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

Претплатата за 198,6 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 80 
цин. Жиро сметка 40100-603-1249» 

80. 
Врз основа на член 18 и 19 од Законот за сис-

темот на општествена контрола на цените („Службен 
лвдст на СФРЈ" број 64/84) и член 4 и 6 од Законот 
за општествена контрола на цените на производите 
и услугите („Службен веониас на СРМ" број 10/85), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
на седницата -одржана на 6 март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-
ВИСОКО НИВО НА ЦЕНАТА НА ДНЕВНИОТ ИН-

ФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИК 
„НОВА МАКЕДОНИЈА" 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените — определување највисоко ниво на цените 
на дневниот информативно-политички весник „Нова 
Македонија". 

2. Највисоко нико на цената на весникот „Нова 
Македонија" се -определува 50,00 дан./примеронк, а 
за ревијални!« броеви се определува цена до 60,00 
ддаУпримерок. 

3. Цените од точка 2 на оваа одлука ќе се при-
менуваат од 10 март 1986 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето/ а ќе се објави во _ „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-299/1 
6 март 1986 година 

Скопје^ 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

81. 
Врз основа на член 46 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собрани-
јата на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници. Републичката из-
борна ко мисија донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Одделните дејствија во постапката за избор на 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СР Македонија, се вршат според обрасците 
пропишани и изготвени врз »анова на Законот - и 
правилата на Републичката конференција на ССРНМ 
и Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија. 

Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
еше престануваат да важат обрасците број 17, 18, 
19, 20, 21 и 22, објавени во „Службен весник на 
СВМ" број 7/82. 

Упатството влегува во сила оо денот на - објаву-
вањето ио „Службен веоник на СРМ". 

Бр. 20-7 
1 март 1986 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, 
Георгина Мицковска, е. р. 

Пјретседател, 
Димитар Солев, е. р. 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 1 

Свикување собир на делегацијата 
— делегациите (член 150 од За-
конот) 

Врз основа на член 150 став 1 и 3 од Законот 
.за избор на членови на делегациите и делегатите во 
собранијата на општестоено-политчките заедници и 
на самоуправните интересни заедници, по договор 
со организацијата на ССРН, на синдикатот свикувам 

СОБИР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА ДЕЛЕГАЦИИТЕ 

за предлагање кандидати за постојани делегати 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 

СР Македонија, од областа : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предлагање кандидати за делегати во Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СРМ. 
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2. Црн фаќање на кандидати за делегати во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Собирот !ќе шо отвори и ао неш (ќе раководи до 
изборот на претседателетвото на собирот 

(име и 

презиме) 
Број ^ 

19 година 
Во • 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ ОДНОСНО НА 
СООДВЕТНИОТ ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ, 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 2 
Записник за работа на собирот на 
делегацијата — делегациите (член 
150 од Законот) 

З А П И С Н И К " -
за работата на собирот на делегацијата — делега-
циите на Основната организација на здружениот 
труд за предлагање на кандидати за постојани де-

легати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ 

ОБЛАСТА НА 
Делегатска единица број 
Собирот се одржа на 19 го-

дина, во , и започна со работа во 
чашт. 

Собирот се одржа за делегацијата — делегациите 
на: 

1 . 
(назив'на основната самоуправна организација 

на здружениот труд) 

2. : 
— з . — 

4. - " 
5. ИТИ. 
Собирот на делегацијата — делегациите го сви-

кува претседателот на ОСО, односно на соодветниот 
орган на управување на 

(назив на ОСО на здоуже-
— во договор со 

ниот труд) (да се наведе орга-
низацијата во договор оо која се свикува собирот) 

Собирот на делегацијата — делегациите го отво-
ри шикувачот, односно овластеното лице од него 

(име и презиме, занимање на овластеното лице) 
По отворањето на собирот се премина кон из-

борот на претседателството на делегацијата — деле-
гациите. 

га избраа: 
За претседавач: : 

(име и презиме, занимање и де-
легација чиј е член) 

За членови ; 
(име, презиме, занимање и делегација 

7 

чиј е член) 

Потоа Собирот за записничар го избра 

(име и презиме, занимање и делегација чиј е член) 
а за оверувачи на записникот ги избра: 

1. 
(име и презиме, занимање, делегација чиј е 

член) 
2. 
Претседавачот утврди дека има вкупно присутни 

— ао букви ( 
Претседавачот констатира дека на собирот при-

суствува мнозинството од членовите на делегацијата 
— делегациите и дека може да работи и полноважно 
да одлучува. 

На предлог на претседавачот, собирот го утврди 
следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предлагање на кандидата за делегати во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

2. Прифаќање на предложените кандидати. 
По ова се. премина на предлагање на кандидати 

за делегати. 
На собиров на кандидати за делегати се пред-

ложени: 
1. 

(име и презиме, занимање, работи и работни 
задачи што ги обавува) 

(место на живеење, датум на раѓање и делегација 
чиј е член) 

2. 
3 . 
4. ИТН. 
По завршеното предлагање на кандидати за де-

легати со јавно гласање со мнозинство гласови од 
присутните членови, одделно за- секој цредложен 
кандидат собирот за кандидати за делегати ги при-
фати и тоа.-

1. -
(име и презиме, занимање и место на 

живеење, датум нагаѓање и делегација чиј е член) 

Во текот на работата на собирот не се случи 
никаква неправилност 

Бидејќи дневниот ред * е исцрпен претседавачот 
објави дека работата на собирот е завршена во 
часот. 
Записничар, 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОБИРОТ 
Претседавач 
Членови: * 
1. 
2. 

Оверувачи: 
1. 
2. 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 3 
Записник за работа на кандидацио-
ната конференција на делегациите 
од областа на -

(член 151 став 4 од Законот) 
З А П И С Н И К 

за работата на Кандидационата конференција на де-
легациите одржана заради утврдување на листата на 
кандидати за избор на делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија од 

областа 
Делегатска единица број 
Кандид ацадоната конференција на делегациите од 

областа на — 

се одржа на 19 година во ; 
и започна со работа во часот. 

Кандидаци,оната конференција на делегациите се 
одржа заради утврдување на листата на кандидати 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ од областа на 

Седницата на нандидационата конференција ја 
свика Републичкиот одбор- на синдикатот на работ-
ниците -

Кандидационата 'конференција ја отвори и со 
' неа раководеше до изборот на работното претседа-

телство 
По отворањето на седницата се премина на из-

бор на работното претседателство на кандидацио-
ната конференција. 

е 
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Кавдидационата конференција за претседавач го 
избра -

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
а за членови на работното претседателство ги избра.-

1. 
(име и презиме, занимање и место на 

живеење) 
2. 
Попоа за записничар го избра 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
и двајца оверувачи на записникот: 

1. . 
2. . 
Претседавачот утврди дека на седницата при-

суствуваа со букви ( ) 
членови на Кандидационата конференција и дека 
Кандидационата конференција има вкупно 
со букви ( ) чле^ 
нови што претставува потребно мнозинство од вкуп-
ниот број на членови на Кандид ациондта конферен-
ција и дека таа може да работи и полноважно од-
лучува. 

