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544. 
Врз основа на член 376, став 1. алинеја 8 о д 

Уставот на СРМ, а во врска -со член 12 и 9 о д Зако-
нот за помилување, Претседателството и а СРМ, н а 
седницата о д р ж а н а и а 12 септември 1986 година, 
доносе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Делумно се ослободуваат од .натамошно [издржу-
вање на изречената к а з н а затвор осудените л и ц а : 

1. Исовски Џелил Р у ф а н о д е. М и ш о дежда , во 
траења о д 1 родина, 

2. Митревски Павле И л и ј а од -е. Ч и ф л и к , во 
траење од в месеци. 

II 
0,ваа одлука влегува во сила :со денот н а доне -

сувањето, а ќ е се об ј ави ©о „Службен весник 'ва 
Социјалистичка Република Македонија" . 

Бр . 08-409 
12 септември 11986 родина 

Скопје 
Претседател 

н а Претоејдателството н а СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

исплатената п о м о ш се смета ©о износот и а надомес-
токот на штетата к о ј а му припаѓа по општите про-
писи ако со закон поинаку н е е пропишано . 

I I . УСЛОВИ П О Д КО,И Ќ Е СЕ ИСПЛАТУВА 
ЕДНОКРАТНА П А Р И Ч Н А П О М О Ш 

Член 4 
Висината н а еднократната парична п о м о ш се 

утврдува според основицата што ја сочинува про -
сечниот месечен чист личен доход во СР Македони-
ја во претходната родина о д годината во ко ја нас-
тапило оштетувањето на о р г а н и з м о т на јмногу до 
2 0 % . 

Просечниот месечен чист л и ч е н доход од ста-
ват (1 н а о в о ј член се утврдува в р з основа н а зва-
ничните податоци н а Републичкиот завод з а ста-
тистика . 

Член 5 ^ 
Еднократната п а р и ч н а п о м о ш се исплатува спо-1 

р е д телесното оштетување, кое се утврдува и а тој 
н а ч и н што основот о д членот 4 н а о в а а у р е д б а се 
м н о ж и со (Следните к о е ф и ц и е н т и , и иоа з а : 

5°/о 
10% 
15°/о 
2 0 % 

1 
1,5 

2 
2,5 

545. 
Врз острва н а член 281 став 3 о д З а к о н о т з а (оп-

штонародна »одбрана („Службен весник н а СРМ" бр. 
26/84), Извршниот -совет на Собранието н а СР Ма-
кедонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИСИНАТА И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ Ќ Е СЕ 
ИСПЛАТУВА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА 

ОБВРЗНИЦИТЕ НА ОБУЧУВАЊЕТО ЗА 
ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

I. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува висината и усло-

вите под к о и ќе се исплатува е д н о к р а т н а парична 
помош н а обврзниците н а единиците и штабовите 
н а цивилната заштита и другите обврзници н а обу-
чувањето ' (во понатамошниот текст : обврзници на 
обучувањето) к о и з а време н а обучувањето, без сво-
ја вина ќе се повредат и од т о а ќе (настапи оштету-
вање на организмот на јмногу до*.20'°/о. 

Ч л е н 2 
Право н а еднократна парична п о м о ш обврзни-

ците рѓа обучување м о ж а т д а остварат само ако се 
повикани или упатени ма о б у к а з а о п ш т о н а р о д н а 
одбрана од надлежен орган, о р г а н и з а ц и ј а н а здру-
жениот труд, месна з а е д н и ц а и л и д р у г а самоуправ -
на организација и заедница . 

Член 3 
Исплатата на еднократната п а р и ч н а п о м о ш не 

влијае врз другите права к о и лицето н а кое т а а по-
мош е исплатена ли и м а п о други основи, ниту 

Член 6 
Еднократна п а р и ч н а п о м о ш м у п р и п а ѓ а н а брач-

ниот другар и н а секо ј и з д р ж у в а н ч л е н н а семеј-
ствово н а обврзникот к о ј се наоѓал н а обучување, а 
о д зад(01биенит1е повреди умре и л и з а ш и е . 

Висината н а еднократната парична п о м о ш од 
став 1 н а о в о ј член се утврдува според условите про-
п и ш а н и со о в а а уредба . 

Висината на еднократната п а р и ч н а п о м о ш од 
ставот 1 н а ов)ој член се зголемува за секој нареден 
член н а (семејството з а шо 10% 

* Ч л е н 7 
Ако обврзникот .на обучување з а ш и е или умре 

о д ^ здобиената 'повреда право н а еднократна п а р и ч -
н а п о м о ш м у п р и п а ѓ а н а : 

— б р а ч н и о т другар , освен ако б р а ч н а т а з аедница 
без п р и ч и н а ја н а п у ш т и л пред с м р т т а н а о б в р з н и -
кот н а о б у к а ; 

— д е ц а т а родени во брак , вон брак , -посвоени 
и л и земени н а издржување ако не се постари о д 
18 односно 26 години, а к о се н а о ѓ а а т н а редовно 
школување, к а к о и н а децата без оглед н а годините 
н а живот, к о и се тра јно неспособни з а стопанисува-
ње, а неспособноста настанала пред навршувањето 
н а 18 о д н е ш е 26 години н а живот,-

— родителите , очувот и м а ќ е а т а а к о обврзникот 
•.нема брачен другар ниту деца и л и ако б р а ч н и о т 
другар и д е ц а т а немаат право на п о м о ш ; 

— б р а в а т а и сестрите ако о б в р з н и к о т н е м а бра-
чен д р у г а р -ниту д е ц а и л и ако брачниот другар , де-
цата, родителите,, очувот и маќеата , односне ако 
брачниот другар и децата н е м а а т право н а ' п о м о ш 
и ако б р а ќ а т а и сестрите не се постари од 1.8 однос-
но 26 години, а к о се н а о ѓ а а т на редовно школување 
и л и без оглед на годините н а старост ако тра јно се 
неспособни з а стопанисување, а неспособноста наста-
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пила пред навршувањето на 18 односно 26 годишни 
иа ЖИВОТ; 

— ма дедото и бабата ако обврзникот нема бра-
чен другар, деца, родители, очув, маќеа, браќа и 
сестри или тие (немаат гараво на помош. 

III . ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 8 
СЈО денот на влегување во оила и а оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за остварување на ед-
пократката парична помош 1во случај и а повреда или 
смрт на обврзниците н а обучување за одбрана и 
заштита настанати з а време на о)спо|собување, обука 
џ вежби („Службен мешиќ н а СРМ", бр. 32/78). 

Член 9 
Оваа уредба влегува во оила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-1461/1 
11 септември ,1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

546. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен н е ш и ќ на СРјМ" бр. 42/77), а п|о претходно 
мислење на Народната банка »на Македонија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИС-
КИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБ-
ЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ 
КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МА-

КЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите за користење на паричните (средства на Ре-
публиката и на општините што се .водат како депо-
зит во^ Народната банка на Македонија во 1986 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 11/86, 17/86 и 
30/86), во член 2, по точка 9, се додава нова точка 
10, ко ја гласи: 

„10. з а кредитирање » а откупот на ориз, во из-
нос до 200 мил. динари". 

Член 2 
Во член 5, во алинеја 6, на кра јот топката се 

заменува со трчка и запирка и се додава нов,а али-
неја која гласи: 

„— за намената од томка 10 — со рок на вра-
ќање од 6 месеци и со каматна стапка од 1% го-
дишно". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во оила наредниот ден од 

деЈнот на објавувањето во „Службен верник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-202/1 
11 септември ,1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

547. 
Врз основа на топка 53, .став 2, потточка 2) и 

точка 54, став 1 од Наредбата за (Сметките за уплата 
на приходите на опште стве.но-политичките заедници 
и нивните фондови, на самоуправните интересни за-
едници и н а други 'Самоуправни организации и за-
едници за начинот на уплатување н а тие приходи 
,И з а начинот з а известување на корисниците на тие 
приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/84, 67/84, 
5/85, 72/85 и 23/(86), републичкиот секретар з а фи-
нансии- во согласност со Службата на општественото 
книговодство во Социјалистичка Република Македо-
нија — Централа — Скопје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУ-
ВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ, 
КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потеметки 
на уплатните сметки, како и за утврдување на збир-
ни стапки за уплатување на придонесите од лич-
ниот доход н а работниците и од доходот („Служ-
бен весник на ОРМ" бр. 14/86), во Прегледот број 
2, точка 2 /алинеја втора, стапката „0,45", .се заме-
нува со стапката1 „0,40". 

