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

Претплатата за 1988 година изнесу 
ва 26.000 динари. Овој број чини 400 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

735. 
Врз ^осмоза на член 87 точка 24 од Законот за 

општонародна одбрана („Службен весник на СРМ", 
број 17/88 — Пречистен текст), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија/ донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБ 
НОСТА НА РАБОТНИТЕ , ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Ср оваа. уредба се уредува постапката за утврду-

вање и оценување на здравствената способност на ра-
ботните луѓе и граѓаните (ио натамошниот текст: об-
врзници) за учество' во цивилната заштита и служ-
бата за ^набљудување и известување, за извршување 
на работната обврска и за обучување за општона-
родната одбрана. 

Член 2 
Способноста на обврзниците се утврдува од стра-

на на лекарската комисија од член 247 став 2 и член 
264 став 2 од Законот за општонародна одбрана на 
начин пропишан со оваа уредба. 

Член 3 
Обврзниците кои се здравствено способни според 

прописите за оценување на здравствената способност 
на граѓаните за засновање на работен однос, по пра-
вило, се сметаат способни и за учество во цивилна-
та заштита и службата за набљудување и известува-
ње, за извршување на работната обврска и за обу-
чување за општонародната одбрана (во натамошниот 
текст: вршење на задачи во општонародната одбра-
на), доколку не се болни или имаат телесна мана, 
недостаток 'или повреда кои се пропишани во Спи-
сокот на болестите, телесните мани, недостатоци или 
повреди според кои. се оценува здравствената способ-
ност на обврзниците за вршење на задачи во општо-
народната одбрана. 

Списокот од став \ на овој член е составен дел 
на оваа уредба (Прилог бр 1). 

Член 4 
Способноста на обврзникот се утврдува на него-

во барање или на барање на општинскиот орган на 
управата за народна одбрана. 

Обврзникот го поднесува барањето од став 1 н^ 
овој член до општинскиот орган на управата за на-
родна одбрана. 

Член 5 
Лекарската комисија ја утврдува способноста на 

обврзникот на основа на лекарскиот преглед што го 
обавува или врз веќе постоечката медицинска или 
друга документација што се" приложува со барањето,, 
односно што ја прибавува лекарската комисија по 
службена должност од организациите на здружениот 
труд од областа на здравството. 

Утврдувањето на способноста на обврзникот се 
врши без непосреден преглед, врз основа на1 меди-
цинската или друга документација прибавена во пос-
тапката за оценување на работната способност и ин-
валидност, доколку лекарската комисија оцени дека 

наодите во документацијата се доволни за утврдува-
ње на способноста на обврзникот. 

Доколку лекарската комисија утврди дека се 
потребни дополнителни анализи и специјалистички 
прегледи, лекарот издава упат до соодветната орга-
низација на здружениот труд од областа на здрав-
ството. 

П. ФОРМИРАЊЕ, СОСТАВ, НАДЛЕЖНОСТ И 
- РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 6 
За утврдување на способноста на обврзниците за 

вршење на задачи на општонародната одбрана се 
формираат првостепени и второстепена лекарска ко-
мисија 

Претседателот и членовите на првостепената ле-
карска комисија и нивните заменици ги именува Из-
вршниот совет на собранието на општината, а прет-
седателот и членовите на второстепената лекарска ко-
мисија и нивните заменици ги именува Извршниот 
•совет на Собранието на СР Македонија. 

Со решението за формирање на комисиите од 
став 1 на ОБОЈ член се определува составот на ко-
мисијата ч местото на работа. 

Мандатот- на претседателот и членовите на ко-
мисиите од став 1 на овој член трае две години. 

Член 7 
Првостепената лекарска комисија се состои од 

претседател и два члена од кои најмалку еден член 
е лекар, по можност специјалист по општа медицина 
или медицина на трудот, а еден член е претставник 
од општинскиот орган на управата за народна од-
брана. 

Второстепената лекарска комисија се состои од 
претседател и четири члена од кои еден член е прет-
ставник на републичкиот орган на управата за народ-
на одбрана, а другите членови се лекари специјали-
сти од областа на интерната медицина, медицина на 
трудот или специјалисти за општа медицина. 

Член Ѕ 
Во утврдувањето на способноста на обврзникот 

за вршење на задачи во општонародната одбрана, 
првостепената лекарска комисија издава наод, мисле-
ње и оценка за здравствената способност на обврз-
никот. 

Второстепената лекарска комисија решава по 
приговорот на обврзникот на наодот, мислењето и 
оценката на првостепената лекарска комисија или по 
барање на општинскиот орган на управата за народ-
на одбрана за испитување на правилноста на оцен-
ката што ја дала првостепената лекарска комисија и 
ја следи работата на првостепените лекарски коми-
сии, а по потреба дава и стручни упатства на прво-
степените лекарски комисии. 

Член 9 
Со работата на лекарските комисии раководи 

претседател на комисијата, Ј 
Лекарските комисии работат во полн состав. 
Првостепената лекарска комисија го дава ^нао-

дот, мислењето и оценката за здравствената способ-
ност на обврзникот со мнозинство гласови на лекар-
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ската комисија во писмена форма на образецот број 
1 (Прилог бр. 2), а второстепената лекарска комисија 
на образецот број 2 (Прилог бр. 3). 

Обрасците од став 3 на овој член се составен дел 
на оваа уредба 

Членот на лекарската комисија кој не се согла-
си со мислењето на мнозинството од членовите, мо-
же да го издвои своето мислење со писмено образло-
жение. Образложението е составен дел на оценката 
за способноста на обврзникот. 

Наодот, мислењето и оценката за способноста на 
обврзникот ги потпишува претседателот на комиси-
јата и го доставува до општинскиот, односно репуб-
личкиот орган на управата за народна одбрана кој го 
доставил барањето 

Член 10 
Претседателот на лекарската комисија, по прие-

мот на барањето за утврдување на способноста на 
обврзникот, доколку утврди дека е доставена целосна 
медицинска документација, ја закажува седницата на 
комисијата и за времето на нејзиното одржување го 
известува обврзникот на кого се однесува барањето. 

Доколку претседателот на лекарската комисија 
утврди дека доставената медицинска документација 
е непотполна, може да го упати обврзникот на до-
полнителен преглед во соодветната организација на 
здружениот труд од областа на здравството. 

Член 11 
Врз основа на наодот, мислењето и оценката на 

првостепената лекарска комисија, општинскиот ор-
ган на управата за народна одбрана донесува реше-
ние за утврдување на способност на обврзникот за 
вршење на задачи во општонародната одбрана. 

На решението од став 1 на овој член, обврзни-
кот има право на жалба до републичкиот орган на 
управата за народна одбрана во согласност со За-
конот за општата управна постапка. 