Претседавачот објави дека конференцијата е сви-
кана заради утврдување на кандидати за делегати 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ од областа на 

односно, делегатска единица број . 
На предлог на претседавачот Кандидационата 

конференција го утврди следниов " 

ДНЕВЕН РЕД: 

1: Запознавање со предлозите на кандидати за 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СР Македонија предложени од собирите на 
делегациите на основните самоуправни организа-
ции и заедници од областа на 

за делегатските единици број 
определени со законот за определување на бројот 
на делегатите што се делегираат од одделните об-
ласти на здружениот труд и делегатските единици 
за избор на делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СР Македонија. 

2. Предлагање на кандид ати за делегати по об-
ласти на трудот и 

3. Утврдување на листа на кандидати за деле-, 
тати. 

По ова се премина кон запознавање со предло-
жените кандидати за делегати од собирите на деле-
гациите од основните самоуправни организации и 
заедници. 

За кандидати за делегати во оваа област се 
предложени вкупно . 

По завршената расправа на кандидати за деле-
гати со јавно гласање, одделно за секој предложен 
кандидат со мнозинство гласови од присутните чле-
нови на Кандидационата конференција за кандидати 
за делегати по делегатски единици се предложени 
следните кандидати: 

Делегатска единица број 
Кандидат - — 

(име и презиме, занимање и место на 
живеење) 

датум на раѓање, означување на делегацијата чиј е 
член) 

Делегатска единица број 
-Кандидат 

Итн. 

Потоа претседавачот соопшти дека ја прекинува 
работата на Кандидационата конференција заради 

изготвување на гласање на утврдување кандидати 
»а делегати, па продолжението на работата на Кан-

дидационата конференција го закажа за — 
чадот. 

Кандидационагга конференција ја продолжува ра-
ботата во часот. 

Претседавачот го објасни начинот на гласањето • 
на Кандидационата конференција, а потоа со про-
зивка по описон му предаде, на секој член на Кан-
дидационата конференција гласачко ливче (листа 
на кандидати) и ги повика да пристапат кон гласање 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови на Кандидационата конференција и тие 
гласаа. 

Вкупно гласаа . 
Гласањето е завршен,© во часот. 
Откако гласањето е завршено претседавачот со 

помош на членовите на работното (претседателство 
пристапи кон утврдување на ^резултатите од гласа-
њето. За таа цел прво ги преброи неупотребените 
гласачки ливчиња и утврди дека ги има — со 
букви: и ги стави во посебен 
омот што го затвори и запечати. 

По ова се пристапи кон отворање на кутијата 
за гласање и пребројување на гласовите по гласачки 
ливчиња за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување а врз основа на 
резултатите од гласањето претседавачот објави дека 
предложените кандидати по делегатските единици до-
биле следниот број гласови: 

Делегатска единица број 
1. Кандидатот 

(име и презиме) 
добил со букви гласови: 

Делегатска единица број 
2. Кандидатот -
3. Ити. 
Врз основа на добиените гласови Кандидацио,на-

та конференција ја утврди следната листа на кан-
дидати по делегатски единици: 

Делегатска единица број : 
1. Кандидатот 

(име и презиме) 
Делегатска единица број 
1. Итн. 
Во текот на утврдувањето на резултатите рд гла-

сањето не се случи никаква неправилност — 

Кандидационата конференција ја заклучи листа-
та на кандидатите за делегати заедно со записникот 
да се достави на ^изборната комисија на областа во 
смисла на член 151 став 4. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот 
објави дека работата на Кандидационата конферен-
ција е завршена во часот. 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 4 

Листа на кандидати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на 
СР Македонија (член 151 од Зако-
нот) 

Кандидационата конференција на делегациите од об-
ласта на 
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одржана на — 19 година, за утврдува-
ње на кандидати за постојани делегати во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на СРМ во смис-
ла на член 151 од Законот ја утврди следната 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

Од областа ш ; . 

•Делегатска единица број . 
1. 

(име и презиме, занимање, место на живеење, 

далум на раѓање, означување на делегацијата чиј е 
член) 

Делегатска единица број . 

1. : 
И т 

—— 19Ѕ6 година 

РАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО. • 
Претседавач 
Членови: 
1. 
2. 

И З Ј А В А 

за прифаќање на кандидатурата на делегатот во 
Соборот на здружениот труд на" Собранието на 

СР Македонија 

Изјавувам дека ја прифаќам кандидатурата во 
листата на кандидатите за постојан делегат во Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СР Маке-
донија од областа 'на 

која е утврдена на Кандидационата конференција на 
делегациите одржана на ден — 1986' година. 

—19 година 

(име и презиме на кандидатот) 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 6 

Оглае на листата на кандидатите 
за делегати во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ 
"(член 45-а од Законот) 

О Г Л А С 

Изборната комисија за областа на — : 

• : , -за избор на делегати 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СР Македонија врз основа на член 45-а од Зако-
нот огласува дека Кандид ационата конференција на 
делегациите за делегатските единици број 
за кандидати за делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ од областа на 

,за изборите што ќе се одр-
жаа н а 19 година, утврдила 

Л И С Т А -НА К А Н Д И Д А Т И 
Делегатска единица број 

1. Кандидат . ; — 
(име и презиме, занимање, место на 

живеење, датум на раѓање и делегација чиј е член) 
Делегатска единица број 
2. Кандидат : ; 
3. Итн. — 
ВО 19 година, број 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ОБЛАСТА НА 

Секретар, к (печат) Претседател, 

член, 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 7 
Свикување собир на делегацијата 
за избор на делегати во Соборот 

- на здружениот' труд на Собранието 
на СРМ (член 152 од Законот) 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот, 
претседателот на работничкиот совет во .договор со 
Основната организација на ССРНМ, на синдикатот 
свикува 

СОБИР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ОД ОБЛАСТА 
НА : . 

Делегатска единица број 
Свикувам собир на делегацијата на »— 

(назив на основната организација на здружениот труд 
— работна заедница) 

за избор на делегат во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ од делегатската единица број 

Собирот на делегацијата ќе се одржи на ден — 
19 година во часот во 

просториите : . 
Собирот на делегацијата ќе го отвори и со него 

ќе раководи до (изборот на Претседателството на со-
бирот' свикувачот на собирот : 

(име и презиме) 

Број -
- 19 година 

Во , 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НД РАБОТНИЧКИОТ 

СОВЕТ, ОДНОСНО НА СООДВЕТНИОТ 
ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ, 

\ 
ОБРАЗЕЦ БРОЈ 8 

Гласачко ливче за избор на деле-
гати во Соборот на здружениот 
труд. на Собранието на СР Маке-
донија 

у 
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

За избор на делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ од Делегацијата на ос-
новна организација и заедница, делегатска единица 
број од областа на , 
на собирот одржан на ден — : 19 ро-
дина. 

