата од пензиското и инвалидското осигурува-
ње за осигурениците кои остваруваат право по ме-
ѓународни договори, 
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Член 2 
Се задолжува Стручната служба на Самоуправ-

ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија да преземе дејства 
неопходни за почетокот на донесување решенија за 
правата од пензиското и инвалидското осигурување 
во прв степен од секретарот на Основната заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување во Про-
биштип. 

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 1987 година. 

Бр. 3747 
16 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Илиоски, е. р. 

340. 
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 и 3/86), Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 25 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕС-
ТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ 
ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИН-

ВАЛИДР1ТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за 

определување на надоместокот на трошоците за смес-
тување и исхрана на децата со пречки во психичкиот 
и физичкиот развој и инвалидите на трудот („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/86) и се утврдува коне-
чен износ на висината на паричниот надоместок на 
трошоците за сместување и исхрана за 1986 година. 

Член 2 
Член 4 од Одлуката се менува и гласи: 
„Висината на надоместокот за сместување и ис-

храна на младинците со пречки во психофизичкиот 
развој заради стручно односно работно оспособува-
ње, односно преквалификација или доквалификација 
на инвалидите на трудот лично изнесува по еден 
корисник и тоа: 

Ред. бр. Организација 

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

2. Завод за професионална рехабили-
тација на младинци со оштетен 
вид „Димитар Влахов" —• Скопје 

3. Завод за професионална рехабили-
тација на деца и младинци — Скоп-
је 

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

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

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

7. Работна организација за основно 
образование на деца со лесна и 
умерена попреченост во психофи : 

зичкиот развој со ученички дом 
„25 мај" — е. Ново Село и други 
специјални парал, при основни учи-
лишта со интернатско сместување 

27.325 динари 

28.060 динари 

34.200 динари 

26.970 динари 

26.970 динари 

26.970 динари 

Член з 
Во член 6 бројката: „6.600" се заменува со број-

ката: „7.500", а бројката: „7.400" со бројката „8.500". 

Член 4 
Во член 7 бројката: „15.000" се заменува со број-

ката: „17.000". 
Член 5 

Во член 8 бројката: „5.000" се заменува со број-
ката: „5.750". 

Член 6 
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. 02-3969/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

Трошоци за исхрана со 
интернатско сместување 

26.970 динари 

341. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 3/84), а во врска со член 31 
став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското 
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 25 декември 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ПРЕДВИ-
ДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ 

ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец. паричниот надоместок за пензија остварена во 
странство и паричните надоместоци во врска со пра 
БОТО на преквалификација или доквалификација и 
соодветното вработување на инвалидите на трудот 
со преостаната работна способност, аконтативно се 
усогласуваат за 95 насто, што претставува дел од 
предвидениот пораст на номиналните лични доходи 
на работниците во општествениот сектор во Репуб-
ликата во 1986 година. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според одлуките за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со предвидениот 
пораст на номиналните лични доходи во Република-
та во 1986 година („Службен весник на СРМ" број 
6/86 и член 27/86 и 36/86) до процентот од став 1 
на овој член се усогласуваат уште за 10 насто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќ е се 

изврши и на пензиите на учесниците од НОВ од 
пред 9 септември 1943 година определени од гаран-
тираната пензиска основа, најнискиот износ на пен-
зиите како и на пензиите со кои се исплатува до-
даток на пензијата,, на износот на гарантираната пен 
зија, најнискиот износ на пензијата односно на пен-
зијата и додатокот на пензијата 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. 
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Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1986 го-
дина се зголемуваат до износот на пензијата опре-
делен врз основа на остварените лични доходи и 
навртениот пензиски стаж, но најмногу до износот 
на највисоката пензија во 1986 година, зголемена 
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 корисни-
ците чија последна година од работата во смисла 
на член 25 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување е 1986 година, 
односно во чија пензиска основа се засметани целос-
но или делумно личните доходи односно основица 
на осигурување 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 засме-
тали 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 се-
мејните пензии изведени по таа основа сразмерно 
на бројот на месеците од 1986 година во кои при-
миле пензија согласно член 137 став 2 од Законот за 
внатрешни работи („Службен весник на СРМ" број 
37/80). 

Член 6 
Како основица за определување износот на усо-

гласување од член 1 на оваа одлука се зема износот 
на пензијата, материјалното обезбедување, односно 
паричниот надоместок усогласени според порастот 
на номиналните лични доходи во Републиката во 
1985 година што на корисникот му припаѓа на 1 ја-
нуари 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 з од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941". 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

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

Член 9 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

1 јануари 1986 година. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-3941/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р 

342. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Само-

управната интересна заедница на "пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/84 и 3/86) и член 2 став 2 од 
Правилникот за организацијата, составот и начинот 
на работата на стручните органи за оцена на работ-
ната способност во пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 18/84), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 25 декември 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ УСЛУГИ ОД СТРА 
НА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНА НА РА-
БОТНАТА СПОСОБНОСТ ПРИ САМОУПРАВНАТА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Самоуправната интересна заедница на пензиско-

то и инвалидското осигурување на Македонија (во 
натамошниот текст: Заедница) за вршење на услуги 
определени со други закони во случаите за утврду-
вање степенот на неспособноста од страна на струч-
ните органи за оцена на работната способност при 
ослободување од данок на промет за набавка на 
патничко возило и увоз на патничко возило од 
странство, како и огласување неспособен за стопа-
нисување на член на семејството при регулирањето 
на воената обврска, одредува надоместок за извр-
шување на споменатите видови на услуги. 

Член 2 
Висината на надоместокот ги опфаќа трошоци-

те потребни за давање наод, оценка и мислење, лич-
ните доходи на вработените во составот на струч-
ните органи за оцена на работната способност како 
и други материјални трошоци сврзани со давање на 
стручното мислење за извршената работа од член 
1 на оваа одлука. 

Член з 
Висината на надоместокот при утврдувањето сте-

пенот на неспособноста за ослободување од данок 
на промет за набавка и увоз на патничко возило 
изнесува 7.000 динари, а за огласување неспособен 
за стопанисување на член на семејството при регу-
лирањето на воената обврска 3.500 динари. 

Надоместокот од став 1 на овој член паѓа на 
товар на барателот на услугата. 

Член 4 
Стручните органи за оцена на работната спо-

собност наодот, оценката и мислењето за утврдениот 
степен на неспособност во случаите од член 1 на 
оваа одлука го даваат врз основа на непосреден пре-
глед и потребната медицинска документација. 

Член 5 
Барањето со медицинската документација се под-

несува до стручната служба на основната заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување според 
местото на живеење на барателот на услугата или 
непосредно до Стручната служба на Заедницата. 

Со барањето, покрај медицинската документаци-
ја, лицето треба да достави и доказ за извршената 
уплата на определениот надоместок. 

Член 6 
Надоместокот за извршениот вид на услуги се 

уплатува на жиро-сметка на Заедницата број 40100-
642-16. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02 3960/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 
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343. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 3/86), а во 
врска со член 127 и 150 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
25 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИ-
ТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА 

ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Членот 4 од Одлуката за основиците за прес-

метување и плаќање на придонесот и за остварува-
ње на правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 12/84) се 
менува и гласи-. 

„За осигурениците кои вршат самостојна или 
професионална дејност, а кои плаќаат данок на ли-
чен доход во паушален износ, основицата за пресме-
тување и плаќање на придонесот и остварувањето на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување 
се пресметува според висината на данокот што се 
плаќа во паушален износ и стапката за пресметува-
ње на данок од личен доход која се применува за 
даночните обврзници, но не помалку од загаранти-
раниот личен доход во Републиката во тековната го-
дина во смисла на член 28 став 2 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

За споредување на основиците од претходниот 
член со гарантираниот чист личен доход, даночната 
основица ќ е се намали со збирот на придонесите 
што овие осигуреници ги плаќаат од личниот доход 
со примена на пресметана стапка за чист личен до-
ход врз основа на збирот на републичките и општин-
ските стапки на придонесите од личен доход. 