2. Во Прегледот број 3, .под „а) Од стопанство", 
на реден бро ј 7 Шетав ар, (стапката за здравствено 
осигурување „7,50" се заменува со стапката „9,50", 

4 а збирната стапка „15,95" се заменува со стапката 
„17.95"; на реден број 15 Крива Паланка, стапката 
з а здравствено осигурување „7,20" се заменува со 
стапката „8,50", стапката за вработување „0,72" се 
заменува со стапката „0,75", а збирната стапка 
„14,32" се заменува со стапката „15,65"; на реден 
брод 25 Скопје, стапката за здравствено осигурување 
,,7/10" се заменува со стапката „8,60", а збирната 
стапка ,„13,45" се заменува со стапката „14,95"; и 
н а реден бро ј 27 Струмица збирната стапка „17,00" 
се заменува со стапката „17,30"; а на реден број 30 
— Штип, стапката за здравствено осигурување „8,50" 
се заменува со стапката „10,00", а збирната (стапка 
„16,40" се заменува со стапката „17,90" а во фусно-
тата** стапката „0,10" се заменува со стапката „0,40". 

Во истиот преглед 3), под „б) Од нестопанство", 
на реден (број 7 , Гостивар, стапката за здравствено 
осигурување „7,50" се заменува со стапката „9,50", 
а збирната стапка „16,55", се заменува со стапката 
„18.55"; на реден /број 15 Крива Паланка, стапката 
за здравствено осигурување „7,20" се заменува со 
стапката „8,50", стапката за вработување „0,72" се 
заменува со стапката „0,75", а збирната стапка „15,57" 
се заменува со „16,90"; н а реден број 17 — к у м а -
ново, стапката за кул туфа „0,35" и стапката за ф и 
зи!Ч!ка култура „0,15" се заменуваат со стапката „1,20", 
а збирната стапка „18,55" се заменува со стапката 
„19.25", на реден број 25 Скопје, стапката з а култу-
ра „0,40" се заменува со стапката „1,40", стапката за 
здравствено осигурување „7.10" се заменува со стап-
ката „8,60", а збирната стапка „15,76" се заменува со 
стапката ,.17,26"; и н а реден број 27 Струмица, стап-
ката за култура „0,48" се заменува со стапката 
„0,53", а збирната 'стапка „18,08" се заменува со 
стапката „18,13"; и на реден број 30 — Штип стап-
ката за здравствено осигурување „8,50" се заменува 
со стапката „10,00", а збирната стапка „17,95" се 
заменува со стапката „19,45". 

3. Во Прегледот број 4, под „б) Од ност одан-
•ство", на реден б р о ј 15 Крива Паланка, стапката за 
социј|ална заштита „0;38" се заменува со стапката 
„0,30", а збирната стапка „7,73" се заменува со стап-
ката „7,65"; на реден број 17 Куманово, стапката 
за култура „0,35" и стапката за физичка култура 
„0,15" се заменуваат со стапката „1,20", а збирната 
стапка „7,90" се заменува со стапката „8,60"; и на 
реден број 27 Струмица, стапката за култура „0,48" 
се заменува со стапката „0,53", а збирната стапка 
„9,48" се заменува со стапката „9,53". 
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4. Во Прегледот број 5, н,а реден број 8 Дебар, 
стапката з а физичка култура ,„0,39" се заменува со 
стапката „0,49", стапката за здравствено осигурува-
ње за повреда на работа и професионално заболува-
ње „0,50" се заменува »со стапката „0,30", а збирната 
стапка ,„2,60" се заменува со стапката ,„2,50"; н а ре-
дени број 17 Куманово, стапката з а култура ,„0,35" и 
стапката за физичка култура „0,30" се заменува со 
стапката „1,20", а збирната стапка ,„.1,61" ,се заменува 
со стапката „2,16"; и н а реден број 27 — Струмица, 
стапката за култура „0,40" се заменува со стапката 
„0,6Ѕ", стапката за ф и з и ч к а култура „0,45" се заме-
нува со стапката „0,80", а збирната стапка „1,95" 
се заменува со стапката „2,58". 

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

Бр. 10-128/1 
4 септември 1986 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
мир Методија Тошевски, е. р. 

548. 
Уставниот суд н а ЈМакедонија, .врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот -суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, н а седни-
цата одржана на 25 јуни 1986 ладина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) членовите 65 и 82 од Самоуправната спогодба 

за здружување н а основните организации на здру-
жениот труд во Работната организација Земјодел-
ско-индустриски комбинат ,„Вино(југ" во Гевгелија, 
усвоена од работниците во основните организации на 
здружениот труд во 'состав на 'Работната организаци-
ја, со референдум одржан на 26 јануари 1981 го-
дина, и 

б) член 35 од Статутот н а Работната организа-
ција означена во потточката а) н а оваа тонка од 
решението, донесена од работниците »о основните 
организации на здружениот труд во (состав на Ра-
ботната организација, со референдум одржан на 26 
јануари 1981 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СЕМ" и во Работната организација Земјоделско-
индуетриски комбинат „Винојуг" во Гевгелија на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител н а са-
моуправување во Гевгелија поведе постапка пред 
Уставниот (суд на .Македонија за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 65 и 82 од Само-
управната спогодба и плен 35 од Статутот означени 
во топката 1 на ова решение. Според наводите во 
предлогот, оспорените одредби од Самоуправната 
спогодба се противу ставил и незаконити м тоа член 
35 затоа што-со непо е предвидено гласањето н а де-
тегатите од една основна организација да се смета 
за еден глас, без да се прецизира дека е тоа само 
?о случај кога работничкиот совет одлучува за пра-
нања за кои работниците лично се изјаснуваат, а 
шен 82 затоа што со н е ш е предвидено за раз ре-
нување на директорот на работната организација 
^болниците на основните организации да се изјас-
Јуваат со референдум. Член 35 од Статутот, пак, 
:е смета за нротивуетавен и незаконит затоа што 
1ре,д)видува седницата на работничкиот совет да не 
ложе да се одржи ако н а неа не присуствува ниту 
д е н делегат од една или повеќе основни органи-
!ации на здружениот труд, со што се оневозможува 
саботата иа работничкиот совет на работната орга-
низација, бидејќи .во ш е т а в н а работната организа-

ција и м а основни организации кои се наоѓаат вон 
седиштето на работната организација, п а дури и ло 
други социјалистички републики. 

4. Н а седницата Судот утврди дека со член 65 
од о ш о р е н а т а Самоуправна спогодба е предвидено 
гласањето н а делегатите од една основна организа-
ција да се смета з а еден глас. 

'Со 'член 529 став 1 од Законот з а здружениот 
труд е предвидено 1ако во работничкиот совет н а 
работната организација се избрани два или повеќе 
делегати од една основна организација , нивните гла-
сови дадени за одлука н а работничкиот совет да се 
сметаат како еден глас кога работничкиот совет 
одлучува з а прашања за кои работниците лично се 
изјаснуваат. 