1. . 
(име и презиме на кандидатот) . 

(печат) -
ОБРАЗЕЦ БРОЈ 9 

Записник на Собирот на делегација-
та (член 156 од Законот) 

З А П И С Н И К 

за работа на Собирот на делегацијата на 

' (назив на ОСО или 3) 
за избор на делегат од делегатската единица 

број , од областа на 
I , 
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3,а избор на делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СР Македонија одржан на 

19 година во 
Собирот се одржа во делегацијата , 

делегатската единица број —. , од областа на 

Собирот^ избра работно претседателство: 
1. Претседавач: 

(име и презиме) 
2. Членови: 

1. , 
2. 

Претседателството констатира дека во листата 
на кандидати за делегати Во оваа делегатска еди-
ница се утврдени следните кандидати: 

1. — : 
(име и презиме) 

2. ити. 
Претседателството утврди дека во ОСО и 3 се 

вработени вкупно работници, а делегацијата 
вкупно брои членови, потоа присутни членови 

По пребројувањето на гласовите Претседателство-
то утврди дека гласале —• — од тоа неважечки 
ливчиња има . 

Според резултатите од гласањето во делегацијата 
одделните кандидати ги добиле следните гласови: 

1. Кандидатот , добил 
(име и презиме) 

(со букви: ) гласови. 
2. ити. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ЧЛЕНОВИ: 
1. : 
2. 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 10 

Уверение за избран делегат во Со-
борот на здружениот труд на Со-
бранието на СРМ 

У В Е Р Е Н И Е 

ЗА ИЗБРАН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Изборната комисија на областа 

врз основа на резултатите од изборот за делегати 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ одржан на 19 година утврди 
дека 

(име и презиме, работни задачи кој ги обавува) 
е избран за делегат во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СР Македонија. 
Во , 19 година 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ЧЛЕНОВИ 
1. 
2. 

82. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата одржана на 15 ја-
нуари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 41 став 3 од Правилни-
кот за основите и мерилата за распоредување на 
доходот и чистиот- доход и распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, 
донесен од работниците во Работната организација 
за основно образование и воспитание „Кирил и Ме-
тодиј" во Охрид, со референдум одржан на 25 јуни 
1983 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 61/85 од 4 декември 1985 година поведе постап-
ка за! оценување уставноста и законитоста на член 
41 став 3 од Правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука Постапката е поведена затоа што се 
постави прашањето за согласноста на оспорениот 
член со уставното начело на распределба според 
трудот. -

4. На седницата Судот утврди дека во член 
41 став 3 од оспорениот Правилник е предвидено 
на работниците во последните 5 години пред одење 
во пензија да им се зголеми основицата на личните 
доходи за 3°/о но основот минат труд. 

5. Согласно член 22 од Уставот на СР Македо-
нија и член 126 од Законот за здружениот труд, 
личниот доход на работникот се ' утврдува според 
резултатите од неговиот труд и според неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд по дал во зголемувањето на доходот на основ-
ната организација во согласност со начелото на 
распределба според трудот. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член се 
врши распределба на личниот доход на тој начин 
што засилено се вреднува минатиот труд во послед-
ните 5 години пред пензионирањето независно од 
вложениот труд и постигнатите резултати Судот ут-
врди дека оспорениот член не е во согласност ао 
Уставното начело на распределба според" трудот. 

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

У. бр. 61/85 
15 јануари 1986 година 

\ Скопје 
Претседател 

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

83. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на • неговите одлуки, на седницата одржана 
на 15 јануари 1986 година донесе 

О Д Л У К А ; 

1. СЕ УКИНУВА точка 1-4 од Одлуката за утвр-
дување на критериумите за избор на кандидати за 
извршители на работи односно работни задачи, до-
несена од работниците во Уметничката галерија во 
Скопје на Собирот на работниците одржан на 18 
март 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во означената Галерија на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 285/85 од 4 декември 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
точка 1-4 ед актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што се поста-
ви прашањето за согласноста на оспорената одредба 
со Уставот и законот. 

4. Судот на седницата утврди' дека во точката 
1-4 од оспорената Одлука камо посебен основ за 
утврдување редот на првенство при изборот на кан-
дидатите е предвидено и времетраење на живеењето 
во местото на вработување. Имено, работникот кој 
во местото на вработување живеел до 5 години до-
бива 2 бода, до 10 — 5 бода, до 45 — 7 бода и 
над 15 години — 10 бода. 

5. Согласно уставното начело на еднаквост, со-
држано во Оддел II, став 3 алинеја 9 на Основните 
начела од Уставот на СР Македонија, неприкошове-
цџта одново на п о л о ж б а и улогата на човекот, 
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меѓу другото, ја сочинува и еднаквоста »на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со уставноста и законитоста. Според член 210 
став 3 од Уставот на СР Македонија, на свакој граѓа-
нин под еднакви услови му се достапни секое работ-
но место и функција во општеството .Според член 
167 од Законот за здружениот труд, секој може сло-
бодно, рамноправно и под еднакви услови, на начин 
утврден во законот и сам1оуправниот општ акт, да 
зашова работен однос со работниците во основната 
организација. Според членч 253 став 1 од Уставот 
на СФР Југославија, вработувањето на граѓаните е 
слободно на целата територија на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија под еднакви ус-
лови што важат во местото на вработувањето. 

Со оглед на тоа што во означената одредба 
од оспорената Одлука како посебен основ е пред-
вид ш о времетраење на живеењето во местото на 
вработувањето, Судот утврди дека означената одред-
ба не е во согласност со уставното начело на една-
квоста и со член 210 став 3 од Уставот на СР^ Ма-
кедонија и дека таа е во спротивност со член 167 
од Законот за здружениот труд. 

Судот, исто така, утврди дека предвидувањето 
на овој. ошов му е спротивно на општествениот 
карактер на трудот и на средствата за производство, 
со тоа што, наместо да се интензивира територијал-
ната и професионалната подвижност на работници-4 

те, примената на оспорената одредба води кон зат-
ворање во регионални и локални рамки. ^ 

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

У. бр. 285/85 
15 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
днр Владимир Митков, е. р. 

84. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 ја-
нуари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 70 од Самоуправната 
спогодба за здружување во работната организација 
донесена од работниците во Работната организација 
„Ветекс" во Титов Велес со референдум одржан на 
25 април 1985 година и членовите 82 и 101 алинеја 
3 од Статутот на означената Организација, донесен 
со референдум одржан на 4 мај 1985 година. 