Член 12 
При утврдувањето на способноста на обврзникот, 

лекарската комисија може да даде една од следниве 
оценки: 

1. За учество во цивилната заштита и службата 
за набљудување и известување: 

— способен; 
— привремено неспособен; 
— неспособен. 
2. За вршење на работна обврска и за обучува-

њето за општонародната одбрана: 
— способен за работа и за обучување,-
— ограничено способен за работа и за обучу-

вање; 
— привремено неспособен за работа и за обучу-

вање; 
— неспособен за работа и за обучување. 

Член 13 
Привремената неспособност на обврзниците во 

смисла на член 12 од оваа уредба се утврдува за 
определен временски период, а најдолго за две го-
дини. 

По истекот на времето од ставот 1 на овој член, 
на барање на обврзникот или органот од член 4 од 
оваа уредба, се врши повторно оценување и утврду-
вање на здравствената способност на обврзникот. 
! 

Член 14 
Кога лекарска комисија утврди дека обврзникот 

е ограничено способен, должна е да определи за кој 
вид задачи од областа на општонародната одбрана 
обврзникот е способен да ги извршува. , 
I 

Член 15 
Лекарската комисија го оценува обврзникот за 

неспособен за вршење задачи во општонародната од-
брана ако утврди дека болеста, раната или повреда-
та или нивната последица, односно телесна мана или 
недостаток се од таква природа што не можат да се 
излечат, односно отстранат. 

Како неспособни за вршење задачи во општона-
родната одбрана во смисла на оваа уредба, се сме-
таат и лицата со заостанат интелектуален и физички 
развој. 

Оцената — неспособен за вршење задачи во оп-
штонародната одбрана, повлекува ослободување од 
должноста за вршење задачи во општонародната од-
брана. 4 

Член 16 
При утврдувањето на способноста на обврзникот 

во врска со телесни оштетувања заради рани, повре-
ди или болест кои се непосредна последица на врше-
ње задачи во општонародната одбрана, лекарската 
комисија дава едно од следниве мислења: 

— ранет, повреден или оболел за време на врше-
њето на задачи во 'општонародната одбрана; 

— оболел пред вршењето на задачи во општо-
народната одбрана, а болеста е влошена за време на 
вршењето на тие задачи; 

— не може да се утврди дали болеста настапила 
пред вршењето на задачите во општонародната од-
брана, а може да се заклучи дека болеста е влоше-
на за време на вршењето на тие задачи. 

Член 17 
Општинскиот орган на управата за' народна од-

брана го запознава обврзникот со наодот, мислењето 
и оценката на лекарската комисија. 

Обврзникот може да вложи приговор на наодот, 
мислењето и оценката на лекарската комисија во рок 
од осум дена преку општинскиот орган на управата ( 
за народна одбрана до второстепената лекарска ко-
мисија. * 

Приговорот од став 2 на овој член, со актите 
кои се однесуваат на предметот, општинскиот орган 
на управата за народна одбрана го доставува преку 
републичкиот орган на управата за народна одбрана 
до второстепената лекарска комисија. 

Второстепената лекарска комисија е должна да 
одлучува по приговорот во рок од 30 дена од денот 
на приемот на приговорот. 

Наодот, мислењето и оценката на комисијата од 
став 4 на овој член се конечни. 

Член 18 
Лекарските комисии водат евиденција за пре-

гледаните лица во деловодник. 
Деловодникот на првостепените лекарски коми-

сии содржи.- реден број; дата на приемот на бара-
њето за утврдување на способноста на обврзникот; 
име и презиме на обврзникот-, чија способност се 
оценува; наод, мислење и оценка на првостепената 
лекарска комисија; дата на решавањето и утврдува-
њето на способноста на обврзникот; дата на приемот 
и бројот на приговорот на наодот, мислењето и 
оценката на првостепената лекарска комисија,- и број 
и дата на наодот, мислењето и оценката на второ-
степената лекарска комисија. 

Деловодникот на второстепената лекарска комисија 
содржи: реден број; дата на приемот на приговорот 
на наодот, мислењето и оценката на првостепената 
лекарска комисија; име и презиме на подносителот 
на приговорот, односно означување на органот на 
управата за народната одбрана кога тој го поднесу-
ва приговорот; дата на решавањето по приговорот; • 
и наод, мислење и оценка на -второстепената лекар-
ска комисија. 

Член 19 
Просториите и другите услови за работа на прво-

степените лекарски комисии ги обезбедува општин-
скиот орган на управата за народна одбрана, а за 
второстепената лекарска комисија републичкиот ор-
ган на управата за народна одбрана. 

Член 20 
На членовите на лекарските компании, за рабо-

та на комисијата, им припаѓа надоместок во висина 
што ја утврдува извршниот совет на собранието на 
општината, односно на Републиката. 
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III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Лекарските комисии предвидени со оваа уредба 

ќе се формираат во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба. 

Член 22 
Стручен надзор над работата на лекарските ко-

мисии предвидени со оѕаа уредба врши републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
здравството во согласност со Законот за здравствена, 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 10/83, 43/85, 
13/86, 50/87 и 27/88). 

Член 23 
Со денот на влегувањето во с и л а н а оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за пропишување на 
критериуми и постапка за оценување на здравстве-
ната способност на работните луѓе и граѓаните за 
посетување на обуката за општонародна одбрана 
(„Службен весник на СРМ", бр. 22/85). 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-1924/1 
6 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Прилог бр. 1 

С П И С О К 
НА БОЛЕСТИТЕ, ТЕЛЕСНИТЕ МАНИ, НЕДОСТАТО-
ЦИ ИЛИ ПОВРЕДИ СПОРЕД КОИ СЕ ОЦЕНУВА 
ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДА-

ЧИ ВО ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 
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736. 
Врз основа на член 11 од Законот за данокот од 

доход на организациите на здружен труд („Службен 
весник на СРМ", број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85 
46/86 и 3/88), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ОД ДОХОД НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА 
1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за ослободување од плаќање на да-

нок од доход на организациите на здружен труд за 
1988 година („Службен весник на СРМ", бр. 3/88), 
во член 1, во ред трети, по зборовите: „од областа" 
се додаваат зборовите „02 — Земјоделство и рибар-
ство ; од областа". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 23-2046/1 ' Претседател * 
15 октомври 1988 годиш на Извршниот совет, 

Скопје м р Глигорие Гоговски, е. р. 

737. 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

управа („Службен весник; на 'СРМ" бр. 45/80. 28/88); 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Славко Цоневски се разрешува од должноста 
директор на Републичката управа за водостопанство, 
во состав на Републичкиот комитет за земјоделство/ 
шумарство и водостопанство сметано од 8 септември 
1988 година, поради нестручно, неодговорно и површ-
но однесување кон сите елементи кои послужиле и 
биле од значење за постапување на Републичкиов 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство во чиј состав е Републичката управа за водо 
стопанство, во врска со состојбата за прекумерното И 
недозволено користење на водите на Дојранското 
Езеро од страна на Република Грција. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија". 