Од означенава законска одредба произлегува де-
ка гласовите на два и повеќе делегати од една ос-
новна организација дадени за одлука н а работнички-
от совет се сметаат за еден глас само тогаш кога 
работничкиот совет одлучува за прашања за кои 
работниците лично се изјаснуваат. Тоа значи дека 
тие (гласови не се сметаат за еден глас кога работ-
ничкиот совет одлучува за прашања за кои работни-
ците не се изјаснуваат лично. Поради ко а, неопход-
но е во самоуправната спогодба, односно во нејзина 
посебна одредба точно да се прецизира дека гласа-
њето на делегатите од една основна организација 
се омета за еден глас само тогаш кога работничкиот 
совет донесува одлука за прашања з а кои работ-
ниците лично се изјаснуваат. Доколку тоа не се сто-
ри, нормата е непотполна и дава можност за тол-
кување во смисла дека гласањето на делегатите од 
една основна организација се смета за еден глас и 
тогаш кога работничкиот совет одлучува за праша-
ња з а кои работниците не се изјаснуваат лично. 

Со оглед на тоа што 100 член 65 од оспорената 
Самоуправна спогодба е предвидено гласањето на 
делегатите од една основна организација да се сме-
та за еден глас, без во нето 'или во спогодбата да 
се прецизира дека то ј се однесува само тогаш кога 
работничкиот 'Совет одлучува за прашања з а кои ра-
ботниците лично се изјаснуваат, Судот утврди дека 
оваа одредба е во спротивност со член 529 став 1 
од Законот за здружениот труд. 

5. Судот исто така утврди дека со член 82 од 
истата Самоуправна спогодба е предвидено за раз-
решување н а директорот н а работната организација 
работниците во основните организации да се изјас-
нуваат со референдум 

Со .член 122 став 1 од Уставот .на СР Македонија 
и со член 527 од Законот за здружениот труд е пред-
видено индивидуалниот работоводен орган во работ-
ната организација да се разрешува -со одлука н а ра-
ботничкиот совет. 

Од изнесенава уставна и законска .одредба произ-
легува дека разрешувањето н а директорот н а работ-
ната организација го врши работничкиот совет со 
своја одлука. Работничкиот давет, пак, може, соглас-
н о член 521 став 5 од Законот з а здружениот труд, 
одлуката з а разрешување н а директорот на работ-
ната организација да ја изнесе 'пред работниците 
за да се изјаснат со референдум, само за потврду-
вање на нивниот став. 

Со оглед н а тоа што со член 82 од оспорената 
Спогодба е предвидено за разрешување н а дирек-
торот на работната организација работниците во 
основните организации да се изјаснуваат со ре фе-
рендум од што произлегува дека работниците со 
референдум одлучуваат з а разрешување н а дирек-
торот н а работната организација , Судот утврди дека 
оваа одредба не е во согласност со член 122 став 
1 о д Уставот на СР Македонија и д е к а е во спротив-
ност со член 527 од Законот за здружениот труд. 

6. Судот, понатаму, утврди дека плен 35 од Ста-
тутот предвидува седницата на работничкиот совет 
на Работната организација д а не .може да се држи 
ако н а неа не присуствува ниту еден делегат од 
една или повеќе основни организации. 

Во член 11Ѕ став 3 од Уста,вот на СР Македо-
нија и член 524 од Законот за здружениот труд, 
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во КОЈИ е утврден составот на работничкиот совет на 
работната организација и застапеноста во н е ш ,на 
секоја основна организација во ш е т а в на работната 
организација и во член 529 став 1 и 4 од овој За-

- кон, 'во КОЈ е утврден начинот на , донесувањето на 
одлуките н а работничкиот .совет на работната орга-
низација, не е предвидена можност з а нердржување 
на седници н а работничкиот совет на работната 
организација ако на неа не 'Присуствува ниту еден 
делегат од една или повеќе основни организации. 

Според мислењето на Судот, седницата н а работ-
ничкиот совет на работната организација ќе се одр-
жи доколку н а неа се присутни (повеќето од поло-
вината делегати од вкупниот -број н а делегати во 
работничкиот совет »на работната организација (кво-
рум). Доколку, пак, делегатите од некои основни 
организации во состав на работната организација, 
•поради определени причини не се »во можност да 
присуствуваат н а седницата на работничкиот совет 
на работната организација , тие .можат писмено или 
на друг начин да гласаат или да не гласаат за одлу-
ката на работничкиот совет на работната организа-
ција. Н а ТОЈ начин, се овозможува работата на сед-
ницата на работничкиот совет н а работната орга-
низација нормално да се одвива и да се оствари 
начелото 'секоја основна организација д а "биде зас-
тапена во работната организација . Во спротивно, 
можат д а настанат такви тешкотии во работата на 
работничкиот совет кои ќ е ја парализираат неш®ата 
работа. 

Со оглед на т а а што со член 35 од оспорениот 
Статут е предвидено седница н а работничкиот ш в е т 
на работната организација да не може да се одржи 
ако на неа не присуствува ниту еден делегат од 
една или повеќе основни организации, Судот утвр-
ди дека оваа одредба не е во согласност »со член 
119 став 3 од Уставот на ОР Македонија и дека е 
во спроЈтивност со член 524 и 528 став 1 и 4 од 
Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 1)63/85 
25 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

549. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и »член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на М.акедо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 2 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на »членовите 5 и 117 од Пра-
вилникот за решавање на станбените потреби, доне-
сен од работниците во Основната организација на 
здружениот труд Завод за превентивна медицина, во 
состав на (Работната организација Здравствен дом во 
Скопје -со референдум одржан на 6. 04. (1983 година, 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација н а здруже-
ниот труд Заводи за превентивна медицина .во (Скоп-
је на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд »во Скопје 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на членовите 5 и .17 од Правилникот означен 
во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во 
предлогот., овие одредби се противу став,ни и незако-
нити затоа што предвидуваат право на решавање 
на станбените потреби покра ј другите работници да 
имаат и : а ) , пензионираните работници и б) 'члено-
вите на потесното семејство на умрен или загинат 

работник з а к о ј пред одењето во (пензија, односно 
пред смртта била во тек постапката решавање на 
нивните -станбени прашања. Во предлогот се изне-
сува мислење дека оо ваквиот начин н а .нормирање 
на овие односи на пензионираните работници им се 
дава предност пред останатите работници з а реша-
вање на станбеното прашање, ЈСО ШТО се повредува 
уставното начело н а еднаквост на граѓаните. 

4. Н а седницата Судот утврди дека оо член 5 
од оспорениот /Правилник е предвидено право за 
решавање на станбените потреби, покра ј другите 
работници, да имаат и пензионираните работници 
како и членовите н а потесното семејство н а умрен 
или загинат работник за кои пред одењето во пен-
зи ја односно пред 'смртта била во тек постапката за 
решавање н а нивните станбени прашања. Понатаму, 
Судот утврди дека со член 17 од овој Правилник е 
предвидено ако при утврдувањето редот на првен-
ството з а решавање на станбените потреби има по-
веќе работници (со ист број на бодови од становите 
што се доделуваат, предност да им »се .даде по след-
ниот редослед: 1. работници кои се во пензи ја ; 2. 
членовите на потесното семејство на умрен или за-
гинат работник; 3. работници со поголем број на 
болни и стари членови во потесното семејство; 4. 
работници инвалиди на трудот; и 5. работници со 
подолг работен стаж. Најпосле, Судот утврди дека 
оспорениот Правилник содржи основи и мерила за 
распределба на станови н а работниците, (а оспоре-
ните одредби всушност предвидуваат можност и 
пензионерите да учествуваат во распределбата и под 
определени услови заедно со означените категории 
д а имаат предност Јпри еднаков бро ј на 'бодови. 