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

з; Уставниот суд на Македонија, со решение У, 
бр. 165/85 од 20 ноември 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
оспорените одредби од актите означени во точката 
1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што 
се постави прашањето за согласноста на оспорените 
одредби со Уставот на СР Македонија и за нивната 
спротивност со Законот- за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 70 од означената Самоуправна .спогодба е пред-
видено одлуките 'Што делегатите на Работничкиот 
совет ќе ги донесат спротивно на ставовите на мно-
зинството на работниците нема да се признаваат, а 
работниците сами донесуваат соодветни одлуки. Од-
луките, пак, што делегатите во Работничкиот совет 
ќе ги донесат спротивно на насоките на работни-
ците, работниците ќе ги преиспитаат. Во овие два 
случаи работниците ги повикуваат делегатите на од-
говорност, а ако се договорат и ќе пи отповикаат, 

Според членовите 473 и 474 од Законот за здру-
жениот труд, работниците заедно и рамноправно ги 
утврдуваат ставовите за работа на делегатот и му 
даваат насоки во поглед на изјаснувањето за пра-
шањата за кои донесува одлука работничкиот совет, 
а делегатите на работничкиот совет работат според 
насоките на работниците што ги избрале и за сво-
јата работа одговараат пред работниците на основна-
та организација. Според Член 475 став 1 од истиот 
Закон, делегатот во работничкиот совет има право 
и должност за сите прашања за кои одлучува работ-
ничкиот совет да ги изнесува ставовите^ на работни-
ците што го (избрале. Од друга страна, според член 
496 од истиот Закон работниците можат, според 
условите определени со самоуправната спогодба за 
здружување или со статутот, да ги отповикаат свои-
те делегати избрани во работничкиот совет. 

Од означените законски одредби не произлегува 
дека одлуките на работничкиот совет што не се во 
согласност со ставовите на работниците не важат и 
дека работниците можат да донесуваат свои одлуки 
за истите прашања, туку Законот само предвидува 
можност под определени услови работниците да ги 
отповикаат делегатите избрани во работничкиот со-
вет-

ов оглед на тоа што во член 70 од означената 
Самоуправна спогодба е предвидено одлуките што 
ги донел работничкиот совет спротивно на ставовите 
на работниците да не важат,, Судот утврди дека 
овој член од Самоуправната спогодба е во спротив-
ност со наведените законски одредби. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 82 од 
Статутот на означената организација е предвидено 
одборот на самоуправната работничка контрола да 
претставува постојана комисија во работната органи- ( 

зација и дека собирот на работниците, за извршува-
ње на работите од својата надлежност може да фор-
мира комисии како свои помошни тела. Во член 
136, пак, е предвидено дека членовите на самоуп-

, равната работничка контрола . ги бираат работни- . 
циге на аобир со тајно гласање со мнозинство гла-
сови од вкупниот број на работници. 

Од членовите 556—565 од Законот за здруже-
ниот^ труд, произлегува дека во основната органи-
зација се формира орган на самоуправна работничкаУ 

контрола како самостоен орган. 
Со оглед на тоа што во оспорениот член од 

Статутот е предвидено овој орган да го формира 
собирот на работните луѓе како орган за извршу-
вање на работите од надлежност на собирот, а не 
како самостоен орган, Судот утврди дека овие чле-
нови рд Статутот ое во спротивност со означените 
одредби од Законот за здружениот труд. 

6. Судот, исто така* утврди дека во оспорениот 
член 101 од истиот Статут, се предвидени условите 
за именување на директор на Работната- организа-
ција. Притоа, во алинејата з е предвидено канди-
датите, покрај другото, да имаат и Мјорално-политич-
ки квалитети. 

Според мислењето _ на Судот, предвидувањето на 
морално-политичката подобност како услов за вр-
шење на определени работи и работни задачи нема 
ошев во Уставот и законот, освен за избор на су-
дии. Притоа, само кога е во прашање именување 
на работоводен орган, согласно член4 511 од Зако-
нот за здружениот труд, достапноста на тоа работ-" 

• но место е законски ограничена на одредено време 
за лица кои се осудени на безусловна казна затвор 
за кривично дело против основите на социјалистич-
кото општествено уредување' и безбедноста на зем-
јата и други кривични дела определени - во овој член 
од Законот. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека мо-
рално политичката подобност не може да се пред-
види како услов за именување на директор и дека 
овие одредби од Статутот не се во согласност со 
член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, во 
кој е предвидено на секој граѓанин под еднакви ус-
лови да му се достапни секое работно место и функ-
ција во општеството. 
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Врз основа на изнесеното. Судот одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 165/85 
22 јануари 1986 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот - суд на Македонија, 
Судија 

Димче Козаров, е. р. 

85. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 ја-
нуари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА • Одлуката бр. 03-1578 донесена 
од Работничкиот совет на Работната организација 
„Траншпед — Македонија" во Струмица на седни-
цата од 15 март 1984 година. 

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

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на Струмица, на Уставниот суд на 
Македонија му поднесе предлог за оценување ус-
тавноста и законитоста на актот означен во точката 
1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот 
оспорената одлука не е во согласност со став 2 на 
член 15 од Уставот на СФРЈ и став 2 на член 17 
од Уставот на СР Македонија, затоа што во неа 
се утврдени такви права на работниците во однос 
на општествените средства кои се спротивни на 
правниот и општествениот карактер на општествена, 
сопственост. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 1 од 
оспорената Одлука е предвидено „повластени, кар-
ти" да се издаваат на сите работници кои се во ра-
ботен однос во Работната организација „ Тр анита д-
Македонија" во Струмица и на членовите на нив-
ните потесни семејства (брачен другар и деца). Во 
член 2 од Одлуката е предвидено „повластените 
карти" да се издаваат и *на пензионираните работ-
ници од Работната организација како и на нивните 
брачни другари. И на крајот, во член 3 е предви-

• дено „повластените карти" да важат 4 патувања' 
од кои 3 вб СР Македонија и едно патување во 
Белград. 

5 Согласно став 5 на Оддел II од Основните 
начела на Уставот' на СР Македонија, спротивен му 
е на- онштеетвено-економскиот и на политичкиот 
систем утврден со Уставот, секој облик на управу-
вање со производството, како и секој облик на рас-
пределба во вид на привилегии засновани врз моно-
пол на управување со производството или во вид на 
присвојување на општествени средства врз групно-
сопственичка основа и во други облици на прива-
тизација на тие средства. Исто така, согласно ста-
вот 4 на Оддел III од Основните начела на Уставот, 
никој нема право на сопственост на општествените 
средства за производство, ниту општествено-политич-
ка заедница, ниту организација на здружениот труд, 
ниту група граѓани, ниту поединец и никој ве може 
по никаков' пр авио-сопствено сен основ да управува 
и располага со општествените средства за производ-
ство и за работа, ниту самоволно да ги 'определува 
условите за распределба. Според ставот 5 од истиот 
Оддел на Основните начела трудот на човекот е 
единствена основа за присвојување н^ производите 

на општествениот труд и за управување со опште-
ствените средства. Овие начела за карактерот на оп-
штествените средства и . за основите на присвојување 
поблиску се разработени и во нормативниот дел 
на Уставот. 