Бр. 17-1971/1 
8 септември 1988 година Претседател 

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

738. 
Врз основа на член 175 -став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-

ДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА 
ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

I. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија е согласен за ре-
публички инспектори во Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на 
човековата околина да бидат назначени: 

А. Во Републичкиот инспекторат за градежници. 
тв1(х и урбанизам 

— за републички градежни инспектори: 
1. Драган Прокопиев, дипл. град. инженер, досе-

гашен републички градежен инспектор, * 
2. фанче Бочкаров, дипл. град. инженер, досега-

шен републички инспектор за патишта. 
— за републички урбанистички инспектори: 
1. Слободан Стојановски, дипл. инж. архитект, до-

сегашен советник во Одделението за градежништво 
во Републичкиот комитет за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на човековата околина, 

2. Владимир Апостолски, дипл. инж. архитект, до-
сегашен советник по одбранбени подготовки и оп-
штонародна одбрана во Републичкиот комитет за 
урбанизам, и заштита на човековата околина. ' 

Б. Во Републичкиот инспекторат за сообраќај и 
врски: 

1. Томе Минчев, дипл. економист — за репуб-
лички инспектор за поштенски сообраќај, досегашен 
републички инспектор за ПТТ сообраќај, 

2. Благоја Макевски, машински инженер, за ре-
публички инспектор за влеча и возови и одржување 
на возни средства и жичари, досегашен републички 
инспектор за влеча и возови, превозни средства и 
жичари, 

3. Живко. Сухарев. градежен инженер, за репуб-
лички инспектор за патишта и железници, досегашен 
републички инспектор за пруги и пружни постројки 
и жичари, 

4. Живко Мицевски, дипл. сообраќаен инженер, 
за републички инспектор за патен и железнички соо-
браќај и за ТТ радио сообраќај- и сигнално-сигур-
но сни телекомуникациони уреди, досегашен репуб-
лички инспектор за патен сообраќај и 

5. Стоил Павлески, сообраќаен инженер — за ре-
публички инспектор за патен и железнички сообра-
ќа ј и за ТТ радио сообраќај и сигнално^сигурноони 
телекомуникациони уреди, досегашен^ републички ин-
спектор за железнички сообраќај. 

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

Бр. 17-4757/2 Потпретседател 
29 септември 1988 година на Извртениот совет, 

Скопје Илија Филиповски, е. р. 

739. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на ОРМ" број 43/81, 20/88), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. За самостоен советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се назначува Пежо 
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Стефановски, досегашен советник во Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија; 

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

Бр. 17-1737/3 Потпретседател 
29 септември 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје Илија Филиповски, е. р. 

740. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 43/81 и 20/88), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на . Собрание-
то на СР Македонија се назначува Хари Костов, до-
сегашен советник за стопански систем и тековна еко-
номска политика во Кабинетот на претседателот на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

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

Бр. 17-1954/1 Потпретседател 
29 септември 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје Илија Филиповски, е. р. 

741. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за празното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 28 сеп-
тември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 13 од Правилникот за стан-
бени односи на Медицинскиот центар во Крива Па-
ланка, донесен со референдум на 25 ноември 1983 
година. 

2/ Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означениот Медицински центар на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување уставноста и законитоста на член 13 од 
актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што работниот придонес како основ за распределба 
на средствата за заедничка потрошувачка има доми-
нантно влијание во однос ца станбената состојба. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 13 од 
Правилникот основот работен придонес, е вреднуван 
со 160 бода, а степенот на станбената загрозеност 
со 60 бода. 

- Според член 42 и 42-а од Законов за станбените 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 и 
27/86) и ,438 од Законот за здружениот труд самоуп-
равно право е на работниците во организацијата на 
здружениот труд со самоуправен општ акт да ги 
утврдат основите и мерилата за распределба на ста-
нови и станбени кредити, при што според мислењето 
на Судот се должни да обезбедат доминантно влија-
ние на станбената состојба, со цел да се обезбеди 
остварување на уставното начело на заемност и со-
лидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од 
Основните начела на Уставот на СР Македонија. 

Со оглед на тоа што опор ед член 13 од оспоре-
ниот Правилник доминантно влијание при распредел-
ба на станови и станбени 'кредити има работниот 
придонес на работниците, а не станбената состојба, 
Судот утврди дека оспорениот член не е во соглас-

ност оо означените законски одредби и со уставното 
начело на заемност и солидарност. 

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

У. бр. 89/88 ј 
28 септември 1988 година 

Скопје \ 
Претседател 

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

742. , 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија, и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
Македонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на јавната расправа одржана на 1 јуни 1988 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА: 
Член 7 под 1 точка 3 алинеја 31, под 2 точка 

3 алинеја 21, под 3 и 4 точка з алинеја 25, под 
5 точка 3 алинеја 24, под 6 точка 2 алинеја 17 и 
под 7 точка 3 алинеја 27 од Спогодбата за начинот 
и постапката за покренување иницијатива, заземање 
ставови и усогласување на кадровски решенија, сог-
ласно Општествениот договор за остварување на кад-
ровската политика во општина Струга, усвоена во сеп-
тември 1986 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 216/86 од 2 март 1988 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбите од 
актот означен во точката 1 од оваа. одлука, затоа 
што се постави прашањето за нивната согласност со 
ч(лен 50, 51, 122 став 6, 139 и член 141 од Уставот 
на С? Македонија и за нивната спротивност со член 
477 став 6 и член 560 од Законот за здружениот 
труд. 

4. На јавната расправа Судот ут -пдп дека во 
оспорените делови на член 7 од спогодбата е пред-
видено потписниците 4на спогодбата, тто нивна ини-
ш ј а т ш а и по иницијатива на другите над^еж™ ор-
гани, односно организации утврчеши т>о о^аа Спо-
годба, да вршат усогласување и заземат став со 
другите учесници на Спогодбата за конкретни 'кад-
ровски решенија кои се однесуваат на изборот на 
индивидуални работоводни опт ани, односно претсе-
датели и членови на колегијални работоводни оог.ани 
и нивни заменици и раководители на организации на 
здружен труд и основни организации на здружен 
труд, кои според Уставот и Законот вршат работи 
од посебен општествен интерес, како и за други 
работни организации за кои учесниците на договорот 
ќе оценат дека има потреба од претходно усогласу-
вање. 

4. Согласно'член 50, 51 и 122 стгп 6 од Уставот 
на СР Македонија начинот на остварување на посеб-
ниот општествен интерес во одделни дејности се 
обезбедува, меѓу другото, и со учество на претстав-
ници на општината, републиката и на општествено-
политичките организации, во изборот на работовод-
ни органи во организациите на здружен, труд. 

Во член 477 став 6 од Законот за здружениот 
труд се утврдува начинот на влијанието на опште-
ствената заедница при изборат на индивидуалниот 
работоводен орган на организациите определени со 
закон преку учеството на претставници на синдика-
тот и на општествената заедница во конкурсната ко-
мисија. 