5. Согласно Оддел I I став 3 алинеја 6 на .Ос-
новните начела и член 22 од Уставот на СР Македо-
нија, како и член 126 од Законот за здружениот 
труд, неприкошовената основа на положбата и уло-
гата на 'човекот, меѓу другото, ја (сочинуваат /и (соли-
дарноста и заемноста н а секој спрема (Сите и на 
сите опрема, некого, кои се засновани (врз (свеста »а 
работните луѓе, дека своите тра јни интереси можат 
да ги остваруваат само врз тие начела. Понатаму, 
согласно член 42 од 3|ако,нот з а станбените односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и .14/83) и член 
463 од Законот за здружениот труд, работниците 
/во основната организација »на здружениот труд со 
самоуправен општ акт ги утврдуваа)!' основите и ме-
рилата з а распределба на становите. .Какви основи 
.и мерила .ќе предвидат е самоуправно право на ра-
1ботниците, но тие треба да бидат во (согласност со 
Уставот и Законите, 'водејќи при тоа сметка посеб-
но за уставното начело на -солидарност и заемност. 

Според мислењето на Судот, со определувањето 
при распределбата на станови е р и ист број на бодо-
ви предност д а им се дава »на пензионираните ра-
ботници или на поблиските членови на умрените 
или загинатите работници, доколку 'тие барањето 
за стан го поднеле пред тој ф а к т се а ф и р м и р а на-
челото на ^солидарност меѓу работници и не се соз-
дава нееднаквост меѓу нив затоа што »со тоа се овоз-
можува стан да добијат оние кои станбеното пра-
шање не го решиле за време на својот работен век 
или на членовите на оние работници к а ј кои »нас-
танал несреќен случај 

Со оглед на тоа ЈШТО СО- член 5 од оспорениот 
Правилник е предвидено п р а т е з а решавање на 
станбените потреби, п о к р а ј другите (работници, да 
имаат и пензионираните работници, к а к о и членови-
те на потесното семејство н а умрен или загинат ра-
ботник за к о ј пред одењето во пјензија, односно 
пред смртта била во тек постапката за решавање 
на нивните станбени потреби, а со член ,17 е пред-
видено н а овие работници при ист б р о ј на бодови 
да им се дава предност при распределбата на ста-
нови, Судот утврди дека овие одредби не се во не-
согласност !со начелото на еднаквост на работниците 
во нивните права, утврдено во (алинеја 9 на став 
3 од Одделот II на Основните начела и во член 
204 од Уставот на ОР М1акедо!нија и со член 42 о д 
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Законот за станбените односи, односно дека не се 
вр спротивност со членовите 126 и 463 о д Законот 
з а здружениот труд. 

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

У. бр. 294/85ч 
2 јули 1986 година 

Скопје * . 
Претседател 

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

550. 
Уставниот суд н а Македонија, врз обнова на 

член 133 од Уставот на СР Македонија и -член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и з а правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
з јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 15 и 17 рд Пра-
вилникот з а услови и ш стапка н а изведување на 
специјализации по стомато ло шиите дисциплини на 
Стоматрлошките »клиники црн Стоматолошкиот фа-
култет на Универзитетот „Кирил и Методиј" во 
Скопје, донесен од Работничкиот совет на Основна-
та организација „Стоматолошки клиники" /во Скоп-
је на 22 декември 1982 година и Одлуката з а зго-
лемување на надомест на трошоците з а специјали-
зација, донесена од Работничкиот ш к е т на означе-
ната Клиника на 5 јуни 1985 г о д а т . 

2. Оваа 'одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација „Стома-
толошки клиники" во Скопје на начин предвиден 
за објавување на 'самоуправните општи акти. 

3. Претседателот на Републичкиот комитет за 
здравјето и социјална политика, со предлог подне-
с и до Уставниот (суд на Маке дани)ја, поведе постап-
еа за оценување уставноста и законитоста на член 
15 од Правилникот и на Одлуката означени во точ-
еа 1 од оваа Одлука. Според наводите во 'предлогот, 
X) оспорениот член 15 од Правилникот и со него-
вите измени и дополнувања е предвидено дека кан-
дидатот упатен на специјализација, односно устано-
вата (која упатува свои кандидати ла опеци ја лизаци-
а, се должни да ги сносат трошоците за специјали-
ација 'Кои изнесуваат 30.000 динари, а според из-
реките 50.000 динари. Од друга страна, пак, според 
лен 16 од Правилникот кандидатите кои се наоѓаат 
а специјализација не добиваат материјално надо-
ј д у в а њ е за времето поминато на специјализација. 
Поред мислењето на предлагачот., од Законот за 
цравствена заштита произлегува дека здравствените 
рганизации во кои се спроведува специјализа-
ија не се овластени со своите самоуправни »општи 
ЕСТИ да утврдуваат права и обврска за здравствени-
ѕ организации мои упатиле свои кандидати на 
тециј^лизапија. ниту, пак, права и обврски за здрав -
гасните работ1ници кои .се наоѓаат на Спе ци јал из а-
№ја. Ова дотолку повеќе, што снецијал,изант,ите за 
земе на обавувањето на 'стажот на специјализација 
: во -работен однос во здравствената организација 
з ј а т и упатила на спец I ија лиз ани ј а, а обавувајќи го 
ажот на специјализација во клиниките и институ-
1те, тие истовремено укажуваат и здравствена заип-' 
ита и со тоа учествуваат во остварувањето на до-
ждот на здравствените организации во кои се на 
ециј.али заодија, но не учествуваат во распределбата 
I доходот на тие организации. 

4. Претставникот на доносителот на оспорените 
:ти на јавната расправа наведе дека треба да се 
т а г у в а а т трошоците направени во ©река со спе-
рјализацијата, затоа што специ јализантите 100 ово-
га работа прават трошоци, од Заедницата се до-
шаат лим|итирани средства кои не се доволни за 
кривана н а напршените трошоци. Понатаму, на-

веде дека (собраните (средства се користат за надо-
месток з а дополнителниот труд н а наставниците — 
ментори на специ Јализантите, з а стручно издишува-
ње и усовршување н а спе цијализ актите со следење 
на научните достигнувања, посети на конгреси, се-
м и н а р и И (СЛИЧНО1. 

5. Судот н а Јавната расправа утврди дека во 
член 15 од Правилникот се предвидува должност на 
кандидатот на специјализација о д н о ш о на установа-
та која го испраќа н а специјализација да ги сноси 
трошоците за специјализација во износ од 30.000,00 
а според означената Одлука 50.000,00 'динари. Спо-
ред член 16 од Правилникот, пак,, кандидатите на 
специјализација не добиваат материјално надомес-
тување за бремето поминато н а специјализација. Во 
член 17 од Правилникот е предвидено дека „непо-
читувањето на одредбите од овој Правилник повле-
кува дисциплинска одговорност со санкција на пре-
кинување на обавувањето на опецијализацијата". 

6. Согласно член 1.77 став 1 од Законот за здрав-
ствена заштита („Службен верник н а СРМ" бр. 10/83, 
43/85), здравствените работници и здравствените со-
работници со високо образование м о ж а т да специ-
Јализираат определени .иранки на (специјалност. Спо-
ред член 180 од истиот Закон, специјал,изацијата на 
здравствените работници се врши на клиниките и 
институтите и другите високообразовни и научно-
истражувачки организации во Ре,публиката, во заво-
дот за здравствена заштита и во други здравствени 
организации кои ги исполнуваат условите што ги 
пропишува Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика. 

. Според членовите 178 и 181 од означениот За-
кон, (гранките и времетраењето на специјал из аџијата 
ги определува Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика со претходно мислење на 'Соод-
ветната високообразовна организација и (Републич-
ката заедница з а здравствена заштита, а специјали-
зацијата ја одобрува претседателот н а Републичкиот* 
комитет за здравство и социјална политика. 