Така, според ставот 1 на член 13 од Уставот, 
трудот и резултатите на трудот ја определуваат ма-
теријалната и .општествената положба на човекот врз 
основа на, еднакви права и одговорности, а според 
ставот 2 на член 17 од Уставот работниците во 
здружениот труд не можат но остварувањето на пра-
вото на работа со општествени средства да стекну-
ваат материјални користи и други предимства што 
не се засновани врз нивниот труд. Освен тоа, спо-
ред ставот 3 на член' 19 од Уставот, остварениот 
доход на основната организација на здружениот 
труд претставува материјална основа на правото на 
работниците да одлучуваат за условите на својот 
труд и за распределбата на доходот и да стекнуваат 
личен доход, а согласно ставот 2 на член 21 од 
Уставот работниците за вкупната лична и "заеднич-
ка потрошувачка распоредуваат дел од доходот кој 
е сразмерен на нивниот придонес во 01стварувањет0 
на доходот што го дале со својот труд и ао вло-
жување на општествени средства како минат труд на 
работниците. 

Во член 230," пак, од Законот за здружениот 
труд, е предвидено дека во остварувањето на пра-
вото на работа со општествени средства работниците 
во здружениот труд во поглед на користењето, упра-
вувањето и располагањето со општествените сред-
ства ги имаат правата, обврските и одговорностите 
утврдени со законот и со самоуправниот општ акт, 
а во. член 231 од истиот закон е предвидено дека 
работниците во здружениот труд имаат право и об-
врска да ги користат општествените средства и да 
располагаат ао нив во согласност со природата и 
намената на тие средства. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека Уставот, гарантирајќи им го на работ-
ниците во здружениот труд правото да користат, 
управуваат и располагаат со општествените средства, 
истовремено ги утврдува и рамките во кои тоа право 
се остварува со цел да се обезбеди заштита и развој 
на социјалистичките самоуправни односи. 

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука е 
предвидено на работниците и нивните брачни друга-
ри и децата, пензионираните работници и нивните 
брачни другари, од Организацијата право да корис-
тат „повластени карти" со возилата на Работната 
организација кои се општествени средства, Судот ут-
врди дека таа не е во согласност со означените ус-
тавни и законски одредби, затоа што со неа се овоз-
можува присвојување на општествените средства од 
страна на работниците врз основа на нивното право 
да работат со тие средства, со што тие се ставени 
во привилегирана положба во однос на другите ра-
ботни луѓе и граѓани, 

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

У. бр. 288/85 
22 јануари 1986 година 

Скопје ^ 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на Македонија, 

Судија 
Димче Козаров, е. р, 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

125. 
Врз основа на член 51, став 1 од Законот за 

научноистражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/85) и член 25 од Статутот на СИЗ на 
научните дејности во рударството, црната и обоената 
металургија, металната индустрија, неметалите, елек-
тростопанството. електроиндустријата и соодветните 
трговски дејности. Собранието на Заедницата на сед-
ницата одржана на 13 февруари 1986 година, во 
согласност со Собранието на СРМ ,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПО 
ТРЕБИТЕ ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување средства за научноистражу-

вачка дејност во 1986 година, се определува висината 
на стапките на придонес и тоа: 

— 0,40% од личниот доход од работен однос и 
- - 0,30% од доходот на ОЗТ. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 09-41^1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Бошевска, е. р. 

12 в. 
Врз основа на член 51 став 1 од Законот за да-

учно-истражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/85) и член 25 од Статутот на СИЗ на 
научните дејности во земјоделството, водостопанство-
то, преработката на земјоделски и сточарски произ-
води, шумарството, преработката на дрво и соодвет-
ните трговски дејности, Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 13 февруари 1986 година, во 
согласност со Собранието на СРМ, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕ-
БИТЕ ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

1986 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување средства за научноистра-

жувачка дејност во 1986 година, се определува виш-
ната на стапките на придонес и тоа.-

- — 0,40% од личниот доход од работен однос и 
— 0,30% од доходот на ОЗТ. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила .осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-33/1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, , 

инж. Глигор Антоски, е. р. 

127. 
Врз основа на член 51 став 1 од Законот за 

научноистражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/85) и член 25 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на научните дејности во 
градежништвото, станбено-комуналните дејности, ин-
дустријата на -прадежни материјали, сообраќајот и 
'Врските и соодветните трговски дејности, Собранието 
на Заедницата на седницата одржана на 13 февруа-
ри 1986 година, во согласност ЈСО Собранието на СРМ, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕ-
БИТЕ ВО НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување средства за научно-истра-

жувачка дејност во 1986 година, се определува ви-
сината на стапките да придонес и тоа: 

— 0,40% од личниот доход од работен однос и 
— 0,30% од доходот ва ОЗТ. 

Член 2 
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. 

Вр. 11-125/1 ' 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. Љубица Никулска, е. р. 

128. 
Врз основа на член 51 став 1 од Законот за, 'на-

учноистражувачката дејност („Службен весник на 
СВМ" бр. 16/85) и член 25 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на научните дејности во 
хемиската, текстилната, кожарската и гумарската ин-
дустрија, индустријата за целулоза и хартија' и соод-
ветните трговски дејности. Собранието на Заедницата 
на седницата одржана на 13 февруари 1986. година, 
во согласност со Собранието на СРМ, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕ-
БИТЕ ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

1986 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување средства за научноистражу-

вачката дејност во 1986 година се определува виси-
ната на стапките на придонес и тоа: 

— 0,40% од личниот доход од работен однос и 
— 0,30% од доходот на ОЗТ. 

Член 2-
Ораа 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. 12-22/1 
14 февруари 1986 година. 

Скопје 
Претседател, 

инж. Никола Јанкуловом, е, р. 
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12$. 
Врз- основа на член 51, став 1 од Законот за 

научноистражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/85) и член 25 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на научните дејности во 
фармацевтската и козметичката индустрија,, здрав-
ството и социјалната .заштита и соодветните тргов-
ски дејности. Собранието на Заедницата на седни-
цата одржана на 13 февруари 1986 година, во соглас-
ност со Собранието на СРМ, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕ-
БИТЕ ВО НАУЧНрИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

1986 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување средства за научноистражу-

вачка дејност во* 1986 година, се определува висината 
на стапките на придонеси и тоа: 

— 0,40% од личниот доход од работен однос и 
— 0,30% од доходот на ОЗТ. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 13-79/1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Мирослав Мешков, е. р. 