Според член 139 од Уставот на СР Македонија ч 
член 560 од Законот за здружениот труд со опште-
ствен договор се обезбедува и усогласува самоуправ-
ното уредување на опште ств ен о -е кономкжите и дру-
гите односи од поширок заеднички интерес или од у 
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општ општествен интерес. Учесници, односно потпис-
ници на општествените договори, освен организациите 
на здружениот труд, можат да бидат и органите на 
општината и Републиката, синдикатите и други оп-
штествено-политички организации, а согласно член 
141 од Уставот на СР Македонија општествениот до-
говор ги обврзува учесниците што го склучиле или 
му пристапиле. 

Во Оддел VIII став 4 алинеја 2 од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија е предвидено дека 
во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија меѓу другово, се утврдуваат заеднички кри-
териуми за избор на делегати и делегации, се обез-
бедува демократско предлагање на делегати, како и 
кандидати за вршење јавни и други општествени 
функции. Исто така, во социјалистичкиот сојуз се 
разгледуваат општи прашања на кадровската поли-
тика и на изградувањето на кадри и се утврдуваат 
мерила за одбирање на кадри. . 

Од изнесените уставни и законски одредби спо-
ред мислењето на Судот произлегува дека опште-
ствената заедница може да учествува, односно да има 
влијание при именувањето и разрешувањето на рабо-
товодните органи на организациите на здружен труд 
кои се од посебен општествен интерес или кои се 
определени со закон. Притоа, ова влијание се оства-
рува преку учество на претставници на општествена-
та заедница во телата кои им предлагаат на надлеж-

ните органи избор., односно именување на работовод-
ни органи, а и на друг начин определен со закон, а 
организациите односно дејностите кои се од посебен 
општествен интерес се определуваат со закон. 

Од означените уставни и законски одредби про-
излегува и тоа дека кадровската политика како пра-
шање од поширок заеднички интерес односно општ 
општествен интерес може да биде предмет на уре-
дување оо општествени договори. Меѓутоа, според 
мислењето на Судот, тоа уредување не може да биде 
во несогласност односно во спротивност со означе-
ните уставни и законски одредби, во однос на начи-
нот на влијанието на општествената заедница при 
изборот на индивидуални работоводни органи, како 
и самоуправниот карактер на општествените догово-
ри, кои ги обврзуваат само учесниците што ги склу-
чиле или им пристапиле. 

Со оглед на тоа што во член 7 од Спогодбата е 
предвидено учество, односно влијание на општестве-
ната заедница при избор на работоводни органи во 
организациите на здружен труд да се врши надвор 
од рамките у тврд ени со Уставот и Законот, Судот 
утврди дека не е во согласност односно е во спро-
тивност со означените уставни и законски одредби. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

У. бр. 216/86 Претседател 
1 јуни 1988 година на Уставниот суд на Македонија, 

Скопје д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

236. 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Га-
зи Баба, Собранието на СИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Гази Баба, на1 

ХХ1-та седница одржана на 27 септември 1988 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО 
ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИ 
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА 

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Се намалува збирната стапка на придонесот од 

личен доход од работен однос како приход на Са-
моуправната интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Гази Баба за ме-
сец септември 1988 година од 6,00% на 5,30°/о од кое 
од 4,50% на 4,10°/о да основно воспитаниве и образование 
и од 1,50%) на 1,20% за општествена заштита на де-
цата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование и од социјалната^ заш-
тита за месец септември 19Ѕ8 година ќе уплатуваат 
50% од утврдената основица во член 1 од оваа одлу-
ка или збирна стапка од 2,65'% од кое 2,05% за ос-
новно /воспитание и образование и 0,60% за опште-
ствена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност на заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-

ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 од оваа одлука или збирна стапка'од 3,71%, 
од кои 2,87%> за основното воспитание и образование 
и 0,84% за општествена заштита на децата. 

Член 3 
Оваа одлука еленова во сила од денот на донесу-

вањето, ќе се применува за месец септември 1988 
година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-26 
28 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павле Миланов, е. р. 

237. 
Врз оанова на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Кар-
пош, Собранието на СИЗ за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и Општествена заштита 
на децата на општината Карпош, на ХХ1-та седница 
одржана на 4 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН; ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО 
ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ПРЕУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Се намалува збирната стапка на придонесот од 

личен доход од работен однос како приход на Само-
управната интересна заедница за преду чи лишио и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на- општината Карпош за ^есец 
септември 1988 година од 6,00% на 5,30%, од кое од 
4,50% на 4/10% за основно воспитание и образова-
ние и од 1,50% на 1,20% за општествена заштита на 
децата. 
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Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита за месец 'септември 1988 година ќе уплату-
ваат 50% од утврдената основица во член 1 од оваа 
одлука или збирна стапка од 2,65% од кое 2,05% за 
основно воспитание и образование и 0,60% за опште-
ствена заштита на децата. -

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што Бршат дејност на заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичкитс 
дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица 
во член 1 од оваа одлука или збирна стапка од 3,71%, 
од кои 2,87% за основното воспитание и образова-
ние и 0,84% за општествена заштита на децата. 

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

сувањето, а ќе. се применува за месец септември 
1988 година и ќе се објави со „Службен весник на 
СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-27 
28 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Благородна Нико диновска, е. р. 

238. 

Врз оодот на член 26, а согласно член 88 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница за пре-
дучилишни о и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата на општината Кисела 
Вода Собранието на СИЗ за* предучилишни и основ-
но воспитание и образование и општествена заштита 
на децата на општината Кисела Вода, на XXI-та сед-
ница одржана на 2Н септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОЛ РАБОТЕН ОДНОС КАКО 
ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ПРЕД УЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВО 

ДА, ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Се намалува збирната стапка на придонесот од 

личен доход од работен однос како приход на Са-
моуправната интересна заедница за предунилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општина Кисела Вода за ме-
сец септември 1988 година од 6,00% на 5,30% од кое 
од 4,50% на 4,10% за основно воспитание и образо-
вание и од 1,59% на '1,20% за општествена заштита 
на децата. . ' 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование и од социјалната заш-
тита за месец септември 1988 година ќе уплатуваат 
50% од утврдената основица во член 1 од оваа одлу-
ка или збирна стапка од 2,65% од кое 2,05% за 
основно воспитание и образование и 0,60% за опште-
ствена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високо го 
образование, Општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност на заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 од оваа одлука или збирна стапка од 3,71%, 
од кои 2,87% за основното воспитание и образование 
и 0,84% за општествена заштита ма децата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесу-

вањето, ќе се применува за месец септември 1988 
година и ќе се објави во ^Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-155 
28 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Зора Аџиева, е. р. 

239. 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Цен-
тар, Собранието на, СИЗ за предучилишно и основно 
воспитание и образование и општествена заштита на 
децата на општината Центар, на XXI-та седница одр-
жана на 27 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО 
ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР, 

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Се намалува збирната стапка на придонесот од 

личен доход од работен однос како приход на Са-V 
моуправната интересна заедница за лредучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Центар за месец 
септември 1988 година од 6,00% на 5,30% од кое од 
4,50% на 4,10% за основно воспитание и образование 
и од 1,50% на 1,20% за општествена заштита на 
децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование и од социјалната -заш-
тита за месец септември 1988 година ќе уплатуваат 
50% од утврдената основица во член 1 од озаа одлу-
ка или збирна стапка од 2,65'% од кое 2,05% за ос-
н о т о воспитание и образование и 0,С0% за опште-
ствена заштита на децата* 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност на заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките дејно-
сти ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 од оваа одлука или збирна стапка од 3,71%, 
од кои 2,87% за основното воспитание и образова-
ние и 0,84% за општествена заштита на децата. 