За осигурениците кои вршат самостојна или про-
фесионална дејност, а кои се ослободени од плаќа-
ње на данок од личен доход, како основица за пре-
сметување и плаќање на придонесот и за оствару-
вање на правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување се зема загарантираниот личен доход во 
Републиката во тековната година". 

Член 2 
Членот 5 од Одлуката се менува и гласи-. 
„Осигурениците кои вршеле самостојна или про-

фесионална дејност пред 1 јули 1983 година за кои 
до тој ден не било установено задолжително пен-
зиско и инвалидско осигурување, а такво осигурува-
ње е установено по тој ден, времето на вршењето 
на таквата дејност пред 1 јули 1983 година, во смис-
ла на член 150 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување, може да им се засмета во стаж 
на осигурување под следниве услови: 

— ако поднесат барање за утврдување на тоа 
време во стаж на осигурување; 

— ако докажат дека дејноста ја вршеле како 
главно и редовно занимање; 

— ако уплатат соодветен придонес за пензиско 
и инвалидско осигурување. 

Докажувањето дека лицето вршело самостојна 
или професионална дејност како главно и редовно 
занимање се врши со оригинална документација или 
прибавено образложено мислење од соодветните оп-
штествени организации, сојузи или здруженија во 
кои лицето членувало или членува. 

Висината на придонесот за пензиско и инвалид-
ско осигурување од став 1 на овој член се утврдува 
според стапката на основниот придонес за пензис-
кото и инвалидското осигурување и основицата за 

пресметување на придонесот според кои е утврден 
придонесот за годината во која е поднесено бара-
њето. 

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурува-
ње може да го плати секој барател на кого времето 
ќе му се признае во стаж на осигурување, односно 
да го уплати соодветната општествена организација, 
сојуз или здружение чиј е член барателот". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила и ќ е се применува 

осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 3959/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

344. 
Врз основа на член 57 од Законот за опште-

ствена заштита на децата и член 47 точка 8 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за предучилишио и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, на 
седницата одржана на 25 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕД-
УЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБ-
РАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-
ЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување средства 

во Републичката самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата за остварување на 
додаток на деца се утврдува на 1,35%> од пропиша-
ната основица во член 57 од Законот за општествена 
заштита на децата. 

За организациите на здружен труд од основното 
образование (12011); средното насочено образование 
(12012) и социјалната заштита (13022, 13023 и 13024), 
се утврдува пресметковна стапка во висина од О,68!0/о. 

За организациите на здружен труд од више и 
високо образование (12013 и 12014) општествена заш-
тита на децата (130211), дејноста заштита на кул-
турни блага |(12032) и сценско музичките дејности 
(120340), се утврдува пресметковна стапка од О,9510/о. 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1 јануари 1987 го-
дина и ќ е се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 11-1306/6 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Васи лева, е. р, 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

345. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" бр. 15/80) и член 18 од 
Статутот на Републичката СИЗ за патишта, Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за патишта — Скопје, на седницата одржана 
на 20 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕ-
БА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ 

ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

1) За моторни и приклучни возила се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта (во ната-
мошниот текст.- патарина) за периодот од 12 месеци 
и тоа : . 

1. За товарни возила: 
а) За товарни возила (камиони и камионети), за 

специјални товарни возила и комбинирани возила 
(комби) наменети за превоз на определени товари, 
според носивоста и тоа: 

— со носивост до 3 тони — 6.162 динари за се-
кој тон носивост, 

— со носивост над 3 до 8 тони — 18.427 дина-
ри + 8.287 динари за секој тон носивост над 3 
ТОНИ; 

— со носивост над 8 до 10 тони — 59.884 дина 
ри + 8.931 за секој тон носивост над 8 тони,-

— со носивост над 10 тони 77.746 динари + 
10.374 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивоста на товарното возило не е изра-
зена во цели тони, патарината се плаќа за носивост 
до половина тон — во висина до 50°/о од износот 
определен за еден тон, а за носивост над половина 
до полн тон — во износ определен за цел тон. 

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кгр. 
— како за мотоциклите наведени во оваа точка под 
9 според работната зафатнина на моторот, а за товар-
ните трицикли со носивост над 400 кгр. + 702 ди-
нари. 

2. За автобуси, комбибуси и комбинирани вози-
ла (комби) за превоз на патници 702 динари за се-
кое патничко седиште, а 50°/о од овој износ за се-
кое регистрирано место за стоење во овие возила, 

3. За работни возила без оглед на носивоста и 
тежината 1.735 динари за секое возило. 

Работни возила во смисла на оваа точка се: 
противпожарни возила, кинематографски возила, во-
зила за телевизиско снимање, амбулантни возила за 
радиофлуорографско снимање, возила за дезинфекција, 
возила за чистење на јавни површини, авто дигалки, 
возила механичарски работилници, возила автомобил-
ски скалила, возила чистачи на снег, возила за пре-
воз на оштетени возила и други возила во оваа 
смисла. 

4. За приклучни возила 
а) За товарни приколки и за специјални товар-

ни приколки наменети за превоз на определени то-
вари според носивоста и тоа: 

— носивост до 3 тони — 3.217 динари за секој 
тон носивост. 

— со носивост над 3 до 8 тони — 9.672 дин. 
+ 4.543 дин. за секој тон носивост над 3 тони. 

— со носивост над 8 тони до 10 тони — 32.409 
динари + 5.304 динари, 

— со носивост над 10 тони — 45.766 динари 
+ 6.727 динари за секој тон носивост — над 10 
тони. 

Ако носивоста на товарната приколка не е из-
разена во цели тони патарината се плаќа за носи-
вост до половина тон — во висина до 50% од изно-
сот определен за еден тон, а за носивост над поло-
вина тон — во износ определен за цел тон. 

б) за патнички автобуски приколки — 1.033 ди-
нари за секое патничко седиште, а 50°/о од овој 
износ за секое регистрирано место за стоење. 

в) За работни приколки 1.033 динари за секоја 
приколка без оглед на тежината. 

5. За влечни возила; 
а) За трактори 

динари 
— до 18 K W (25 кЅ) ѕ 1.267 
—• над 18 — 29 KW (25—40 кЅ) 1.891 
— над 29 — 46 KW (40—65 КЅ) 2.535 
— над 46 KW (над 65 кЅ) 3.139 
б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носи-

вост како за товарни возила наведени во оваа точка 
под 1 според носивоста на приколката, а за секој 
тон носивост на полуприколката над 10 тони по 
8.872 динари. 

Ако се регистрира само теглач не се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта. 

6. За специјални возила за превоз, на определени 
лица 1.735 динари за секое возило. 

7. За патнички возила според зафатнината на 
моторот и тоа: 

динари 
— до 900 см3 1.887 
— НАД 900 ДО 1350 CM3 2.830 
— НАД 1350 ДО 1800 СМ3 4.156 
— над 1800 ДО 2500 см3 6.018 
— НАД 2500 ДО 3150 CM3 9.027 
— НАД 3150 13.005 
8. Патничките возила од точка 7 кои се преуре-

дени за погон на плин, освен патарината од оваа 
точка, плаќаат годишно и додатни надоместоци во 
висина од 5.992 динари, а такси возилата 16.855 ди-
нари. 