130. 
Врз основа на член 51, став 1 од Законот за на-

учноистражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/85) и член 25 од Статутот на Општата 
самоуправна интересна заедница на научните деј-
ности, Собранието на Заедницата на седницата одр-
жана на 13 февруари <1986 година, во согласност со 
Собранието на СРМ, донесе, 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕ-
БИТЕ ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

1986 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување средства за научноистражу-

вачката дејност во 1986 година, се определува виси-
ната на стапките на придонес и тоа: 

— 0,40% од личниот доход од работен однос и 
— 0,30% од доходот на ОЗТ. 

Член 2 ч 

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, 14-92/1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Трајко Огненовски, е. ' р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

131. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), а во согласност со член 9 од Одлу-
ката за утврдување на- основици за пресметување и 
плаќање на придонеси за здравствено осигурување на 
осигуреници за кои со закон не се утврдени осно-
вици, како и височината на придонесот за одделни 
категории осигуреници, Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница за здравствена заштита на 
град Скопје, на седницата одржана на 26 февруари 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСО-
ЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА КОИ СО 
ЗАКОН НЕ СЕ УТВРДЕНИ ОСНОВИЦИ КАКО ,И 
ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСОЧИНА-
ТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1986 ГОДИНА 
Член 1 

Ошовиците и висината на придонесите за здрав-
ствено осигурување на осигуреници за кои со Закон 
не се утврдени основици, како и за одделни катего-
рии осигуреници утврдени со Одлуката на Собрание-
то на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје бр. 02-1340/5-г од 29 ок-
томври 1981 година, се валоризираат за 1986 година 
со пораст од 65% во однос на основците утврдени 
за 1985 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

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

Бр. 02-1227/1в 
26 февруари 1986 тодина 

Скопје 
Претседател, 

Борис Јаневски, е. р. 

132. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 21 став 1 точка '16 од Самоуправната 
спогодба за здружување на општинските СИЗ за 
здравствена заштита од подрачјето на град Скопје 
во Здружена СИЗ за здравствена заштита на град 
Скопје, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница за здравствена заштита на град Скопје, на 
седницата одржана на 26 февруари 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА 

ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на дневни-

ците на 'корисниците на здравствена заштита кои 
се упатуваат на преглед и лекување^ во друго место. 

Член 2 ч 
Висината на надоместокот на дневните трошоци 

(дневницата) на корисниците на здравствена заштита 
кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место се утврдуваат и тоа: 

1. на територијата на СРМ во износ од 1.200,00 
динари ; 

2. надвор од територијата на СРМ во износ од 
1.300,00 динари; 

3. во друга република и покраински центри во 
износ од 1.500,00 динари. 
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Член 3 
На корисниците на здравствена заштита упатени 

на преглед и лекување во друго место им припаѓа 
полниот износ на дневниците утврдени во членот 
2 од оваа 'одлука за време на патувањето и престо-
јот во траење од 12 до 24 часа односно 50% од пол-
ниот износ на дневниците за време на патувањето и 
престојот во траење од 8 до 12 часа. 

На децата на корисниците на здравствена заш-
тита упатени на преглед и лекување во друго место 
до навршена 7 годишна возраст им припаѓа 50% 

• од износот на дневницата утврдена во 'претходниот 
< член. 

Член 4 
За остварување на право на дневница корисни-

кот* на здравствена 'заштита е должен да приложи 
потврда заверена од страна на здравствената органи-
зација во која користел здравствена заштита. Потвр-
дата треба да соЈдржи: д а т а на извршениот преглед, 
времетраењето на прегледот и печат на здравстве-
ната организација. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за утврдување висината на надо-
местокот на дневните трошоци на осигурените лица 
кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место бр. 02-1773/5 од 28 февруари 1986 година. 

Бр. 02-1227/1г 
26 февруари 1986 година Претседател, 

Скопје Борис Јаневски, е. р. 

133. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 21 став 1 точка 16 од Самоуправ-
ната спогодба за здружување на општинските СИЗ 
за здравствена заштита од подрачјето на град Скоп-
је во Здружена СИЗ 'за здравствена заштита на град 
Скопје, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница за здравствена заштита на град Скопје на 
седницата одржана на 26 февруари 1986 годи" до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат износите на надо-

местокот на трошоците за закоп на корисниците на 
здравствена заштита. 

Член 2 
- Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на корисниците на здравствена заштита се утвр-
дува во следните износи: 

1. 15.740,00 динари во случај на смрт на дете 
до една годишна возраст, 

2. 24 640,00 динари во случај на смрт на дете 
над 1 до 7 годишна возраст, 

3. 33 655,00 динару во случај на смрт на дете 
над 7 до 15 годишна возраст, 

4. 34.140,00 динари во случај на смрт на корисник 
на здравствена заштита на возраст над 15 години. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на надомес-
токот на трошоците за закоп на осигурени лица бр. 
02-1773/4 од 28 февруари 1985 година. 

Бр. 02-1227/1Д 
26 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Борис Јаневски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ПРОБИШТИП 

134. 
Врз основа на член Ѕ5 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и 43/78) 
и член 24 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Проби* 
штип, Собранието на заедницата на својата седница 
одржана на 21 јануари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1986 

ГОДИНА — ПРОБИШТИП 

Член 1 
Оо оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личниот доход од работен однос, 
од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
и од личниот доход од самостојно вршење на несто-
панска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за социјална заштита — Пробиштип изнесу-
ваат : 4 

1. придонес од доходот на ОЗТ по стапка од 
0,80%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност — по стапка од 1%; 

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

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 1®/о и 

'5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност — по стапка од 1%. 

Член 3̂ 
Обврзниците на придонес од доходот за социјал-

на заштита се основните организации на здружен 
труд и другите корисници на општествени средства 
споредени со Одлуката за утврдување на стопанските 
и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11. 

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

/ 
Член 4 

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, за-
стареноста, присилната наплата на придонесот за со-
цијална заштита од доходот на ОЗТ се применуваат 
соодветни одредби на Законот за доходот на ОЗТ4 

(„Службен весник на СРМ" бр. 47/73, 11/74, 15/76, 
25/76, 33/76 И 44/76). 

Член 5 
Стапката на пред оне сот од личен доход од зем-

јоделска дејност е пропорционална, разрезот ќе го 
врши управата за приходи — Пробиштип. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-15/1 од 15 февруари 
1985 година. 

Член 7 
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. 02-4/1 
24 јануари 1986 година 

Пр оби штип 
Заменик на претседателот. 
Драгомир ѓорѓиев, е. р, 
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Обрасците број 1, 2, 3, обр. 4 и 5, се составен дел на Уредбата за начинот на водењето на евиден-
цијата на обврзниците на цивилната заштита —член 3 и 9, објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 1/86. 

Обр. 1 
МАТИЧНА КНИГА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ЦИВИЛ НАТА ЗАШТИТА 

Ре
де

н 
бр

. 