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

сувањето, ќе се применува за месец септември 1988 
година и ќе се објави во ..Службен весник на СРМ" 
и ^Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-40 
28 септември 1988 година ' 

Скопје 
^ Претседател, 

Михај до Николовски, е. р. 
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240 . 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Чаир, 
Собранието на СИЗ за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена заштита на 
децата на општината Чаир, на ХХ1-та седница одр-
жана на 28 септември 1988 година, донесе' 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ- СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО 
ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР, ЗА 
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Се намалува збирната стапка на придонесот од 

личен доход од работен однос како приход на Само-
управната интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општина Кисела Вода за ме-
сец' септември 1988 година од 6,00°/о на 5,30°/од од 
кое од 4,50% на 4,10% за основно воспитание и обра-
зование и од 1,50% на 1,20% за општествена зашти-
та на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

среднотоц насочено образование и од социјалната заш-
тита за месец септември 1988 година ќе уплатуваат 
50% од утврдената основица во член 1 од оваа одлу-
ка или збирна стапка од 2,65% од кое 2,05% за 
основно воспитание и образование и 0,60% за опште-
ствена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност на заштита на култур-
ните блага и од областа на сц енас о-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 од оваа одлука или збирна стапка од 3,71%, 
од кои 2,87% за основното воспитание и образова-
ние и 0,84% за општествена заштита на децата. 

Член з 1 

Оваа одлука влегува во оила од денот на доне-
сувањето, ќе се применува за месец септември 1988 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гл ашик на град Скопје". 

Бр. 08-29 
28 септември 1988 година 

Скопје 
х Претседател, 

Бојко Кираџиски, е. р. 

Во Одлуката за основање на, работна заедница 
— Центар за автоматска обработка на податоците, 
објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 38 од 3 
октомври 1988 година, направен е пропуст, и се дава 
следната 

И С П Р А В К А 

— По член 9 се додава член 10 кој гласи: 
„Заедницата и работниците во работната заед-

ница на Центарот склучуваат самоуправна спогодба 
за меѓусебните права, обврски и одговорности во вр-
шењето на основната и другите дејности". 

— Членот 10 станува член 11, а останатите чле-
нови до крајот на Одлуката редоследно се поместу-
ваат. 

Заменик секретар на Собранието ' 
на Заедницата, 

Методија Гоневски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I —- СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува 
дека се води спор за развод на брак помеѓу тужите-
лот Воиновска Снежана, ул. „Љуба Ивановиќ" бр. 
40/2, населба Север, против тужениот Воиновски ЈРо-
дор со непознато место на живеење, а порано жи-
веел на ул. „Ј. Крчовски" бр. 18-а. Спорот "се води 
под П. бр. 4382/87. Во смисла на член 84 од ЗПП 
му е поставен за привремен застапник на тужениот 
адвокатот Никола Зафировски од Скопје, кој ќе го 
застапува тужениот се додека истиот или негов пол-
номошник не се јават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
4382/87. , - (180) 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува де-
ка се води спор за испразнување на стан помеѓу ту-
жителите Мишиќ Бранислав, Мишиќ Братислава, Ни-
колиќ Гордана, Илиќ Мирослава, Машковиќ Вукосав, 
Машковиќ Бранислава од Белград, против тужениот 
Ратомир Димитровски од Скопје, со непознато место 
на живеење. Вредност на спорот 300.000 динари. Во 
смисла на член 84 од ЗИП на тужениот му е поста-
вен за привремен застапник адвокатот Додевски Ни-
кола од Скопје, кој ќе го застапува тужениот се до-
дека истиот или негов полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIX. П. 
бр. 4379/87. - (181) 

Пред овој суд се води постапка за промена на 
одлука за чување и воспитување на дете по предлог 
на тужителот Љубомир Николиќ од Скопје, бул. 
,Јане Сан дански" бр 90/3-2, против тужената Гор-
дана Петровска, со непознато место на живеење. 

За привремен старател на тужената поставен е 
адвокатот, Глигор Дончевски со решение на .Меѓуоп-
штинскиот Центар за социјални работи, бр. 1011-
1425/86 од 1/ VI.- 1988 година, кој ќе ја застапува 
тужената се до нејзиното појавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIV. П. 
бр. 1079/86. (185) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

' Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен 
спор за сопственост по тужбата на тужителот Тара-
вари Синан од Гостивар, против тужените Таравари 
Нецбедин Од Гостивар и Настески Радивоје од Скоп-
је, ул. „Горѓи Поп Ристов" бр. 6, Топаанско Поле, 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Настески Андрев Радивоје 
да се јави во судот во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ", или 
да ја соопшти својата адреса. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен старател кој ќе го застапува 
до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 629/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО . 
Општинскиот суд во Куманово, по предлог на 

предлагачот Скендер Исуфи од село Виштица, про-
тив противникот општина Куманово поднесе предлог 
за покренување на постапка за утврдување на смрт. 
Се повикуваат сите лица кои знаат нешто за лицето 
Исени Исуф од село Виштица, кој наводно починал 
на 15. IV. 1950 година поради болест и бил погре-
бан во село Виштица, да го известат судот во рок од 
15 дена од објавувањето на овој оглас. 

Доколку во споменатиот рок не се јави било кој 
во врска со овој . оглас, од страна на судот ќе биде 
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донесено соодветно решение со кое ќе се докаже 
смртта на означеното лице според изведените докази. 

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 251/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во- Тетово се води спор 

за поништување на спогодба по тужбата на тужите-
лот Исмаили Авзи од е. Нераште, против тужените 
-Лимани Нефкет и Хајрулаи Хава, двајцата од е. Не-
раште. 

Се повикува тужената Хајрулаи Хава од е. Не-
раште, а сега на привремена работа во СР Германија 
со непозната адреса, да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот, да достави точна 
адреса или одреди полномошник кој ќе ја застапува 
во постапката по овој предмет. 

По истекот на овој рок судот на тужената ќе и 
постави привремен застапник преку Центарот за 
социјални работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1169/88. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка, по 
предлог на предлагачот Камбери Алуш од Тетово, за 
докажување на смртта на лицето Камбери Лазиме од 
Тетово. 4 

Се повикува лицето Камбери Лазиме , од Тетово 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" или секој друг што знае за нејзиниот 
живот. 