9. За моторцикли според работната зафатнина 
на моторот и тоа: 

динари 
— ДО 125 СМ3 6 1 2 
— над 125 до 250 СМ3 867 
— над 250 до 500 СМ3 1096 
— над 500 ДО 1000 СМ3 1326 
— над 1000 СМ3 1 5 5 5 
2) Имателите на моторни возила плаќаат надо-

месток пред поднесување барањето за регистрација 
односно продолжување на регистрацијата на возилата 
и тоа^ во еднократен износ однапред за 12 месеци, 
опфаќа јќи го и месецот во кој се врши регистра-
цијата односно продолжување на регистрацијата. 

По исклучок, транспортните организации на здру-
жениот труд можат надоместокот да го плаќаат во 
рати, секои три месеци однапред, во износ од една 
четвртина на тој надоместок. 

3) Имателот на моторното возила што привреме-
но го регистрира своето возило за време пократко 
од 12 месеци, плаќа сразмерен дел на надоместокот 
за тој временски период. 

4) Ако имателот на моторно возило или приклуч-
но возило, возилото го одјави пред истекот на вре-
мето за кое платил патарина, може во рок од 3 
месеци по одјавувањето да бара враќање на платена 
патарина за сите преостанати цели месеци ка ј оп-
штинскиот орган на управата надлежен за финан-
сии. 

5) За отуѓено моторно возило или приклучно во-
зило, за кое е платена патарина по точка 1 на оваа 
одлука новиот имател за тоа време не треба да 
плаќа патарина. 

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за определување на ви-
сината и начинот на плаќање на надоместоците за 
користење на јавните патишта што се плаќаат на 
моторните и приклучните возила („Службен весник 
на СРМ" бр. 29/86). 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2060 
31 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Стевица Божиновски, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОБИЈНОСТ 

346. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-

нот за Самоуправната интересна заедница за заштита 
од градобијност („Службен весник на СРМ" бр. 23,/75) 
и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за заштита од 
градобијност. Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за заштита од градобиј-
ност, на седницата одржана на 23 декември 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ 
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 

1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за утврду-

вање на стапките на придонесот за заштита од гра-
добијност за 1986 година и во 1987 година, бр. 290/2 
од 20 декември 1985 година, објавена во „Службен 
весник на СРМ" бр. 41/85. 

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

вањето, а ќ е се применува од 1 јануари 1987 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-311/3 
23 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Милан Тосев, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

347. 
Врз основа на член 161 став 1 точка 16 од Ста-

тутот на Здружената СИЗ за здравствена заштита на 
град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за 
здравствена заштита на град Скопје, на седницата 
одржана на 9 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА УЧЕСТВОТО НА КОРИС-
НИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИ КО-
РИСТЕЊЕТО НА ЛЕКОВИ НА ИЗДАДЕН РЕЦЕПТ 

Член 1 
Со оваа одлука се валоризира учеството на ко-

рисниците на здравствена заштита при користењето 
на лекови на издаден рецепт и се утврдува на 100 
динари по издаден лек за оние лекови за чија упо-
треба не е потребна непосредна интервенција од 
стручен медицински работник. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-12764/20 
9 декември 1986 година 

Скопје 

Претседател, 
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, е. р. 

348. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 3 од Зако-

нот за санација и престанок на организациите на 
здружен труд и член 163 став 1 точка 6 од Статутот 
на Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје, Собранието на 
Здружената СИЗ за здравствена заштита на град 
Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

Член 1 
Организациите на здружениот труд кои укажу-

ваат здравствени услуги на корисниците на здрав-
ствена заштита од Скопје врз основа на програмски 
утврдени задачи во Здружената СИЗ за здравствена 
заштита на град Скопје за 1987 година, се ослободу-
ваат од обврските за плаќање на придонес за здрав-
ствена заштита од личен доход сметано од 1 јануари 
1987 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1987 

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

Бр. 02-12764/18 
9 декември 1986 година 

Скопје 

Претседател, 
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ДЕБАР 

349. 
Врз основа на член 162 точка 6 и член 259 од 

Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Дебар, Собранието на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Дебар, на седницата одржана 
на 17 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКАТА И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА И ВО 

1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за стап-

ката и тарифата на придонесите за здравствена заш-
тита на работниците и стапката на посебниот при-
донес за користење на здравствена заштита во стран-
ство за 1986 година, бр. 08-74 од 24 јануари 1986 
година („Службен весник на СРМ" бр. 12/86) и во 
1987 година. 

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

вањето во „Службен весник на СРМ", а {ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 08-2524 
17 декември 1986 година 

Дебар 
Претседател, 

Ристо Јовановски, е. р. 
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350. 
Врз основа на член 162 точка 6 и член 259 

од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Дебар, Собранието на СИЗ за здравстве-
на заштита — Дебар, на седницата одржана на 17 
декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на одлуката за висина-

та на придонесите за финансирање на здравствената 
Заштита на земјоделците за 1986 година, бр. 08-75 
од 24 јануари 1986 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 12/86) и во 1987 година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 08-2525 
17 декември 1986 година 

Дебар 
Претседател, 

Ристо Јовановски, е. р. 

351. 
Врз основа на член 103 став 1 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83), член 162 став 1 точка 5 од Статутот 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Де-
бар, Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Дебар, на седницата одржана на 
17 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ И ЛИЦА 

ВРАБОТЕНИ КАЈ НИВ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесот за здравстве-
на заштита и за утврдување на правата на здрав-
ствена заштита на самостојните занаетчии и врабо-
тените при истите, според квалификациите кои ги 
поседуваат во следните износи: 

— за неквалификувани работници и ку(ќни по-
мошнички 40.000 динари; 

— за квалификувани работници 50.000 динари; 
— за високо квалификувани работници 60.000 ди-

нари. 
Член 2 

За лицата кои со свој труд и средства во соп-
ственост вршат приватна професионална дејност, а 
се регистрирани при општинскиот орган на Собра-
нието на општината на кои даночната основица или 
приходите им се под гарантираниот личен доход во 
републиката или поради изумирање на одделни за-
нимања се делумно или наполно ослободени од да-
ноци и придонеси од страна на СИЗ, како основица 
за овие осигуреници ќе се зема минималниот личен 
доход во републикава во односната година. 

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

сувањето од страна на СИЗ за здравствена заштита 
— Дебар, а ќ е се применува од 1 јануари 1987 го-
дина, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 2526 
17 декември 1986 годица 

Дебар 
Претседател, 

Ристо Јовановски, е. р. 

352. 
Врз основа на член 100—105 и член 108—НО од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/83) и член 162 став 1 точка 6 од 
Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Дебар, Собранието на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Дебар, на седницата одржа-
на на 17 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТО-
ЈАН МЕСЕЧЕН ИЗНОС ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1987 

ГОДИНА 

Член 1 
Придонес за здравствена заштита во постојан 

месечен износ во 1987 година се плаќа за : 
1. лица на доброволна практика (волонтери) што 

не примаат личен доход, ако работат со полно ра-
ботно време, во износ од 800 динари; 

2. ученици во средни училишта за одделни за-
нимања за кои покрај училишната настава се изве-
дува и практична обука во организации на здружен 
труд, училиштето или на друго место во износ од 
500 динари,-

3. лица на школување, стручно усовршување или 
постдипломски студии кои поради тоа го прекинале 
работниот однос ако за тоа време примаат стипен-
дија, во износ од 1.500 динари,-

4. лица кои организацијата пред да ги вработи 
ќе ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во. друга организација заради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија, во 
износ од 1.500 динари,-

5. лица кои учествуваат на младински работни 
акции, а кои по прописите на пензиското и инва-
лидското осигурување се осигурени за сите случаи 
на инвалидност, во износ од 500 динари; 