Отворел член 18,1 став )2 од Законот за здрав-
ствена заштита, Здравствените организации и други-
те самоуправни организации и заедници со самоуп-
равен општ акт. во согласност со критериумите утвр-
дени во здравствениот регион односно во Републич-
ката заедница, ги утврдуваат критериумите и постап-
ката за избор н а кандидатите за специјализација, 
како и правата, обврските и одговорностите • на из-
борните (кандидати опрема здравствената 'организа-
ција, односно друга самоуправна организација и з а -
едница. Според член 185 од означениот Закон, на-
чинот на спроведувањето иа стажот н а специјализа-
ција и на полагањето на специјалистичкиот и с т и 
ги пропишува Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика. Што се однесува, пак, др обез-
бедувањето на средства за задоволување н)а - потре-
бите од здравствена заштита согласно член 92 став 
1 'Од Законот за здружениот труд, работниците во 
основната организација која врши дејност во облас-
та на здравството и социјалната заштита го стекну-
ваат доходот на основната организација од вкупниот 
приход што таа ќе го оствари со слободна размена 
на трудот, непосредно или преку односно во рам-
ките на самоуправната интересна заедница од до-
ходот н а другите основни организации, според при-
донесот што го дале со својот труд во создавањето 
на нова вредност во материјалното производство, во 
зголемувањето на производноста на вкупниот опште-
ствен труд и во развојот на општеството во целост. 
Воедно, со член 6 од Законот за здравствена заш-
тита е предвидено дека потребите од здравствена 
заштита и средствата за нивно задоволување ги ут-
врдуваат, врз начелата на заемност и солидарност, 
работниците, другите работни луѓе и граѓаните не-
посредно во самоуправните организации и заедници 
и преку своите делегации и делегати во самоуправ-
ните интересни заедници за здравствена заштита и 
во собранијата на опни тост вено -пол ити ч ките заедни-
ци . Според став 2 на овој член, потребите и сред-
ствата од став 1 се 'утврдуваат со самоуправна спо-
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ш д б а за основите н а плановите и програмите за ра-
бота и разво ј на -самоуправните организации и заед-
ници и на самоуправните интересни заедници за 
здравствена заштита и оо договорите за основите на 
општествените планови како и со општествените пла-
нови на 'општествено-политичките заедници. 

Од изнесените заковски одредби произлегува де-
к а организациите што вршат дејност од област,а на 
здравството ло стекнуваат доходот со слободна раз-
мена на трудот. Средствата за вршење дејноста на 
здравствените организации., пак, се утврдуваат со са-
моуправна спогодба за основите на плановите и 
програмите за работа и развој, а во тие планови 
и програми се опфатени сите работи што се извр-
шуваат во овие самоуправни организации и заед-
ници, што значи дека се опфатени и работите што 
се однесуваат на спе цијализациј ата. Притоа, од За-
конот не произлегува можност и овластување за кли-
никите и институтите и другите организации во кои 
се врши специјализацијата, со самоуправен општ 
акт да предвидуваат обврски и одговорности однос-
но да предвидуваат обврска за надоместок на тро-
шоците за специјализација за кандидати упатени на 
специјализација и за организациите што упатиле 
свои кандидати на специјализација. 

Со оглед на тоа што клиниките, институтите и 
другите Организации на кои се врши специјализаци-
ја доходот го стекнуваат со слободна размена на 
трудот, тие не се овластени со самоуправен општ акт 
да утврдуваат обврска за надоместок на трошоци за 
спе цијализ ација. 

Со оглед на изнесеноно, Судот утврди дека чле-
новите 15 и 17 од означениот Правилник и озна-
чената Одлука не се во согласност со означените 
одредби од Законот за здравствана заштита и од-
лучи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 46/86 
3 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

551. 
Уставниот суд на М1акедонија, врз Обнова на 

член 433 од Уставот ета СР Мак е; допиј а, и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата 
одржана на 3 јули 1986 година, Донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за утврдување 
висината на болничките трошоци во 1985 година бр. 
06-1604/14, донесена од Собранието на Општинската 
заедница .на здравството и здравственото осигурува-
ње во Штип, на седницата о д р ж а а на 26 декември 
1984 галина, во време на нејзиното важење, не била 
во согласност со Законот за здравствената заштита. 

Оваа одлука има исто правно 'дејство како и 
оллука со која се укинува самоуправен (општ акт. 

2. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување на бол-
^и*гките трошоци од 1 'јули 1985 година бр. 04-21/5, 
"обесена од Собранието на З а д н и ц а т а на здрав-
ството и здравственото осигурување во Штип, на 
е е к и п а т а одржана в а 24 Јуни 1985 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави вк) „(Службен весник 
на СРМ" и во Општинската заедница на здравството 
и здравственото Осигурување во Штип на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста .на 'одлуките означени во точките 1 и 
2 на оваа одлука затоа што се постави прашањето 
за нивната законитост. 

5. Н а јавната расправа Судот утврди дека со 
„донесување на втородопорејната престана да важи 
првоедспорената одлука, но, согласна член 419 став 
2 од Уставот н а (СР Маке) дони ја, и м а правна можност 
з а оценување н а законитоста н а одлуката што прес-
танала да важи. Судот, потоа, утврди денса со прво-
ојспорснага одлука е определена висината на бол-
ничките трошоци з а осигурениците од Основната 
заедница на здравството и здравственопр осигурува-
ње во Штип кои остваруваат здравствена заштита 
во други здравствени организации надвор од Меди-
цинскиот центар во Штип без да бидат упатени 
со болнички упат од овој Центар и дека овие тро-
шоци изнесуваат 7 70 динари за секој болнички ден, 
односно 1400 динари за интензивна нега. Најпокше, 
Судот утврди дека второошорената одлука, содр-
жински е идентична со првооспорената, освен во ви-
сината на болничките трошоци кои се определени 
во изведе од 50% од направените болнички тро-
шоци. 

6. Според член 58 од Законит за здравствена 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83 и 
43/85), правата од здравствена заштита се оства-
руваат под условите и на начин утврдени со овој 
закон, -со самоуправните општи акти на заедниците 
на здравствена заштита и она самоуправните органи-
зации и заедници, во согласност со овој Закон. Со 
член 59 став 1 од истиот Закон е предвидена мож-
ност здравствена заштита д а се остварува и неза-
висну од условите утврдени во смисла на член 58 
од - овој Закон, доколку корисниците на здравстве-
ната заштита ја платат разликата во цената на 
здравствената услуга. Во став 2 на истата законска 
одредба е предвидено трошоците за користење на 
здравствена заштита надвор од ^подрачјето на Заед-
ницата на здравствена заштита д а ги поднесува за-
едницата на здравствената заштита во случаите кога 
корисникот е упатен од здравствената организација 
или л е к а р к а т а .комисија или е без упат кога е 
во прашање итен медицински случај. 

Од изнесените законски одредби произлегува 
дека заедниците за здравствена заштита ги подне-
суваат трошоците з а користење на здравствена заш-
тита надвор (Од нејзиното подрачје само кога ко 
рисникот е упатен од здравствената организација 
или од л е к а р к а т а иоомисија или е без упат ког; 

' е во прашање итен медицински случај, додека, пак 
кога корисникот здравствената заштита ја корист] 
вон овие случаи, должен е да ја плати саму разли 
ката во висината меѓу цената на здравствената заги 
тита на здравствената работна организација во по 
драчјето на »својата заедница на здравствена заш 
тита и цената на здравствената работна организациј 
вон ова подрачје која му ја дала здравствената зап 
тита. Тоа значи, дека Заедницата е должна да м 
признае на осигуреникот износ како и на осигура 
•липите кои ја користат ЗДРАВСТВЕНАТА заштита Е 
здравствената организација од нејзиното подрачј 

Со оглед на тоа што со оспорените одлуки ви 
сината на болничките трошоци понатаму е даде.? 
во определен износ, а не како разлика во ценат 
на здравствената услуга, и што ов за рисана е ра: 
лична од висината на овие ТРОШНИМ КОИ им се на: 
латуваат -на осигурениците кои се лекуваат во зита 
славената организација од подрачјето на З а е д н и ц а 
Судот утврди дека првооспорената одлука, во врел 
на нејзиното важење, не била во согласност со чл< 
59 од Законот за здравствената заштита, а второо 
горената одлука не е во согласност со оваа закона 
одредба. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи ка 
во Точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 155/85 
3 јули 1986 година 

Скопје > 
Претседател 

н а Уставниот суд на Македон^ 
Димче Козаров, е. р. 
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552. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
3 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 08-1549/1 за из-
мена и дополнување на Одлуката за донесувале план 
за реализација на Централното градско подрачје, 
донесена од Собранието на општина Битола, на сед-
ницата одржана на 10 ма ј 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Битола". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 269/85, од 9 април 1986 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа 
што за измените и дополнувањата на Планот за 
реализација, усвоени со оспорената Одлука прет-
ходно не е организирана јавна расправа, поради 
што пред Судот се постави прашањето за соглас-
носта на оспорената Одлука со член 31 и член 37 
од Законот за системот на просторното и урбанис-
тичкото планирање. 