Презиме и име на еден од 
родителите и име, -

матичен број 

Ден, месец, 
година, место 
и општина 
на раѓање 

Адреса на 
живеење 

Учество во 
ЦЗ 

—-обврзник 
—припадник 

Оценка на 
способноста 
за учество 

во ЦЗ 
Вработеност 

Упис на дру-
ги промени 
значајни за 

учество 
во ЦЗ 

1 2 3 4 5 6 7 ' 8 

-
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред сивој суд е покрената постапка за аморти-
зација на изгубени чекови издадени од Стопанска 
банка, Југобанка, Љубљанска банка, ЈИК Банка, Ос-
новна банка — Скопје, како и од Поштенската 
штедилница. 

Овие чекови се издадени од страна на различни 
сопственици на корисникот „Морава промет" ООУР 
„Јухор" продавница бр. 176 во Скопје на различни 
износи, а изгубени од вработениот во продавницата 
Лазаров Тоде. 

Се моли секој оној кај кого се наоѓаат чековите 
или нешто знае за нив или во меѓувреме ли најде 
да го извести за тоа Општинскиот суд Скопје I — 
Скопје ,во рок од 60 дена од објавувањето. 

Во прилог на огласот се доставуваат и специфи-
кациите за изгубените чекови. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
279/85. (37) 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

— на чековите на корисници од Стопанската 
банка — Скопје- Број на чекови: Б 162375, А 826336, 
А 706475, 891338, А 585256, А 523254, А 836120, Б 
179062, Б 069361, 837527, 784754, Б 05Ѕ605, 782606, А 
896854, А 740695, 841917, А 598674, Б 052981, А 505550, 
377467, 843936, А 611794, А 386008, Б 056619, 870219, 
Б 179355, А734670, 468301, А 772657, А 671074, А 
835002 Б 121894, Б,131490, Б 127264, 898989, А 472531, 
361984, А 507653, А 621851, Б 140726, Б 122403, 596339, 
Б 151414, А 559240, А 734623, А 618638, А 385717, Б 
154163, Б 179433, Б129984, А 713252, 888015, Б 063466, 
849835,' Б 026806, Б 061395, 788108, 893960, Б 138386, 
А 793753, 937312. А 89Ѕ$44, А 701958, А 708794, А 
614202 А 413877, 795500, 310484, А 508991, 811096, А 
501943, Б 163531, А 518278, А. 539486, 799464, Б 060975, 
А 594722, 243309, А 843073, Б 029034, 793207, А 802410,. 
Б 036142, А 485427, 976920, Б 031523, А 703947, Б 
006142 Б 124475, 841141, 548031, А 708623, А 497215, 
А' 459834, Б 018033, А 747791, А 785923, 859967, А 
8588, 98, А 55,7908, А 553252, А 607416, 847323, 791585, 
764342. у 

— На чековите на корисниците од Љубљанска 
банка — Скопје: Број на чекови: 0644022, 0680741,' 
0653056, 0651582, 0601483, 0637820, 0654963, 0638538, 
0648708, 0672305, 0653103, 0618500, 0679331, 0680623, 
0672766, 0682461, 0657182, 0626420, 0660108, 0673669, 
0680651. 

— на корисниците на чекови од ПТТ — Скопје: 
Број на чекови: 8286094. 90037803, 15540001, 8246491, 
13795860,- 25269225, 17700219, 97383740, 17986350, 
15924004, 15532335. 

— на корисниците на чекови од „Југобанка" — 
Скопје: Број на чекови: 0178234, 0178235, 0195204, 
0179345, 0196561, 0168991, 0193305, 0198143, 0187504, 
0190547. 

— ода корисниците на чекови од „ Ј И К " — банка 
Скопје: Број на чекови: 2719629, 2716633, 2725083, 
2723775, 2720929. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански, суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1091 од 18. ХГ. 1985 година, на регис-
тарска влошка 1бр. 3-1487-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата односно на-
зивот со следните податоци: Досегашната фирма 
односно називот на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, ао Ц. О. — Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 

14, се менува и во иднина ќе гласи: Републичка 
самоуправна (интересна заедница за здравствена заш-
тита, Ц. О. — Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 14. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1091/35. - .(474) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 934 од 20 VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр4. 2-1866-0-0-0, го запиша во (судскиот 
регистар усогласувањето со законот на Градежната 
занаетчиска задруга „Екстериер" со Р. О., ул. „Ву-
коварска" бр. 23 — Скопје. * 

Во задругата се здружени следниве задругари — 
занаетчии: Мирчевска! Цветко, Кочовски Дудган, Та-
севски Китан Миле, Павличевски Петко Душан и 
Бартолини Иван Никита од Скопје. 

Основни дејности: 
157 — зидарски и фасадерски работи. 
Задругата во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка 
Задругата во правниот промет со трети лица 

одговара со сите свђи средства — целосна одговор-
ност: , 

За обврските на задругата задругарите одгова-
раат! до вишната на потребниот влог од по 10.000,00 
дин ајри. 

(рд Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
934/8|4 (281) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 668 од 24. VI. 1985 година, на регистарска 
влопЈка бр. 2-2003-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето под фирма: 
Градежно-занаетчиска задруга „Наша ^куќа", Р. О. — 
Скопје, ул. „III-та 'Македонска бригада" бб. 

Џо задругата се здружени следниве задругари — 
занаетчии: Миленковски Стојко, Серафимов Минко, 
Неновски Добре, Цветковски Чедомир, Димовски 
Трајле и Милешевски Владе од Скопје. 

Основни дејности: 
157 — ѕидарска и фасаде рака 
Занаетчиската задруга во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски сторени во правниот промет 

со тјзети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства, [ 

За обврските на задругата емчат и здружените 
занаетчии до двократниот износ од здружениот влог 
кој Изнесува 10.000,00 динари по здружен занаетчија 
за некоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Миленковски 
СТОЈКО, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
668/$5. (282) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 566 од 30. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1995-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на ДОЗТ под 
фирјуга: Ивстал ате река договорна организација на 
здружен труд „Макмонтажа", Ц. О., ул. „Горѓе Ан-
дреевиќ — Кун" бб, нас. Лисиче — Скопје. 

ДОЗТ е основана со договор од 29. VIII. 1983 
година. 

Основачи се: Томе Божиновски, Пеов Тасе, Цвет-
ковски Видоје, Митре Цветковски, Ристевска Нада и 
Кимоски Милан, сите од Скопје , 

Основни дејности: 
ј— инсталатерско:централно греење, гасни ~ пос-

тројки. водовод, канализација; електроинсталатерска 
и браварска дејност. 

ДОЗТ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е Томе Божинов-
ски, работоводител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
566/85. (284) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 949 од 3. X. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1793-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот на задру-
гата под фирма; Градежно-занаетчиска задруга „Ли-( 
бела", со Р. О. — Скопје, ул. „Ѓорче Петров" бб ' 

Во задругата се здружени следниве задругари — 
занаетчии •. Пајковска Тронда, Десовски Никодин, 
Бобановски Драгољуб, Димовски Владимир, Михаи-
лов Стојанче, Угринов Панче, Михајлов Илија, Ва-
силев Петре Крстевска Лиле, Савевски Александар, 
сите од Скопје, и Иљазоски Расим од Дебар. 