6. лица кои учествуваат на организирани работни 
акции ако на тие работат најмалку 6 часа дневно, 
во износ од 500 динари; 

7. лица кои се наоѓаат на предвојничка обука 
(логорување), во износ од 500 динари,-

8. лица припадници на територијална одбрана 
и цивилна заштита за време на извршување на за-
дачите на територијалната одбрана и цивилната за-
штита, во износ од 500 динари; 

9. членови на потесно семејство на југословенски 
работници во странство кои живеат на подрачјето 
на општинската заедница на кои не им е обезбедена 
здравствена заштита ка ј странски носител на здрав-
ствена заштита, во износ од 1.500 динари,-

10. брачниот другар на корисникот на здравстве-
на заштита според членот 30 од Законот за здрав-
ствена заштита, во износ од 1.500 динари; 

11. членовите на семејството на корисникот кој 
се наоѓа на издржување на казна затвор ако на ко-
рисникот не му престане работниот однос во орга-
низацијата за време на издржување на казната, во 
износ од 1.500 динари; 

12. југословенски државјани што примаат пен-
зија или инвалиднина исклучиво од странство од 
странски носител на осигурување (земји со кои југо-
славија нема склучено конвенции), додека престоју-
ваат на територијата на Општинската заедница, во 
износ од 3.000 динари. 

Член 2 
Во постојан месечен износ се плаќа придонес за 

здравствена заштита во случај на несреќа на работа 
и професионалното заболување, во износ од 140 ди-
нари, за : 

1. ученици во средните училишта и студентите 
на вишите и високите школи за време на траењето 
на практичната работа во врска со наставата; 
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2. лица кои учествуваат на младински работни 
акции кои по прописите на инвалидското осигурува-
ње се осигурени за сите случаи на инвалидност како 
и лицата што учествуваат на организирани работни 
акции; 

3. лица кои се наоѓаат на предвојничка обука; 
4. лица кои се наоѓаат на извршување на зада-

чи на територијална одбрана и цивилна заштита; 
5. лица кои се наоѓаат на стручно оспособување 

или на преквалификација, а се упатени од СИЗ за 
вработување; 

6. лица кои работаат помалку од половина ра-
ботно време и 

7. лица припадници на доброволни противпожар-
ни единици за противпожарна заштита. 

Член з 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 

2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад, со исклучок на придонесите 10 до 12, ме-
сечно однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за покусо 
време од еден месец, за секој календарски ден во 
месецот се плаќа по 1/30 од определениот месечен 
износ. 

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

сувањето од страна на .Собранието на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Дебар, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година и ќ е биде објавена 
во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-2527 
17 декември 1986 година 

Дебар 
Претседател, 

Ристо Јовановски, е. р. 

353. 
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83), член 199 став 1 точка 2 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Дебар, на седницата одржана на 17 декември 
1986 година, донесе 
I 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО КО-

РИСТЕЊЕТО НА ЛЕКОВИ ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во одлуката за изменување и дополнување на 

одлуката за учество на осигурениците во користење-
то на здравствената заштита во цената на одделни 
видови на здравствена заштита — услуги при на-
бавка на лекови објавена во („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/84) под број 2566 ОД 19 декември 1983 
година и бр. 08-77 од 24 јануари 1986 година обја-
вена во („Службен весник на СРМ" бр. 12/86) се 
врши измена. 

Член 2 
Во член 1 став 2 бројката 50 динари се заме-

нува со бројката 100 динари. 

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

сувањето од страна на Собранието на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Дебар, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година и ќ е се објави во 
„Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-2528 
17 декември 1986 година 

Дебар 
Претседател, 

Ристо Јовановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
КИЧЕВО 

354. 
Врз основа на член 160 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Кичево („Службен 
гласник на општината Кичево" бр. 6/84) и член 105 
од Законот за здравствената заштита („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 101/83 и 43/85), Собранието на 
Општинската самозшравна интересна заедница за 
здравствена заштита — Кичево, на седницата на Со-
борот на делегатите на корисниците на услугите — 
земјоделци и Соборот на делегатите — даватели на 
услуги, одржана на 29 октомври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 
ГОДИНА 

Член 1 
Земјоделците — обврзници за плаќање данок 

од личен доход од вршење земјоделска дејност, кои 
се корисници на здравствена заштита или имаат чле-
нови на домаќинството што се корисници на здрав-
ствена заштита, за 1987 година ќ е плаќаат придонес 
за здравствена заштита и тоа: 

— по стапка од 20% од катастарскиот приход,-
— 1000 динари годишно по член на домаќин-

ството што е корисник на здравствена заштита. 

Член 2 
Средствата што ќе се остварат од придонесите 

според член 1 на оваа одлука, се распоредуваат: 
—- 70% за обезбедување на задолжителните ви-

дови здравствена заштита и 
— 30% за обезбедување на правата што само-

стојно ги утврдува Заедницата. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќ е се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-4286/7 
29 октомври 1986 година - Претседател, 

Кичево Петре Попоски, е. р. 

355. 
Врз основа на член 160 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Кичево, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Кичево, на седницата на Со-
борот на делегатите корисници на услуги — работ-
ници и Соборот на делегатите — даватели на услу-
ги, одржана на 24 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита Кичево се 
утврдува во висина од 7,5% од бруто личниот до-
ход на работниците, во која се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
3,5% И 

— стапка на придонесот за обезбедување на пра-
вата што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,0%. 

Член 2 
За обезбедување на правата од здравствена заш-

тите во случај повреда на работа и заболување 
од професионални болести, придонесот се плаќа по 
стапка од 0,5% од определената основица. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став на овој член претста-
вува ; 
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1. За обврзниците на придонесот, кои според 
Одлуката за единствена класификација на дејностите 
се распоредени во областите од 12 до 14, бруто лич-
ниот доход. 

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

вувањето во „СлЈокбен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-5184/11 
24 декември 1986 година 

Кичево 
Претседател, 

Петре Попоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ОХРИД 
356. 

Врз основа на член 17 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за здравствена заш-
тита („Службен весник на СРМ" бр.43/82) и член 
162 од Статутот на Општинската СИЗ за здравстве-
на заштита — Охрид, Собранието на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Охрид, на седницата 
одржана на 28 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА — ОХРИД 

Член 1 
Во Статутот на Општинската СИЗ за здравстве-

на заштита, донесен на 26 февруари 1985 година 
под бр. 03-4806, се вршат измени и дополнувања. 

Член 2 
Членот 55 од Статутот се менува и гласи: 
„Основицата за надоместокот на личниот доход 

на корисниците — работници за време на привре-
мена спреченост за работа ја сочинува просечната 
аконтација на личниот доход остварен во последните 
три месеци пред настанувањето на случајот поради 
кој се стекнува со право на надоместок, а на корис-
ниците работни луѓе, износот на личниот доход што 
е утврден како основица за плаќање на придонесот 
за здравствена заштита во тековната година. 

Ако корисникот во последните три месеци не 
остварил личен доход, односно не му е утврдена ос-
новица за плаќање на средства за здравствена заш-
тита, основицата за надоместокот на 'личниот доход 
ќе му се утврди од аконтацијата на личниот доход 
утврдена со самоуправниот општ акт на самоуправ-
ната организација или заедница во која е вработен 
односно од аконтацијата на основицата според која 
плаќа средства за здравствена заштита. 

Како личен доход кој се зема за утврдување на 
основицата на надоместокот на личниот доход се 
смета личниот доход кој според прописите на пен-
зиското и инвалидското осигурување служи за утвр-
дување на пензиската основица". 