Од Општи неки о т суд во Тетово, Р. бр. 370/88 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ру фа- -
ти Мериве од е. Доброште, против тужениот Абдил-
мунаф Саит Руфати од е. Доброште, а сега на при-

- времена работа во СР Германија, со непозната адреса. 
Се повикува * тужениот Ру фати Абдилмунаф, сега 

на привремена работа во странство со непозната ад-
реса, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот, во судот да достави точна адреса или да 
одреди полномошник кој ќе го застапува до право-
силното окончување на постапката по овој предмет. 

По истекот на овој рок, еудот преку Центарот 
за социјални работи во Тетово, на тужениот ќе му 
постави привремен застапник кој ќе го застапува ту-
жениот до правосилното окончување на постапката 
по овој предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1189/88. 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на 
право на службеност по тужбата на тужителот Феј-
зулаи Нафи и др. од е. Бродец, против тужениот 
Шабани Абдуламит од е. Бродец, а сега со непозна-
та адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Шабани Абдуламит од е. 
Бродец, а сега со непозната адреса на живеење да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок . од 15 
дена по објавувањето на огласот, да достави своја 
адреса или постави Свој полномошник. в Доколку тоа 
не го стори, судот ќе му постави привремен стара-
тел кој ќе ги штити неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр.. 1275/88. 

Пред овој суд се ВО)ЈИ постапка за сопственост 
по тужбата на тужителката Ѓорѓевиќ Наца од Те-
тово, против тужениот Трајковски Крсте од Тетово, 
а сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Трајковски Крсте од Те-
тово, а сега со непознато место на живеење, да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот, да достави своја 
адреса или постави свој полномошник4. Доколку не се 

јави, судот ќе му постави привремен старател кој ќе 
ги • штити неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1277/88. 
I ' 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за зголемување на издршка по тужбата на Фердес 
Сефери од е. Г. Речица, и малолетните Кадире, Хир-
мизе, Шериф и Љамиз Сефери сите од е. Г. Речица, 
против Муртезан Сефери од е. Г. Речица, а сега со 
непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот. Муртезан Сефери да се 
јари во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот или во истиот рок 
да одреди свој полномошник. Во спротивно, преку 
Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде 
одреден привремен застапник кој ќе го застапува до' 
окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1372/88. 

Пред Општинскиов суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Салии 
Решат од е. Мала Речица, против тужената Салии 
Шефка од е. Мала Речица, а сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужената Салии Шефка од е. Мала 
Речица, да се јави пред овој суд во рок од 30 дена, 
да ја достави својата адреса или постави свој пол-
номошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, 
судот ќе и постави привремен старател кој ќе се 
грижи за нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1366/88. 

Пред овој суд се води постапка за сопственост 
по тужбата на тужителот Асани Шеап Рецеп од Те-
тово, против тужената Хајрије, вдовица на Вехап 
Алија од Индија, а сега со непозната адреса на жи-
веење. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса, се по-
викува истата во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да се јави во судот, да достави адреса или 
да овласти полномошник кој ќе ја застапува пред 
судот до окончувањето на овој спор. Во спротивно, 
по истекот ^а овој рок, судот преку Центарот за со-
цијални работи во Тетово ќе и постави привремен 
застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1415/88. 

Пред овој суд се води постапка за сопственост 
по тужбата на тужителите Мустафи Џеладин од Те-
тово, против тужените Фејзулаи Нервет и Фејзулаи 
Ајдин, двајцата од Тетово, а сега со непозната адре-
са во Австралија. 

Се повикуваат тужените Фејзулаи Нервет и Феј-
зулаи Ајдин, двајцата од Тетово, а сега со 1 непоз-
ната адреса во Австралија, да се јават во Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот, да достават своја адреса или поста-
ват свој полномошник. Доколку во тој рок не го сто-
рат тоа судот ќе им постави привремен старател кој 
ќе гм штити нивните права и интереси во постапката. 

. Од Општинскиот суд во. Тетово, П. бр. 731/88. 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителката Демиране Ибраими 
од е. Камењане, против тужениот Хајредин Ибраими 
од е. Пирок; а сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Хајредин Ибраими од е. 
Пирок, да чсе јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да доста-
ви своја адреса или постави свој полномошник. До-
колку во овој рок не го стори тоа, судот ќе му 
постави привремен старател кој ќе ги штити него-
вите права и интереси во1 постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1271/88. 
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Пред Општинскиот суд во Тетово се вади спор 
за надомест на штета, 'по тужбата на тужителот Иса 
Зендел Османи од е. Ларце, против тужениот Еми-
ни Иљаз од е. Шемшево^ сега на привремена работа 
во Швајцарија, оо непозната адреса. Вредност на спо-
рот 190.000 динари. 

Се повикува тужениот Емини Иљаз од с. Шем-
шево, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се 
јави пред овој суд во рок од 30 дена, да ја достави 
својата адреса или постави свој полномошник. Во 
спротивно судот по истекот на овој рок ќе му поста-
ви привремен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1226/88. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 703 од 31. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-2251-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на работната организација 
под фирма.- Народен театар „Јордан X. К. Џинот" 
— Титов Велес, ул. „Титоградсќа" бб во основање. 

Оваа РО е основана од Општинската самоуправ-
на интересна заедница за култура со одлука бр. 
03-71 ОД 25. ЈЈ. 1988 година. 

Основни дејности: 
Припремање и прикажување на театарски прет-

стави како и организирање на културни манифеста-
ции од сценско-музичка дејност. 

Во правниот промет со трети лица Работната 
организација истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет работ-
ната организација одговара со сите свои средства. 

За обврските на работната организација основа-
чот одговара неограничено супсидијарно. 

Лице овластено за застапување е Александар Ѓор-
ѓиев, привремен работоводен орган, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
703/88. (268) 

, Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 644 од 29. X. 1987- година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2050-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната дејност 
на Сточарскочпчеларската задруга „Карадаг", Р. О. — 
с. Оризаре, со следните податоци: Досегашната спо-
редна дејност се проширува со: откуп, купување и 
продажба на сите видови земјоделски производи 
освен тутун; на организиран начин да врши снабду-
вање, производство, набавка и пласман на вештачки 
ѓубрива, семенски материјал, сточна храна, запггит-4 

ни средства, поливинил за рано производство, жица 
за шпалир и лим; производство откуп и пласман на 
печурки, шумски плодови, боровинка маховина, ли-
вади и смреки како и собирање на секундарни от-
падни материи,- домашни ракотворби и доработка на 
земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
644/87. (270) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1075 од 20. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-943-1-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Училишниот центар за средно образова-
ние н. Сол. О. со ООЗТ — Куманово, ООЗТ, Училиш-
те за средно образование „Гоце Делчев" — Кумано-
во, ул. „Перо Чичо" бр. 31а, со следните податоци.-
Се брише досегашниот застапник Станковска Слави-
ца, привремен управник, без ограничување^ се за-
пишува новиот застапник Гасевски Борис, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1075/88. (271) 

' Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 926 од 4. VIII 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-564-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Домот па културата „Иван Мазов-
Климе", Ц. О., Кавадарци, ул. ' *7Ч септември" бр. 1, 
оо^следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Богдан Јовановски, директор, а се запишува но-
виот застапник Блажо Славев, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
926/88. (272) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1007 од 15. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2259-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
земјоделската задруга под фирма : Земјоделска за-
друга „Грозд" О. Сол. О., — Кавадарци, ул. „Едвард 
Кардељ" бб. \ 

Самоуправната спогодба за здружување во зем-
јоделска задруга е донесена на 18. VI. 1988 година, и 
прифатена од следните задругари: Тентов Благој, 
Тодоровски Димитар, Митрев Славчо, Трифунов Пе-
тар, Атанасов Боро, Тодоров Орцо, Трифунов Стој-
че, Ралеф Фидо, Васил ев Александар, Јосифов Томо, 
Џатев Ристо, Печков Ќимо, Коледаров Галаб, Хаџи 
Василев Панче и Митревски Перо. 