Основни дејности: 
— 157 — ѕидаро-фасадерски, 
— 161 — паркетарски; 
— 163 — изработка и полагање на подови со 

вештачки смеси,-
— 162 — молеро-фарбарски работи. 
Задругата во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка. 
Задругата за своите обврски настанати во прав-

ниот промет со трети лица одговара со сите свои 
средства. 

За обврските на задругата здружените задругари 
одговараат до висината на здружениот влог од 
10.000,00 динари. 

Од̂  Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
949/85. (448) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи., бр. 917 од 29. X. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1938-0-0-0, го запиша во "суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј-
ност на Занаетчиско-цроизводната задруга „Детска 
радост", Р. О. — Скопје, ул. „Павле Илиќ" бб, со 
следните податоци. Се запишува проширувањето на 
споредната дејност: продажба на детска трикотажа 
и конфекција исклучиво од сопствено производство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
917/85. (449) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 908 од 28. X. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1680-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот на Елек-
тро-монтажната инсталатерска задруга „Иднина", Р. 
О. — Скопје, ул. „690" бб, населба „11 Октомври". 

Задругата е основана од 10 основачи на основач-
кото собрание одржано на 27. V. 1981 година. 

Во задругата се здружени следнлве задругари — 
занаетчии: Андриевски Љубе, Спасовски Зоран, Ан-
дриевски Драган, Димовски Драги и Тасев Божин, 
сите од СкопЈе. 

Основни дејности: 
39 — слектро-инсталатерска (инсталирање на 

електрични водови, лифтови, светлечки реклами и 
СЛИЧНО); 

43 — електро-механичарока, за телеграфа )-те, 
лефонски уреди;. 

171 — инеталатерска за водовод, гасни постројки 
и канализација, 

— 172 — инсгалатерска за централно греење и 
уреди за климатизација. 

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

ствата со кои располага. 
За обврските на задругата што не би можеле да 

се намират во смисла на претходниот став одгова-
раат супсидијарно и здружените занаетчии до виси-
ната на средствата утврдени со самоуправната спо-
годба за Здружување на занаетчиите во задругата до 
износот од 10.000 динари за кзекој здружен занаетчија, 
како и емство за секоја обврска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
908/85. (450) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при ГРО „Маврово" ООЗТ 

Нискоградба — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување работник - со посебно овластување 
и тоа-
— РАКОВОДИТЕЛ НА ФИНАНСИСКА СЛУЖБА 
НА ООЗТ — еден извршител 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и жедните посебни услови: 

—^ да имаат завршено висока или виша стручна 
прдготовка од економска насока,-

— да имаат најмалку 5 години работао искуство, 
— да поседуваат стручни квалитети и организа-

торски способности, 
— да не,се осудувани за кривични дела и сто-

пански престапи согласно член 511 од Законот за 
здружениот труд, ш би претставувале пречка или 
забрана за именување на раководни функции. 

Пријавите со комплетната документација се дос-
тавуваат на адреса: Конкурсна комисија при ГРО 
„Маврово" ООЗТ Нискоградба — Скопје, ул. „Петар 
Чајковски" бб — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (90) 

Собирот на работните луѓе на РО „Два брата" 
— Штип 
г -

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган — директор на Работната организација „Два 
брата" — Штип 

За директор на работната организација може да 
биде именувано лице кое покрај општите услови 
одредени со Законот, ги пополнува и следните по-
себни услови-

— да има завршено виша економска или зем-
јоделска школа или аредна економска или земјодел-
ска школа; ѕ 

4 — да поседува работно искуство најмалку пет 
ГОДИНИ; 

— да има морално-политички и работни квали-
тети и организаторски способности; 

— да нема пречки за негово именување по член 
511 од Законот за здружениот труд. 

Именувањето се врши за време од 4 години. 
Пријавите со комплетни документи се испраќаат 

до Конкурсната комисија на РО „Два брата" — Штип, 
ул. „Енгелсова" бр. 3, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето, 

Некомплетираните и ^благовремените пријави 
нема да се земаат предвид. (89) 

Комисијата за избори и именувања на Собрание-
то на општината Охрид , 

О Б Ј А В У В А 
дека Собранието на општината Охрид ќе врши 
избор на еден општински (судија за прекршоци 

Услови.-
Кандидатите треба да ги исполнуваат општите 

услови за стекнување на својството на работник во 
органите за државната, управа и да се дипломирани 
правници со Положен правосуден испит. 

Пријавите со потребните документи да се дос-
тавуваат до Комисијата за избор и именувања при 
Собранието на општината Охрид. 
' Рокот! за поднесување на пријавите трае 15 дена 
сметано од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Некомплетираните пријави со потребните доку-
менти нема да се земаат предвид при одлучувањето. 

(92) 
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Врз основа »а член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Коми-
сијата за избори и именувања на Собранието на 
општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
\ 

дека ќе врши избор на еде« (судија на Општин-
скиот суд во Гостивар 

- Кандидатите за судија на Општинскиот суд, по-
крај општите услови предвидени со Законот за здру-
жениот труд, треба да ги исполнуваат и посебните 
услови предвидени во член 91 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр.- 17/79). 

Пријавите со потребните документи кандидатите 
да ги достават до Собранието на општината Гос-
тивар — Комисија за избори и именувања, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето во весникот 
„Нова Македонија". ^ (88) 

С О О П Ш Т Е Н И Ј А 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 46/82), 
собранијата на општините Центар и Карпош објаву-
ваат дека ќе извршат избор на судија на Општин-
скиот суд Скопје I — Скопје. 

Кандидатите за избор на судија треба да ли ис-
полнуваат следните услови-. 

— да ое државјани Социјалистичка Федератив-
на Република Ју гослави ја; 

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

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-по.питички квалитети за вр-

шење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати пријавите со по-

требните документи треба да ги достават до Ко-
мисијата за прашањата на избррите и именувањата 
на Собранието на општината Центар во рок од 15 
дека сметано од денот на објавувањето на ова сооп-
штение. ' " (60) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните. 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 6/82), 
собранијата на општините Карпош и Центар објаву-
ваат дека (ќе .извршат избор на четворица судии на 
Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

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

— да се државјани на ' Социјалистичка Федера-
тивна република Југославија,-
' — да се .дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење,-

— да имаат положено правосуден испит; 
— да имаат моралжнполитички квалитети за вр-

шење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати пријавиве со потреб-

ните документи треба да ги достават до Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собрас 
нието на општината Карпош во рок од 15 дена, сме-
тано од денот на објавувањето на ова соопштение. 

(91) 
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