Член 3 
Членот 56 се менува и гласи-. 
„Ако привремената спреченост или отсутност од 

работа траела подолго од 6 месеци основицата за 
надоместокот на личниот доход се усогласува со по-
растот на личниот доход во организацијата во те-
ковната година во однос на личниот доход остварен 
во тримесечниот период кој е земен при утврдува-
ње на надоместокот на личниот доход, односно со 
порастот на основицата за плаќање на средствата 
за здравствена заштита, а ако престанал работниот 
однос односно вршењето на самостојна дејност ос-
новицата на надоместокот на личниот доход се усо-
гласува со просечниот пораст на личниот доход во 
општината во тековната година". 

Член 4 
Во членот 59 став 1 последен ред зборот .„прет-

ходната" се заменува со зборот „тековната година". 
Ставот 2 од член 59 се брише. 

Член 5 
Во член 60 став 1 се менува и гласи: 
„На корисници .— работници вработени ка ј при-

ватни работодавци, кои се на боледување подолго 
од 6 месеци, основицата за надоместокот на личниот 
доход се усогласува со порастот на основицата за 
плаќање на средствата за здравствена заштита, за 
тековната година". 

- Член 6 
Во член 107 став 1 зборовите по двете точки 

се заменуваат со зборовите „лекар — поединец, ле-
карска комисија на здравствената организација која 
спроведува примарна здравствена заштита, лекарска 
комисија на Заедницата и комисија на лекари — 
вештаци". 

Ставот 2 од член 107 се менува и гласи: 
„Оценката за привремена спреченост за работа 

за првите 15 дена дава лекар — поединец што го 
избрал корисникот, од 16 до 30 дена лекарска ко-
мисија на здравствената организација која спрове-
дува примарна здравствена заштита, а над 30 дена 
лекарската комисија на Заедницата". 

Член 7 
Во членот 109 вториот ред бројот 30 се заменува 

со 15. Во истиот став на крајот точката станува 
запирка и се додаваат зборовите: „на здравствената 
организација". 

Член 8 
Во член 109 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако корисникот не е задоволен со оценката што 

ја дал лекарот — поединец, односно лекарската ко-
мисија на здравствената организација која спрове-
дува примарна здравствена заштита, може да изјави 
приговор до лекарската комисија на заедницата". 

Член 9 
Во членот НО ставовите 4 и 5 се бришат. 

Член 10 
Во член 177 став 2 се менува и гласи: 
„Претседателот на собранието и неговиот заме-

ник се избираат за време од 2 (две) години, со право 
на повторен избор за уште две години". 

Член 11 
Во член 184 став 1 се менува и гласи: 
„Претседателот на извршниот одбор и неговиот 

заменик се избираат за време од 2 (две) години 
со право на повторен избор за уште две години, 
а членовите на 4 (четири) години". 

Член 12 
Во член 185 став 1 точка 7 и 8 се менуваат и 

гласат: 
,„7. Одлучува за надоместокот на трошоците за 

правата од здравствената заштита, за набавка н а ' 
предмети кои се сметаат за основни средства и 
други барања во висина од 1.000.000 динари. 

8. Разгледувања и одлучувања за отпис на не-
наплативите побарувања до висина од 500.000 ди-
нари". 

Член 13 
Насекаде в о текстот на Статутот зборовите 

„здравствено осигурување" се заменуваат со зборо-
вите „здравствена заштита". 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 03-3917 
28 ноехмври 1986 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, е. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка за аморти-
зација на изгубени чекови и тековна карта од стра-
на на предлагачот ѓорѓиевска Добринка против про-
тивникот ЈИК банка — Белград деловна единица — 
Скопје, под Р. бр. 229/86. Тековната карта е под 
бр. 40100-621-21-8071-84010499, а чековите се ПОД бр. 
3562962-3562970 од Ј И К банка — Белград деловна 
единица — Скопје. Предлагачката ѓорѓиевска До-
бринка ги има изгубени тековната карта и напред 
назначените чекови, а се моли секој оној ка ј кого 
истите се наоѓаат или во меѓувреме ги најде за тоа 
да го извести Општинскиот суд Скопје I — Скопје 
или да ги донесе во судот во рок од 60 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно, истите ќе 
бидат поништени — амортизирани. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
229/86. (175) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е поведена оставинска постапка 
по смртовницата на покојната Варсавија Димитрова 
од Скопје, родена во 1890 година, а починала на 
9. I. 1983 година во Скопје. 

Во смисла на член 162 од ЗВП, се повикуваат 
лицата кои полагаат право на наследство на имотот 
на покојната да се јават во рок од 1 (една) година 
од денот на објавувањето на огласот. 

Во спротивно, оставината ќ е биде предадена на 
општината Кисела Вода — Скопје, 

Од Општинскиот суд Скопје I I — Скопје, О. бр. 
172/83. (173) 

) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Драги Ѓурковски од Скоп-
је, ул. „Ташко Караџа" бр. 26/27, против тужената 
Ѓурковска Светлана од НР Бугарија, сега со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 4.000,00 динари. 

Се повикува тужената Светлана Ѓурковска да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
на истата ќе и биде одреден привремен старател во 
смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува неј-
зините интереси пред судот се до окончувањето на 
постапката или до нејзино појавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје И — (Скопје, П. бр. 
3832/86. (1) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за доделување на 
деца по тужбата на тужителката Саади Ава од Те-
тово против тужениот Емини Јашар Меваип од Те-
тово. 

Се повикува лицето Емини Јашар Меваип од 
Тетово, сега со непозната адреса во Италија, да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ", да достави своја адреса или, пак, постави 
свој полномошник. Во спротивно, на истиот ќ е му 
биде поставен привремен старател кој ќ е ги штити 
неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1780/86. 

Пред овој суд се води тужба за исполнување 
на договор за купопродажба од страна на тужите-
лот Ацовски Љубомир од е. Теарце, против тужениот 
Хајредини Сервет од Тетово, ул. „Мара Исаева" бр. 
13. Вредност на спорот 90.000 динари. 

Се повикува тужениот Хајредини Сервет од Те-
тово во рок од 30 дена да се јави во Општинскиот 
суд во Тетово. Доколку истиот не се јави или не 
одреди свој полномошник во определениот рок. Оп-
штинскиот суд во Тетово ќ е му постави привремен 
старател кој ќ е се грижи за неговите права и инте-
реси во постапката преку Центарот за социјални ра-
боти — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1161/86. 
(177) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по 
тужбата на тужителката Ленче Симовска од е. Не-
проштено против тужениот Симовски Славчо од Те-
тово, сега со непозната адреса во Шведска. 

Се повикува Симовски Славчо од Тетово, а сега 
со непозната адреса, да се јави во Општинскиот 
суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ", да достави 
своја адреса или да постави свој полномошник кој 
ќе ги застапува неговите права и интереси во пос-
тапката. По истекот на овој рок, судот ќе му поста-
ви привремен застапник ко ј ќ е ги штити неговите 
права и интереси во постапката доколку тужениот 
не се јави во судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1790/86. 
(178) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип е покрената 
постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
телкага Ибраимова Трајанка од Штип против туже-
ниот Ибраимов Амет од Кавадарци, сега со непоз-
ната адреса на живеење во СР Германија. 

Се повикува тужениот Ибраимов Амет во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
во овој суд или да определи свој застапник. Во 
спротивно ќе му биде поставен привремен застап-
ник по службена должност кој ќе ги застапува него-
вите интереси до завршувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Штип. П. бр. 703/86. 
(176) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решението Рл. бр. 3/86 од 27. XI. 1986 година 
ја спроведува постапката за редовна ликвидација над 
Земјоделската задруга „Илинден" — е. Петровец, 
Скопје, отворена со одлука на Собранието на општи-
ната „Гази Баба", бр. 09-8054 од 10. XI. 1986 го-
дина. 