Основна дејност: 
020111 — полјоделство; 020120 — овоштарство; 

020130 — лозарство; 020140 — сточарство како и 
земјоделски услуги; 020201 — земјоделски услуги за 
растително производство; 020202 — земјоделски ус-
луги во сточарството. 

Споредни (дејности: 
013010 — мелење, лупење на жито; 013021 — 

производство на леб и тестенини; 013114 — произ-
водство на ракија и вино; 013200 — производство на 
добиточна храна,- 070111 — леб, пецива, млечни про-
изводи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки,-
070113 — месо, живина, риба,- 070114 —разни жи-
вотни продукти, алкохолни пијалаци и производи за 
домашни потреби; 070121 — текстил, конфекција ; 
070124-— огрев, градежен материјал,- 070127 — бои, 
лакови и хемикалии, 070132 — друга трговија со ме-
шовита стока. 

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

За обврските во правниот промет со трети лица 
задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата во правниот промет 
со трети лица одговараат и задругарите ограничено 
солидарно во висина на Однапред платениот износ 
од здружениот влог кој изнесува 150.000 динари. 

Лице овластено за застапување е дипл. инж; шум. 
Благој Тентов, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1007/88. (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 888 од Ј 2. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2255-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга под фирма : Земјоделска сто-
чарска задруга „Младост" О. Сол. О. е. Грачец, 
Скопје. 

Оваа задруга е организирана со самоуправна 
спогодба за здружување донесена на 1. VII. 1988 го-
дина, од. страна на основачкото собрание и усвоена 
од сите задругари и тоа.- Меги Села, Муареми Зул-
фи, Зеќири Али, Арифи Исмаил, Вели Бајрам, Бе-
љури Демирали, Адеми Бајрам, Зендели Изет, Мур-
тезани Амди, Бељур Фејзула, Бектеши Енвер, Деми-
ри Кадри. Ајети Бељури, Баки Сали, Бајрами Џабир, 
Мемеди Мемед, Мусуфи Ракип, Латиф Јахи, Бајрами 
Ќамил и Мемети Ким. 
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Основна ДЕЈНОСТ: 020110 — п о г о д е л СТВО; 020120 
— овоштарство; 020130 лозарство; 020140 — сточар-
ство; 020201 — земјоделски услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата емчат и здружените 
земјоделци еднократно во висина на здружениот 
влог кој изнесува 20.000 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Мемети Ким, 
в. д. директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 888/88. (274) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 958 од 19. VIII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1837-0-0-0, ја з т ш ш а во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделско сточарската задруга 
„Фортуна", Р. О. — Скопје, ул. „710" бр. 1 со след-
ните4 податоци: Се брише досегашниот застапник 
Михаилов Димчо, в. д. директор, без ограничување, 
а се запишува новиот застапник Вангелов Панче, в. 
д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 958/88. (275) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1034 од 15. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2245-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето оо следните 
податоци: Се запишува промената на седиштето на 
Картонажарската задруга „Графо-Картон" РО Скоп-
је, во основање ул. „Методи Митевски" бб, Чаир, се 
Преселува во хотел „Сарај", Скопје, општина Карпош. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1034/88. (27б> 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 647 од 24. VIII. 1988 година, на" регис-
тарска влошка бр. 1-1631-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар аднотацијата на здружување на ра-
ботната организација во друга РО со следните по-
датоци: Се запишува аднотацијата на здружување 
на Основното училиште за возрасни „Антон Семјо-
новиќ — Макаренко", Ц. О., Скопје, ул. „Џон Кене-
ди" бб, во Работна организација за основно воспита-
ние и образование „Илинден", О. Сол. О., со ООЗТ, 
Скопје, ул. „П-ра Македонска ударна бригада" бр. 3. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 647/88. (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1003 од 6. IX. 1988 година, ца регис-
тарска влошка бр. 1-2057-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Деловната заедница на ветеринарните 
организации — Скопје, со одговорност на членката 
за чија сметка е преземена обврската ул. „Лазар 
Поп Трајков" бр. 5-7. со следните податоци: Се бри-
ше д-̂ р Цане Лејковски, в. д. директор, а се запи-
шува новиот застапник дипл. вет. Јосиф Тосевски, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1003/88. (278) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот, тркалезен печат под назив: „Заедница 
на здравството и здравственото осигурување на град 
Скопје" се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Сојуз 
на синдикатите на Македонија — Кочани — Основна 
организација на ССМ при ОСИЗ за становање" се 
огласува за неважен. " (5280) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка, издадена од Кратово на име 
Стефановски Славе, е. Страцин, Кратово. (5232) 

Работна книшка на име Халим Бајрами, Тетово. 
(5236) 

Работна книшка на име Милисав Топчевски, Стру-
га. (5240) 

Работна книшка на име Косте Стоименовски, 
Кочани. (5242) 

Работна книшка на име Фидорка Мемишоска, 
Струга. (5245). 

Работна книшка на име Ризаете Рамадани, Ку-
маново. 4 (5248) 

Работна книшка на име Влајко Андоновски, Ку-
маново. ^ (5249) 

Работна книшка, издадена од СО — М. Брод на 
име Мустаф оски Неџат, е. Преглево, Македонски 
Брод. (5251) 

Свидетелство за I година, издадено од ЗУЦ „Ни-
кола Петров" — земјоделска насока. Неготино на 
име Камчева Тоде Љуба, е. Г. Бошава, Кавадарци. 

(5255) 
Работна книшка на име Лазо Јованов, Кочани. 

(5274) 
Работна книшка на име Чеда Манаоијевиќ, Ку-

маново. ' (5285) 
Лична карта на име Ванка Петровска, е. Теово, 

Тетово, (5289) 
Здравствена легитимација на име Ванка Петров 

ска, е. Теово, Тетово. (5290) 
Режи-карта на име Ванка Петровска, е. Теово 

Тетово. (5291) 
Работна книшка на име Ацо Ангеловска, Кума-

ново. ( 5 1 2 3 ) 
Работна книшка, издадена од. Кратово на име 

Славе Постолов, е. Трновац, Кратово. (5125) 
Свидетелство за VIII одделение и диплома за 

средно образование, издадени .од Гимназија „Моша 
Пијаде" — Крива Паланка на име Миле Николиќ, е. 