4. На седницата и на јавната расправа, Судот 
утврди дека оспорената Одлука е донесена од Со-
бранието на општина Битола на седницата одржана 
на 10 мај 1985 година. Со неа се врши измена и до-
полнување на Одлуката за донесување план за реа-
лизација на Централното градско 'Подрачје на оп-
штина Битола („Службен гласник на општина Би-
тола" бр. 2/83). Измените и дополнувањата според 
член 2 од оспорената Одлука, се однесуваат на про-
ширување спрема север на постојниот објект на 
ПТТ — Битола, која предвидува и рушење на два 
објекти од П + 1 кат, предвидени со деталниот урба-
нистички план. Понатаму, Судот утврди дека за 
означената измена на Планот е обезбеден јавен увид 
кој траел од 27 март до 3 април 1985 година. Ме-
ѓутоа, по неа не е организирана јавна расправа. 

5. Согласно член 31 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/85), просторниот и урба-
нистичкиот план, освен урбанистичкиот проект, за-

должително се ставаат во (фазата нацрт на план на 
јавен: увид и јавна расправа, а постапката за обез -
бедување на јавен увид и јавна расправа ја утврдува 
собранието на општината. Во член 34 од овој закон 
е предвидено дека просторен односну урбанистички 
план донесува собранието н а општесгвено^политич-
ката заедница. Според член 37 од овој закон, прос-
торните и урбанистичките планови можат да се из-
менуваат и дополнуваат доколку е тоа неопходно 
заради нивното усогласување -со целите и задачите 
утврдени во среднорочните пл анќеви за општествено-
економскиот разво ј или поради дејство н а диша аила, 
а измените и дополнувањата на просторните и урба-
нистичките планови се вршат н а начин и постапка 
пропишани со овој Закон за нивното донесување. 
Согласно, пак, член 38 од овој Закон, измени и до-
полнувања на деталниот урбанистички план од по-
мал обем во поглед н а измена .на габаритот на об-
јектот, намената на дел о|д објектот, доградба и 
надградба на објектот., нивелационата кота и гра-
дежната линија, можат да се вршат само врз ос-
нова н а пропије н а општината. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка секоја измена или дополнување на планот мора 
да се врши по пропишана постапка во ко ја ќе се. 
обезбеди јавен увид и ќе се организира јавна рас-
права, о ш е н во 'случаите од член 38 од Законот за 
системот на просторното .и урбанистичкото планира-
ње, кога оваа постапка не е задолжителна. 

Во конкретниот случај, измената во Планот за 
реализација , предвидена со оспорената одлука, по-
к р а ј доградбата на постојниот објект 'на ПТТ — 
Битола, повлекува и рушење н а два станбени об-
јекти, поради што Судот утврди дека со неа се вр-
ши измена во Планот од поголем обем. 

Со оглед на тоа што пред донесувањето на ос-
порената одлука не е организирана јавна расправа, 
Судот утврди дека таа не е во 'согласност оо член 
31 и член 37 од Законот за системот н а простор-
ното и урбанистичкото планирање. 

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

У. бр. 269/85 
3 јули 19Ѕ6 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

281. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —-
РЕСЕН 

Врз основа на член 100 од Законот за з д р а в и т е -
1а заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
м е н ,161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
"ИЗ за здравствена заштита — Ресен,, Собранието 
т Заедницата, со рамноправно учество на Соборот 
Ја корисници на услуги — работници и Соборот на 
делегати — даватели на услуги, на заедничката сед-
шца одржана на 21 ма ј 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ — РА-

БОТНИЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1986 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за стапките н а придонесот за здрав-

ствена заштита и стапката на посебниот придонес 
за користење на здравствена заштита во странство 
на корисниците — работници од општината Реши 
за 1986 година, бр 02-92/1 од 30 декември 1985 го-
дина, објавена во ».Службен весник на СВМ" бр. 
13/86, во членот Г е,та в з по зборовите: „(Секретари-
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јатот з,а внатрешни работи при -Собранието на »оп-
штината Ресен", се (Сташа точка и запирка и /се до-
дава : 

„— Здравствениот дом — Ресен; 
— ВО „Преопатекст" Ресен ООЗТ Крзно 
— РО „.Преш анекс" Ресен ООЗТ Конфекција 
— РО „Прсспатекст" Ресен ООЗТ Хемиски влакна 
— РО „Преспатеке" Ресен ООЗТ Работна заед-

ница 
— РО „Прешатекс" Ресен ООЗТ Туристичка на-

селба — Оте ше во. 
— Завод за превенција, лекување, и рехабили на-

ција на хронични респираторни не специфични забо-
лувања — Отешево; 

— Земјоделска задруга „Мите Пр пуловски" — 
е. Царев Двор,-

— ЗК „Пре Сланско јаболко" — Ресен — ООЗТ 
Сточар, попон Кшдамара — Ресен,-

— Ш И П „Преспа" — Расен. ООЗТ Дрвна индус-
три ја 

— КРО Пролетер" — Реган и 
— Клубот на пензионерите — Ресен. 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1 јануар и 1986 го-
дина. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. 02-3/1 
21 м а ј 1986 година 

'Ресен 
Претседател, 

Спасе Марковски, е. р. 

О Б Ј А В А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Врз основа на член 18 (став 3 од Законот за 
саден материјал („Службен весник на СВМ" број 
10/73), Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство објавува дека во Регис-
тарот на производители на саден материјал , з а про-
изводклшо на шумски саден материјал е запишана 
следната Работна организаци ја : 

Работна организација за средно насочено обра-
зование — Земјоделско шумарски училишен центар 
„Иво Лола Рибар" — Кавадарци. 

Бр. 09-1128/1 
15 м а ј 1986 година 

Скопје 
Од Републичкиот комитет з а 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О П Ш Т И Н С К И СУД СКОПЈЕ I —• СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — (Скопје е з а -
веден спор за утврдување право на 'сопственост 
помеѓу тужителот Ханафие Нурковиќ, ул. „Градски 
парк" бр. 9, Скопје, и тужениот Недељковић Мио-
драг, со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000 
динари. Во то ј спор, во (смисла н а член 84 од З П П , 
му е поставен привремен застапник на тужениот. За 
привремено застапување е назначена Елена Миовска 
Граматикава, адвокат, к о ј а ќе упо застапува т у ж е -

ниот се додека истиот или нешов полномошник не 
се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, I I П. 
бр. 4961/84. (122) 

Пред ово ј суд е покренатд постапка за аморти-
зација н а чек бр. 16048844 на износ од 20.000,00 ди-
нари издаден од Поштенската штедилница —̂  Бел-
град. 

Се моли секој оно ј к о ј знае нешто з а чекот или 
к а ј к о ш чекот се наоѓа , за истопр д а го извести 
судот или да го достави во судот. Во спротивно, 
истиот ќ е биде поништен во р о к о д 60 д е н а но об ја -
вувањето на ово ј оглас. 