За ликвид аци опен управник се именува лицето 
Мане Шулевски од Скопје, ул. „Петре Георгиев" бр. 
48, Скопје. 

Се покануваат доверителите во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас да ги прија-
ват своите побарувања со поднесок во два примероци 
со докази. 

Се покануваат должниците на ликвидациониот 
должник 33 „Илинден" — е. Петровец, Скопје, да 
ги измират своите долгови без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на побару-
вањата за 16. I. 1987 година со почеток во 8 часот 
во соба бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл. бр. 
3/86. (569) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1093 од 27. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1590-2-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О. 
со ООЗТ — Скопје, при Универзитетски центар за 
медицински науки, ул. ,„50 Дивизија" бр. 6, ООЗТ 
Институт за патолошка физиологија и нуклеарна ме-
дицина — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
проф. д-р Вера Корубин, директор, а се запишува 
новиот застапник проф. д-р Борислав Каранфилски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1093/86. (464) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1092 од 27. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1166-1-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултет за филозофско-историски 
науки, со ограничена солидарна одговорност на ООЗТ 
— Скопје, ООЗТ Филозофски факултет, со ограниче-
на солидарна одговорност. Скопје, булевар „Крсте 
Мисирков" бб, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник проф. д-р Петре Георгиевски, 
декан, без ограничување, а се запишува новиот зас-
тапник проф. д-р Томе Николоски, декан, без орга-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1092/86. (465) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1075 од 20. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1854-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Основното училиште „Едвард Кардељ", Р. 
О. — Скопје, бул. „АВНОЈ" бб, населба Аеродром, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Кирљанова Душанка, в. д. директор, без ог-
раничување, а се запишува новиот застапник Или-
оски Милош, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 10/5/86. (466) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1073 од 20. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-223-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ЦОУ „Маршал Тито", Ц. О., е. Арачи-
ново, општина Гази Баба — Скопје, со следните 
податоци-. Се брише досегашниот застапник Митат 
Ајдари, директор, а се запишува новиот застапник 
Исмет Салиу, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1073/86. (467) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 809 од 4. XI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2097-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма: Станбена задруга „Стандард", Р. О. — Скоп-
је, ул. „Ленинова" бр. 46. 

Станбената задруга „Стандард", Р. О. — Скопје, 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 1 од 15. 
V. 1986 година и Одлуката бр. 2 од 15. V. 1986 
година, од основачкото собрание. 

Основачи на задругата се: Христов Божидар, Ка-
ковски Александар, Павлов Љупчо, Блажевски Рис-
то, Кашиковска Тамара, Ивановски Боро, Пандев Ми-
ле, Зоран Радовиќ, Христов Благој, Наковска Пав-
лина, Павлески Коне, Ончевски Павле, Дамјаноски 
Стојко, Василевски Здравко, Дуковски Дуко, Љубиќ 
Станиша, Крстевски Боро, Добрила Христова, Перов-
ска Љубица и Зиков Димитрие. 

Основни дејности: 
1. вршење на инвеститорски работи за изградба 

на семејни станбени згради и станови, како и де-

ловни простории, доколку истите се наоѓаат во 
станбената зграда во која се наоѓаат и становите 
на членовите на станбената задруга, 

2. организирање на штедење за стан за членови-
те на задругата; 

3. купување на станбени згради и станови, како и 
деловни простории, доколку истите се предвидени во 
станбената зграда во која се наоѓа и станот на чле-
нот на станбената задруга заинтересиран за вршење 
на дејност со личен трз^д, од општествено-правни ли-
ца за потребите на своите членови; 

забавување на градежен материјал и друг ма-
теријал и елементи потребни, за изградба на стан-
бени згради, станови и деловни простории комплет-
но за своите членови, 

5. одржување на станбени згради и станови за 
членовите на станбената задруга. 

Во правниот промет со трети лица станбената 
задруга „Стандард" Р. О. — Скопје, ќ е истапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица станбената задруга ќ е одговара со сиот свој 
имот. 

За обврските на станбената задруга емчат осно-
вачите — задругари на задругата, во висина на вло-
жениот влог, кој изнесува 10.000 динари за секоја 
обврска. 

Лице овластено за застапување е Христов Божи-
дар, в. д. директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 869/86. (468) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 592 од 15. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1659-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на работната заедница 
Здружение на пензионерите и трудовите инвалиди 
— Тетово, Работна заедница за вршење на угости-
телска дејност „Димо Гавровски-Кара" — Тетово, ул. 
„120" бб, со целосна одговодност, со следните по-
датоци: Престанок на Здружението на пензионерите 
и трудовите инвалиди — Тетово, Работна заедница 
за вршење на угостителската дејност „Димо Гавров-
ски-Кара" — Тетово, ул. „120" бб, со целосна од-
говорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 592/86. (469) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1150 од 7. XI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-2102-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар работната заедница под фирма : Авто 
мото друштво „Љуботен", Работна заедница Авто 
школа, Н, Сол. О, ул. „Кузман Јосифовски — Питу" 
бр. 70, Тетово. 

Работната заедница при Авто-мото друштво „Љу-
ботен" е основана со решение на Собранието на 
општината — Секретаријат за внатрешни работи во 
Тетово, бр. 2401|/1 од 22. X. 1986 година во својство 
на правно лице и ги исполнува условите пропишани 
за здобивање на посебни знаења за управување со 
моторни возила од Б и Ц категорија. 

Основни дејности: 
120190 — стекнување на посебни знаења за уп-

равување со моторни возила од Б и Ц категорија. 
Работната заедница Авто школа во правниот про-

мет со трети лица истапува за име и сметка на Ав-
то мото друштвото „Љуботен" — Тетово и во свое 
име. 

За обврските на работната заедница во правни-
от промет со трети лица одговара Авто мото друш-
твото „Љуботен" — Тетово со неограничена соли-
дарност. 

Лице овластено за застапување \е Крстовски Томе 
Борислав, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1150/86. (470) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 750 од 15. X. 1986 година, на регис-
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тарска влошка бр. 3-1689-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за водостопанство — Тетово, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Мехме-
ди Хакив, в. д. претседател, а за нов застапник се 
запишува Крстески Стојан, претседател, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 750/86. (471) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 149 од 9. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1072-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот под фир-
ма: ,„Јавор", Столарско-стаклорезачка задруга, Р. О. 
— Скопје, ул. „Горѓе Андреевиќ — Кун" бр. 1 нас. 
Лисиче, Скопје. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 4. У Ш . 1970 година. 

Во задругата се здружени следниве задругари: 
—. занаетчии: Тушевски Васко, Ангеловски Владо, 
Гоговски Кице, Николовски Благоја, Петрински Сан-
ко, Говедаров Васил, Забрчанец Благоја, Смилковски 
Цветко, Станојковиќ Зоран и Стојмановски Часлав. 

Основни дејности: столарска, стаклорезачка и 
стаклобрусачка, како и вршење на браварски,, моле-
ро-фарбарски и тапетарски услуги. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува самостојно и неограничено во свое име и 
за своја сметка како правно лице. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
одговара со целокупниот имот со кој располага без 
оглед на кој основ е стекнат. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во висина на здружениот влог кој изнесува 
10.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Тасевски Дим-
че, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 149/86. (240) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 618 од 3. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1769-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за култура, Ц. О. — Неготино, ул. „Јане 
Сандански" бр. 13, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Владо Соларов, претседател, 
без ограничување, а се запишува за нов застапник 
Тошев Илија, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 618/86. (252) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 560 од 2. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2075-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата под фирма: Монтажно-иисталатерска зад-
руга „Термо-Два", Р. О. — Скопје, ул. „Огњен При-
ца" бр. 5. 