- Герман, Крива Паланка. - (5128) 
Диплома, издадена од Гимназијата „Моша Пија-

де" — Крива Паланка на име Миле Николиќ, е. Гер-
ман, Крива Паланка. - (5129) 

Воена книшка на име Пано Апостолов, ул. „Пано 
Димов" бр. 28, Кавадарци. * (5134) 

Работеа книшка на име Јорданка Ристовска, Ра-
довиш. ( 5 1 5 3 ) 

Сервисна книшка од „ЈУГО-55" корал ГВ, број 
на шасија ВХ 1145А ОО 00437854, бр. на мотор 128А 
064-1185662, издадена од „Црвена Застава" — Крагуе-
вац на име Адела Николовска, Скопје. (5156) 

Воена книшка на име Горан Тодоровски, е. Љу-
бодраг, Куманово. (5166) 

, Работна книшка на име Димитрија Петров, Ко-
чани. ' (5179) 

Работна книшка на име Ванчо Стојаков, Радовиш. 
(5180) 

Тековна сметка бр. 80710 15 500 37171, издадена 
од Југобанка — Основна банка — Скопје ца име 
Јани Димовски, Скопје. (5182) 

Работна книшка на име Света Младеновиќ, Ку-
маново. (5186) 

Работна книшка на име Агим Рамадани, Ку-
маново. (5187) 

Работна книшка на име Јаготка Станковска, Кри-
ва Паланка. (5191) 

Работна книшка и диплома на име Невзат Сели-
моски, Струга. (5192) 

Работна книшка на име Светозар Исајловски, Те-
тово. (5198) 

Работна книшка на име Јулита Спасоска, Гости-
вар. " ' (5201) 
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Работна книшка на име Јован Митрак овски, 
Штип. , (5207) 

Воена книшка серија АШ бр. 39990, издадена од 
ОНО — Делчевр на име Иванов Славе Кирчо, е. 
Град, Делчево. (5209) 

Работна книшка на име Лидија Шупева, Прева-
лец, ул. „Ристо Попов" бр. 6, Титов Велес. (5216) 

Патна исправа, издадена од ОВР Валандово на 
име Ацо Ристов, е. Јосифово, ул. „Јане Сандански" 
бр, 4, Валандово. ' ' (5217) 

Воена книшка на име Елми Бакији, е. Липково, 
Куманово. (5230) 

Работна книшка на име Гумша Бед ети, Тетово. 
(5236) 

Работна книшка на име Звонко Георгиевски, 
Делчево. (5250) 

Работна книшка на име Васко Стоилков, Кочани. 
(5232) 

Работна книшка на име Тодорка Грческа, Маке-
донски Брод. (5263) 

Работна книшка на име Неџмедин И смаили, Те-
тово. (5268) 

Тековна сметка бр. 116 07-0 и загубени чекови од 
бр. 1804968 до 1804970, издадени од Југобанка — 
Скопје на име Ратка Бончотова, Скопје. (5278) 

4 Работна книшка на има Шефеит Беџети, Тетово. 
(5284) 

Работна книшка на име Неџат Асани, Куманово. 
(5301) 

Работна книшка на име Загорка .Размоска, Ох-
рид. - (5302) 

Работна книшка на име Нухи Речи, Охрид, (5303) 
Работна книшка на име Рами Османи, Тетово. 

(5307) 
Работна книшка на име Цона Лазарева, Тетово. 

(5310) 
Работна книшка на име Баже Димитров, Радо-

виш. (5322) 
Воена книшка издадена од Кратово на име Д^л-

чо Митевски, е. Куклица, Кратово.. (5349) 
Свидетелство за завршено средно образование 

на име Абрашев Тодор Благој, ул. „Благој Ѓорев" бр. 
2, Титов Велес. (5354) 

Пасош бр. МБ 467690 на име Џеват Халили, е. 
Добридол, Гостивар. 4 (5357) 

Работна книшка на име Зоранчо Белогаски, Дел-
чево. ' "(5388) 

Работна книшка на име Нехат Османи, Куманово. 
(5402) 

Работна книшка на име Аслан Минири, Гости-
вар. (5410) 

Работна книшка на име Шефик Исеини, Гости-
вар. (5412) 

Работна книшка на име Мара Јанева, Кочани. 
(5415) 

Врз'основа на член 27 од Законот за судовите за 
прекршоци („Службен весник на СРМ" бр. 6/85), Ко-
мисијата за избори и именувања на Собранието на 
општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 

декачќе врши избор на еден судија во Општинскиот 
суд за прекршоци — Гостивар 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите од член 25 од' Законот за судовите за пре-
кршоци, пријавите со потребните, документи да ги 
поднесат до Собранието на општината Гостивар — 
Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето во весникот „Нова Маке-
донија", 

СОДРЖИНА 
Страна 

735. Уредба за посташе ата за утврдување на 
способноста на работните луѓе и граѓаните 
за учество во општонародната одбрана 759 

736. Одлука з а ' дополнување на Одлуката за 
ослободување од плаќање на данок од до-
ход на организациите на здружен труд 
за 1988 година — — — — — — — 766 

737. Решение за разрешување од должноста ди-
р е к т о р на Републичката управа за водо-

стопанство — — — — —* — — — 766 
738. Решение за согласност на Извршниот со-

вет за назначување републички инспекто-
ри во Републичкиот комитет за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и заштита на чо-
вековата околина — —- — — — — 766 

739. Решение за назначување самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието на 

' СР Македонија — — —' — — — — 766 
740. Решение за назначување советник во Из-

вршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија — — — — — — — — — 767 

741. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 89/88 од 23 септември 1988 година 767 

742. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 216/86 ОД 1 јуни 1988 година — 767 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
236. Одлука за намалување стапката на при-

донесот од личен доход од работен однос 
како приход на Самоуправната интересна 
заедница за пре дучи лишио и основно вос-
питание и образование и општествена заш-
тита на децата на општината Гази Баба ' 
за месец септември 1988 година — — — 768 

237. Одлука за намалување стапката на при-
донесот од личен доход од работен однос 
како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилитно и основно вос-
иитание и образование и општествена заш- -
тита на децата на општината Карпош за 
месец септември 1988 година — — — 768 

238. Одлука за намалување стапката на при-
донесот од личен доход од работен однос 
како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена заш-
тита на децата на општината Кисела Вода 
за месец септември 1988 година — — — 769 

239. Одлука за намалување стапката на при-
донесот од личен доход од работен однос 
како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена заш-
тита на децата на општината Центар за 
месец септември 1988 година — — — 769 

240. Одлука за намалување стапката на при-
донесот од личен доход од работен однос 
како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена запт-' 
тита на децата на општината Чаир за ме-

• сец септември 1988 година — — — — 770 
Исправка на Одлуката за основање на Ра-
ботна заеднина — Центар за автоматска 
обработка на податоците — — — — 770 
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