Задругата е основана со одлука на занаетчиите 
од 15. I. 1985 година и Самоуправната спогодба за 
здружување на занаетчиите — основачи во задругата 
и нивниот труд во задругата од 1. II. 1985 година. 

Основачи на задругата се следниве задругари — 
занаетчии: 

Цветко Ангеловски, Љубомир Цвеевски, Бранко 
Цвеевски, Борис Аврамовски и Пашоски Коле, сите 
од Скопје. 

Основни дејности: инсталатерска за централно 
греење и уреди за климатизација. 

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

Задругата за обврските спрема трети лица во 
правниот промет одговара целосно со целиот свој 
имот. 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000 
динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Цветко Анге-
ловски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 560/86. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 500 од 19. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2079-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
ДОЗТ под фирма : Занаетчиска договорна организа-
ција на здружен труд „Дијамант", Ц. О. — Кава-
дарци. 

Договорната организација е основана со дого-
вор од 9. VI. 1986 година. 

Во занаетчиската договорна организација се 
здружени следниве задругари — занаетчии: Петре 
Неделков, Вукиќ Љубомир, Ангелов Стојан, Хатиџа 
Максудова, Нада Неделкова, Цвета Тодорова, Стојан-
ка Јованова и Камка Кирова, сите од Кавадарци. 

Основни дејности: 
012322 — производство на градежни елементи од 

дрво. 
012323 — производство на рамки на слики и 

огледала, дрвостругарски производи. 
Занаетчиската договорна организација ^Дија-

мант", Ц. О. — Кавадарци во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка 
во рамките на запишаната дејност. 

ДОЗТ за обврските настанати во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Перо Недел-
ков, работоводител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 500/86. (294) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 682 од 23. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1844-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Занаетчиско-производната услужна 
задруга „Стаклопласт", Ц. О. — Скопје, со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник в. д. 
директор Јовановски Славчо, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Јаковлевски Драган, в, д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 682/86. (305) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 814 од 22. VII . 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1777-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Занаетчиската задруга за производ-
ство „Метеор", Р. О. — Скопје, ул. „Прохор Пчин-
ски" бр. 94, со следните податоци-. Се брише досе-
гашниот застапник Шошолчев Петре, директор, а се 
запишува новиот застапник Мирчевски Тодор, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 814/86. (330) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 225 од 14. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 641, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО за производство на дрвна галантерија и суве-
нири од дрво и метал „Орнамента" — Крушево, со 
ц. о., со следните податоци: Лице овластено за зас-
тапување на РО е Борис Јованоски, индивидуален ра-
ботоводен орган, со ограничени овластувања според 
Статутот.. 

Му престанува овластувањето на Никола Ќ о -
се ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 225/86. (351) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Загубениот пасош, издаден од Дер-Ел-Зар, Си-

рија, на име Мухамед Јарбоуе Хасан од Сирија се 
огласува за неважен. 

Штедна книшка бр. 16485-7, издадена од Прив-
редна банка Сарајево — Основна банка „Бањалука", 
ПЈ — Филијала Лакташи на име Љупчо Стојановски, 
ул. „Темко Попов" бр. 5, Скопје. (6397) 

Тековна сметка бр. 80710-155-00-2029-6 и чекови-
те бр. 0607788, 0607789 и 0607790.. издадени од Југо-
банка — Основна банка — Скопје на име Лепосава 
Спасеновска, ул. „Ернест Телман" бр. 14-а, Скопје. 

Воена книшка на име Гурзим Халитоски, ул. 
„Боро Думи", бр. 13, Струга. (6411) 

Воена книшка на име Бари Салиу, е. Радолишта, 
Струга. (6412) 

Возачка дозвола бр. 138886Ј/86 на име Адем Ша-
сивари, е, Џепчиште, Тетово. (6416) 

Воена книшка на име Еманоил Балабанов, ул. 
„М. Тито" бр. 28, Штип. (6423) 

Воена книшка на име Боро Кузев, ул. „ЈНА" бр. 
88, Кавадарци. (6437) 

Возачка дозвола на име Коста Лазаров, Валан-
дово. (6438) 
Воена книшка на име Самет Џемаили, е. Г. Баница, 
Гостивар. (6446) 

Пасош на име Славица Крушарова, ул. „Цар Саг 
моил" бр. 166, Битола. - /(6454) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Белград 
на име Џемил Билали, е. Селце, Тетово. '(6480) 

Воена книшка на име Невзат Абази, е. Синичане, 
Тетово. (6481) 

Лична карта на име Дурмиш Пајазити, е. Пирок, 
Тетово. (6520) 

Возачка дозвола на име Дурмиш Пајазити, е. 
Пирок, Тетово. (6521) 

Оружен лист, издаден од ОВР — Македонски 
Брод на име Видески Милутин, е. Могилец, Маке-
донски Брод. (6589) 

Возачка дозвола на име Благоја Андреевски, е. 
Слатино, Охрид. (6594) 

Лична карта, сообраќајна дозвола и возачка доз-
вола на име Тодор Сарафимов, ул. „Радански пат" 
бб, Штип. (6619) 

Оружен лист бр. 1499, издадено од ОВР Маке-
донски Брод на име Лазарески Трајан, е. Бенче, Ма-
кедонски Брод. (6647) 

Штедна книшка, издадена од „Анска Река" — 
Валандово на име Ризов Насе, Валандово. (6652) 

Штедна книшка, издадена од ЗИК „Анска Река" 
на име Ибраимо Гуљи, Валандово. 

Штедна книшка, издадена од ЗИК „Анска Река" 
— Валандово на име Мицев Васил и Ана, Валандово. 

Штедна книшка, издадена од ЗИК „Анска Река" 
— Валандово на име Органџиев Славчо, Валандово 

Сообраќајна дозвола бр. 558-539 на име Рустем 
Весели, е. Желино, Тетово. (6659) 

Возачка дозвола на име Рустем Весели, е. Же-
лино, Тетово. (6660) 

Сервисна книшка бр. 345978, издадено од Р.. О 
„Застава ауто" — Крагуевац, ООЗТ ,„Промет и сер-
вис Скопје" — Скопје на име Костадин Спасов, Ра-
довиш. (6399) 

Работна книшка на име Јово Ангеловски, Кума-
ново. (6403) 

Работна книшка на име Васил Ристески, Охрид. 
Работна книшка на име Бранко Јовановски, Кри-

ва Паланка. (6456) 
. Работна книшка на име Драган Видански, Ко-

чани. (6467) 
Работна книшка на име Борис Мајсторовски, Ви-

ница. (6468) 
Работна книшка на име Цане Спасовски, Кума 

ново. ' (6474) 
Работна книшка на име Алексовски Јовица, е. 

Огут, Крива Паланка. (6477) 
Работна книшка бр. 9882 на име Чазим Љамов, 

Берово. (6488) 
Работна книшка на име Марјан Митревски, Ку-

маново. (6494) 

Свидетелство на име Благе Каранфиловски, Ку-
маново. (6508) 

Работна книшка на име Благе Каранфиловски, 
Куманово. (6509) 

Работна книшка на име Звонко Апостолски, Те-
тово. (6523) 

Работна книшка на име Стојанка Попоска, Гос-
тивар. (6525) 

Работна книшка на име Некри Дервиши, Гости-
вар. (6529) 

Решение Уп. бр* 12-9872 за оснивање занаетчиски 
дуќан стаклорезец на име Горе Петровски, Скопје. 

(6542) 
Работна книшка, на име Мирчески Славче, е. 

Клепач, Прилеп. (6543) 
Работна книшка на име Милена Цветаноска, Ох-

рид. (6544) 
Работна книшка, на име Димовски Трајче, ул. 

„Камка Тоцинова" бр. 64, Титов Велес. (6545) 
Ученичка книшка на име Спиро Николов, Коча-

ни. (6550) 
Работна книшка на име Спиро Николов, Коча-

ни. (6551) 
Работна книшка на име Марковски Вело, ул. 

„Р. Митровиќ" бр. 21/17, Скопје. (6552) 
Решение за одобрување на работи во угостител-

ски дуќан УП. бр. 12/1759 на име Цветковиќ Миро-
слав, ул. „Питу Гули" бр. 46, Скопје. (6584) 

Работна книшка на име Бранко ѓорѓиев, Коча-
ни. (6593) 

Работна книшка на име Емине Лазами, Тетово. 
Работна книшка на име Севдали Адемов, Коча-

ни. (6621) 
Работна книшка на име Дамир Соколовиќ, Ку-

маново. (6637) 
Работна книшка на име Зоран Тошевски, Кума-

ново. (6639) 
Работна книшка на име Бешка Секуловска, Ох-

рид. (6641) 
Работна книшка на име Даринка Костова, Него-

тино. (6650) 
Работна книшка на име Митко Николов, Коча-

ни. . (6681) 

Т А Р И Ф А . 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ" 
1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парни-

ци, оставински расправи, повикување на наследници 
со непознато место на живеење и ел. — 2.500 динари. 

2. Јавни наддавања и конкурси — 200 динари за 
еден квадратен сантиметар во весникот; 

3. — Запишување во судскиот регистар на орга-
низациите на здружен труд — 200 динари, за еден 
квадратен сантиметар во весникот,-

4. — Ликвидацин и санации на работните орга-
низации — 200 динари за еден квадратен сантиметар 
во весникот, 

5. — Огласување за неважни: печати и штемби-
ли — 250 динари од збор; 

6. — Огласување за неважни: чековни книшки, 
барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни писма 
— 100 динари од збор; 

7. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
здравствени легитимации, работни книшки, ученички 
книшки, свидетелства, воени книшки, ловечки испра-
ви, оружен лист и други лични документи — 500 
динари; 

8. — Објавување акти на самоуправните инте-
ресни заедници и на работните организации — 22.500 
динари од една страница; 

9. — Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа на занаетчиски 
дуќани — 2.000 динари. 

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во 
„Службен весник на СРМ" парите треба да се ис-
праќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498 
ка ј Службата на општественото книговодство — 
Скопје, а за другите видови огласи плаќањето ќе се 
врши по доставување на сметка во рок од 15 дена. 

Оваа тарифа ќ е се применува од 1 јануари 1987 
година. 
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792. 
793. 

794. 
795. 

796. 

797. 

798. 

799. 

800. 

801. 

802. 

803. 

804. 

805. 

806. 

807. 

808. 

345. 

346. 

СОДРЖИНА 

Страна 
Одлука за помилување на осудени лица 1097 
Одлука за групно помилување по повод . 343. 
Новата 1987 година — — — — — 1097 
Одлука за помилување на осудено лице 1099 
Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1986 година — 1099 
Одлука за изменување на Одлуката за 344 
поблиските намени, начинот и условите 
за користење на паричните средства на 
Републиката и на општините што се во-
дат како депозит во Народната банка на 
Македонија во 1986 година — — — 1099 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за поблиските намени, начинот 
и условите за користење на паричните 
средства на Републиката и на општините 
што се водат како депозит во Народната 
банка на Македонија во 1986 година — 1100 
Решение за именување директор на Ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод — 1100 
Решение за назначување советник во 
Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија — — — — — — — 1100 347. 
Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за републички стоковни ре-
зерви — — — — — — — — — 1100 348. 
Решение за назначување помошник на ре-
публичкиот секретар за народна одбрана 1100 
Решение за именување директор на Ре-
публичката геодетска управа — — — 1101 
Правилник за начинот на водење на ре-
гистар на организациите за научноистра-
жувачката дејност и истражувачко-развој-
ните единици — — — — — — — 1101 349. 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 32/86 ОД 13 ноември 1986 година 1103 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 157/86 ОД 19 ноември 1986 година 1104 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 224/86 ОД 19 ноември 1986 година 1104 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 119/86 ОД 26 ноември 1986 година 1106 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 152/86 ОД 26 ноември 1986 година 1107 

— — — — 1109 

1110 

оцена на работната способност при Са-
моуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на 
Македонија — — 
Одлука за изменување на Одлуката за ос-
новиците за пресметување и плаќање на 
придонесите и за остварување на правата 
од пензиското и инвалидското осигуру-
вање за осигурениците што вршат само-
стојна или професионална дејност — — 
Одлука за утврдување пресметковна стап-
ка за здружување средства во Републич-
ката самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на 
децата за остварување на додатокот на 
деца во 1987 година — — — — — 
Одлука за определување на висината и 
начинот на плаќање на надоместоците за 
употреба на јавните патишта што се пла-
ќаат за моторни и приклучни возила — 
Одлука за продолжување на важноста на 
Одлуката за утврдување на стапките на 
придонесот за заштита од градобијност 
за 1986 година во 1987 година — 
Одлука за валоризација на учеството на 
корисниците на здравствена заштита при 
користењето на лекови на издаден рецепт 
Одлука за ослободување на здравствени 
работни организации од плаќање на 
придонес за здравствена заштита од ли-
чен доход — — — — — — — 

1110 

1111 

— 1112 

1112 

1112 

350. 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 

339. Одлука за утврдување на исполнувањето 
на условите за решавање на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување 
во прв степен во Стручната служба на 
Основната заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување — Пробиштип 

340. Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на надоместокот на трошоците 
за сместување и исхрана на децата со 
пречки во психичкиот и физичкиот раз-
вој и инвалидите на трудот за 1986 го-
дина — — — — — — — — — 

341. Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со 
предвидениот пораст на номиналните лич-
ни доходи во Републиката во 1986 го-
дина — — — — — — — — — 

342. Одлука за определување висината на на-
доместокот за вршење на одредени ус-
луги од страна на стручните органи за 

1107 

1108 

ДЕБАР 

Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапката и тарифата на при-
донесот за здравствена заштита на ра-
ботниците и стапката на посебниот при-
донес за користење на здравствена заш-
тита во странство за 1986 година и во 
1987 година — — — — — — — 1112 
Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за висината на придонесот за фи-
нансирање на здравствената заштита на 
земјоделците за 1986 година и во 1987 
година — — — — — — — — — 1113 

351. Одлука за утврдување основици за прес-
метување и плаќање на придонес за 
здравствена заштита на приватни работо-
давци и лица вработени ка ј нив за 19Ѕ7 
година — — — — — — — — — 1113 

352. Одлука за одредување на придонесите за 
здравствена заштита што се плаќаат во 
постојан месечен износ за одделни ка-
тегории корисници на здравствена заш-
тита за 1987 година — — — — — 1113 

353. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за учество на осигурениците во 
користењето на лекови во 1986 година — 1114 

354. Одлука за висината на придонесите за 
здравствена заштита на земјоделците за 
1987 година — — — — — — — 1114 

355. Одлука за висината на стапката на при-
донесот за здравствена заштита на ра-
ботниците за 1987 година — — — — 1114 

ОХРИД 

356. Одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заш-
тита — Охрид — — — — — — — 1115 

Издавач: Ношснсхо-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Попгг. фах. 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

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