Од Општинскиот (суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
1013/86. (126) 

О П Ш Т И Н С К И СУД СКОПЈЕ I I — СКОПЈЕ 

Пред ово ј суд е заведен спор з а развод н а б р а к 
по тужбата н а тужителот Сељадин Мемед од Скопје, 
ул. . „Мелничка" бр. 21, нас. Шуто Оризари, против 
тужената Џемиле Мемед на привремена работа во 
Австрија, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Џемиле Мемед да се јави 
во овој (суд во рок од .30 дена по објавувањето н а 
ово ј о ш а с или во истиот рок да ја достави -својата 
точна сегашна .адреса н а живеење. Доколку туже-
ната не се јави во р о к од 30 дена, ќе биде застапу-
в а а од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, XI. 
П. бр. 2358/86. - (127) 

Пред Општинскиот суд Скопје I I — Скопје е 
поднесена т у ж б а за развод на брак од тужителот 
Ф,ари Ш е р и ф од Скопје, ул. „Петар Манџиков" бр. 
201-а, против тужената И р ф е т Ќ а м и л Ш е р и ф о д 
Скопје, ул. .,0)В'чеиолска" бр. 1, а сега со непозната 
адреса н а живеење. 

Се повикува тужената И р ф е т Ќ а м и л Ш е р и ф од 
Скопје д а се јави .во овој суд в о р о к од 30 дема по 
објавувањето н а огласот Во спротивно, иа истата ќ е 
и биде одреден привремен старател к о ј ќ е ги заста-
пува нејзините интереси пред судот. 

Од Општинскиот (суд Скопје I I — Скопје, XVI. 
П. бр. 2437/86. (128) 

О П Ш Т И Н С К И СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
з а раскинување н а договор за доживотна издршка 
по тужбата на тужителот Цене Спа јаи Цветковски 
од е Јегуновце, против тужениот Златко Ценов Цвет-
ковски од е. Ј егу новце, сега на привремена работа 
во САД, со непозната -адреса. 

Се повикува тужениот Златко Ценов Цветков 
ски од е. Јегуновце, сега на привремена работа ве 
САД, оо непозната адреса, да се јави пред Општин-
скиот суд в)о Тетово, да постави овој полномошник 
или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена 
Во спротивно, по истекот н а овој рок , судот пк 
службена должност ќе му постави привремен стара-
тел к о ј ќе се грижи за неговите права и интерес* 
во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово-, П. бр. 1(216/86 
(123 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спО|1 
по тужбата н а тужителите Фатиме Деари и А ф р и м 
Деари, двете од е. Селце, застапувани од законскио 
застапник Адвије Бакија, против тужениот Рамада 
Сали Деари од е Шипковица, сега н а привремен 
работа во СР Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Рамадан Сали Деари о 
е. Шипковица, сега со непозната адреса во ОР Герм: 
е1ија, да се јави пред ово-ј суд, д а ја достави својал 
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адреса или постави овој полномошник во рок од 
30 де,на. Во спротивна, > по истекот ма овој рок, судот 
ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи 
за цветовите права и интереси ко постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1164/86. 
(124) 

Пред Општинскиот руд во Тето,во се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ма-
муди Адиле од Тетово, ул. „Илондонска" бр. 133, , 
пратив тужениот Мамуди Абдулкадри од Тетово, 
сега ср непозната адреса во САД. 

Се повикува тужениот Мамуди Абдул кадри од 
Тетово сега со непозната адреса во САД, да се јави 
пред судот, да Ја ,до1ста1ви својата адреса или постави 
свјој полномошник во р о к од 30 дена. Во спротивно, 
судот на истиот ќе му постави привремен старател 
кој ќе се грижи за неговите права и интереси во 
пост алката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1277/86. 
(1125) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот ^стопански суд во Скопје со реше-
нието Орег. бр. 471 од 14. V. 1986 година, и а регис-
тарска влошка бр. 3-2067-0-0-0, ш запиша во .суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
ОСИЗ под ф и р м а : Оп1шти1н1ска самоуправна интерес 
на заедница за предучилишно и основно воспита-
ние и образование и општествена заштита на деца-
та, Ц. О. — Кратово, Кратово. ОСИЗ е основана 
со Самоуправната спогодба за основање под • бр, 
1-39/1 од 12. III . 1986 година, усвоена и потпишана 
СД 29 основачи. 

Основни дејности: 
140231 и 140235 — самоуправна интересна заед- > 

ница во областа на образованието и детската заш-
тита. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за пр е ДУШИ ЛИШЕНО и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата — Кратово, 
во правниот промет со трети лица истапува во свое 
•име и за своја 'Сметка со неограничена це ло ана од-
Iоворнојст (Ц. О.). 

За своите обврски опрема трети лица во прав-
ниот промет, Општинската самоуправна интересна 
заедница за пр е; ду чи лишио и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата Кра-
тово, одговара со (Сите свои рредства со целосна не-
ограничена одговорност (Ц. О.). 

Лице овластено за застапување е Арсов Ранко, 
сек петар, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 471/86. ' (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 474 од 10. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-12068-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конетитуирањ!ето на 
ОСИЗ под ф и р м а : Општинска самоуправна интерес-
на заедница за култура и физичка култура, Ц. О. 
— Кратово, ул. „Тошо Куковски" бб. 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
култура и физичка култура, е основана со самоуп-
равната спогодба за основање на ОСИЗ за култура 
и физичка култура — Кратово, под бр. 01-19 од 
14. IV. 1986 година, усвоена и потпишана од 29 ос-
новани. 

Основни дејности • 
140234-110233 — самоуправна интересна заедни-

ца во областа на физичката култура и културата. 
Општинската самоуправна интересна заедница за 

култура и физичка култура — Кратово, во правни-
от промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка со неограничена целосна одговорност 
(Ц. О.). 

За своите обврски спрема трети лица во прав-
ниот промет, Општинската с а м о у п р а в а интересна 
заедница за култура и физичка култура — Кратово 
одговара со сите свои средства со целосна неогра-
ничена ОДГОВОРНОСТ |(Ц. О.). 

Лице овластено за застапување е Арсов Ранко, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ор ег. 
бр. 474/86. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 472 од 10. V. 1986 година, »на регис-
тарска влошка бр. 3-1543-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за култура, Ц. О. — Кра-
тово, ул. „Маршал Тито" бр. 1, со .следните подато-
ци: Се брише од регистарот Општинската самоуп-
равна интересна заедница за култура, Кратово, ул. 
„Маршал Тито" бр. 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 472/86. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 470 од 14. V. 1986 година, н а регис-
тарска влошка бр. 3-1158-0-0-0, ло запиша во суд-
скиот регистар бришењето на СИЗ од судскиот ре-
гистар со следните податоци: Се брише од регис-
тарот Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата, Ц. О. — 
Кратово. 

Од Окружниот стопански суд да Скопје, Срег. 
бр. 470/86. (232) 

Окружниот стопански суд во Скопје, ао реше-
нието Орег. бр. 469 од 14. V. 1986 година, н а регис-
тарска влошка бр. 3-1440-0-0-0, го з апиша то суд-
скиот регистар бришење,то на СИЗ со 'следните пода-
тоци: Се брише од регистарот Општинската само-
управна интересна заедница за воспитание и обра -
зование, Ц. О. — Кратово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 469/86. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
ниено Срег. бр. 473 од 10. V. 1986 година, на регис-
тарска 1в1лошка бр. 3-1862-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за физичка култура, Ц. 
О. — Кратово, ул. „Маршал Тито" бр. 1, <оо •следни-
те податоци. Се брише Општинската самоуправна 
интересна заедница за физичка култура — Кратово, 
ул. „Маршал Тит1о" бр. 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег 
бр. 473/86. (234) 

'Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 515 од 10. V. 1986 година, на р е ш с -
тар1ока влошка бр. 1-99-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар цромената на лицето овластено за заста-
пување н а Работната организација за згрижување, 
воспитание и образование „Весели Цветови", Ц. О. 
— .Скопје, ул. „Михаил Чаков" бб, -со следните по-
датоци Се брише досегашниот застапник Загорка 
В а р е л о в а , в. д. директор, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Димо Петрески, дирек-
тор, без ограничување. 

(Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 515/1816. (239) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 510 од 9. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1373-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна интересна 
заедница за вработување — Скопје, ул. „Васил Гор-
гов" бб, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Пере Гулевски, секретар 'без огра-
ничување, а се заплашува новиот застапник Николина 
Цветковска, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 510/86. (241) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 499 од 16. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2022-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената н,а својството на лицето 
•овластено за застапување на Станбената задруга 
„Семеен стан", О. Сол. О. — Скопје, ул. 710 бр. 1, 
со следните податоци •. Се запиша промената н а 
својството на лицето овластено за застапување. До-
сегашниот в. д. директор Бадников Љупчо, се запи-
шува како директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. 
бр. 499/86. ' (243) 

Лице овластено за застапување е Драгомир Цвет-
ковиќ, в. д. секретар, »без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, брег. 
бр. 567/86. (259) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со (реше-
нието Орег. бр. 572 од 30. V. 1986 година, на регис-
тарска влашка бр. 3-1557-0-0-0, по запиша во суд 
(живот регистар бришењено поради престанок н а Оп-
штинската самоуправна интересна заедница н а фи-
зичка култура, со целосна одговорност — Куманово, 
ул. „Доне Божинов" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ор,ечг. 
бр. 572/86. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
името Срег. бр. 568 од 27. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1766-0-0-0, по запиша во суд 
сквдогг регистар бришењето на СИЗ Општинската са-
моуправна интересна заедница за општествена заит 
тита на децата, со целосна одговорност, Куманово; 
ул. „Доне Божинов" бр. 30, со следните податоци: 
Се брише Општинската самоуправна интересна за 
е д ш ц а за општествена заштита на децата, Ц О. -
Куманово, ул. „Доне Божинов" бр. 30. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 568/86. (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 569 од 27. V. 1986 година, на -регис-
тарска влошка бр. 3-1415-0-0-0, го з апиша во -суд-
скиот регистар бришењето н а Општинската самоуп-
равна 'интересна заедница за воспитанието и образова-
нието и научните дејности, Ц. О. — Куманово, ул. 
„Бајрам Шабани" бб, со следните п о д а т о ц и С е бри-
ше Општинската самоуправна интересна заедница 
на воспитанието и образованието и научните деј-
ности, Ц. О. — Куманово, ул. „Ба јрам Шабани" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ор ег. 
бр. 569/86. (257) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 567 од 27. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка 'бјр. 3-2072-0-0-0, го запиша во суд-
скиот (регистар основањето и кшституирањето на 
ООИЗ под ф и р м а : Општинска самоуправна интерес-
на заедница за предучилишно и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата, 
со целосна одговорност Куманово, ул. „Братство 
единство" 616. 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
предучилмшно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Куманово е 
основана со Самоуправната спогодба бр. 08-125/1-1 
ОД 14. IV. 1986 година. 

Општинската самоуправна интересна заедница е 
основана од 75 основачи. 

ОСЈ -10П Н1Ч де уносни: 
140231 — ш и ф р а на дејноста на Одлуката за 

единствената класификација на дејностите („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 34/76) — СИЗ од областа 
на предучилишна и основно воспитание и образо-
вание : 

— 140235 — СИЗ од областа на социјална и дет-
ска запишта. 

ОСИЗ п р а в и о т промет со трети лица 'Иста-
пува во свое име и за (своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со Самоуправната спогод-
ба за нејзино основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ОСИЗ за по ед учи лишио и основно вос-
питание и образование и општествена заштита на 
децата — Куманово одговара со сите свои средства. 

Окружниот стопански суд во Скопје, ос р е ш е -
нието Срег. бр. 591 од го. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-13-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената н а лицето овластено за 
застапување на Универзитет „Кирил и Методиј" — 
Скопје, Универзитетски центар за математичко-тех-
нички науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ 
Технолошко-металуршки факултет — Скопје, со 'след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р 
Радмила Радовановиќ, декан, а се запишува новиот 
застапник днр Виолета Чепујкоска, в. д. декан, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 591/86. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје, да реше-
нието Срег. бр. 49'<ѕ од 26. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-12071-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основ,ањегго - и конституирањето на 
занаетчиската задруга пор ф и р м а : Градежна зана-
етчиска задруга „Феникс", со Р. О. Месен трговски 
центар Лисиче 6-16. Скопје. 

Самоуправната спогодба е донесена и потпиша-
на н а 27. II . 1986 година. 

Основачи на задругата се следниве здружени 
задругари — занаетчии: Јанковски Љубомир, Најдес-
ки Живко, ^орданоски Методија, Јамковска Елиза-
бета и Донев Илија , сите од Скопје. 

Основни дејности: 
157 — ѕидаро-фасадерски, 
,158 — армирачки, 
159 — тесарски, 
160 — покривароки, 
161— паркетарски. 
Задругата во правниот промет .истапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските направени во правниот промет за-

другата одговара со сите свои средства. 
З а обврските н а задругата основачите одгова-

раат во висина н а нужниот влог од 10.000 динари. 
Лице овластено за застапување е Јамковска Ели-

забета, в. д. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 492/186. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 523 од 5. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-10211-0-0-0, го запиша во суд 
снопот регистар пристапувањето кон здружување на 
нови задругари и престанок на својството на задру-
гари. Браварочвагароката задруга „Вагар", Р. О. — Скоп-
је, ул. „Индустриска зона", Југ, бб, со следните пода-
тоци: Се заниша престанокот на својството на 
задругарите: Славковски Трајко и АтанаШвоки Сло-
бодан, а се запиша пристапувањето к о н здружу-
вање на нови задругари на Костовски Трајче. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 523/86. (271) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 644 од 12. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. (1-62-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Основното училиште „Тефејуз", Скопје Ц. 
О. ул. „Христијан Карпош" бб, Овошје со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Неби 
Фадил, в. д. директор, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Бугариќ Реџеп, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 644/86. (272) 

Окружниот стопански суд ао Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 58Ѕ од 4. VI. 1986 година, на регис-
тарска влока бр. 3-1519-0-0-0, го запиша во суд-
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сломот регистар бришењето поради престанок на Оп-
штинската заедница за образование и наука „Тето-
во", Ц. О. — Тетово,, ул. „И. Р. Лола" бр. 96, оо 
следните податоци: Се брише поради престанок Оп-
штинската заедница за образование и наука „Тето-
во", Ц. О. — Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 96. 

Од Окружниот стопански суд во (Скопје, Срег. 
бр. 538/86. (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 451 од 4. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2076-0-0-0, ги запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница под ф и р м а : Оп-
штинска самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата „Тетово", со целос-
на одговорност, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 96 — Те-
тово. 

ОС ИЗ е основана со Самоуправната спогодба бр. 
0101-4/1 ОД 14. IV. <1986 година ОД 60 основачи. 

Основни дејности: 
140231 — СИЗ во областа н а образованието. 
1140)235 — СИЗ во областа на детската заштита. 
ОС ИЗ з а предучилишно и основно воспитание 

и образование и општествена заштита на децата 
„Тетово" во правниот промет ао трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањ1ата утврдени со самоуправната спо-
годба. 

ОС ИЗ за предучилишно и 'основно воспитание 
и образование и општествена заштита н а децата 
„Тетово" за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица, согласно самоуправната спогодба за 
основање, одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Киро Трпков-
ски, в. д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 451/86. (279) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 394 од 16. V. 1986 подолна, на регис-
тарска влошка бр. 2-2069-0-0-0 но запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата под ф и р м а : Земјоделска задруга „Стоја-
ково", ,Р. О. — е. Стојаково, ул. „Јане Оандански" 
бр. 16 — Гевгелија. 

Задругата е основана со одлука на здружените 
земјоделци од 5. VI. 1986 година. 

Основачи на задругата се следните задругари. 
Караѓошев Митко, Јованџиков Митко, Дучев Илија, 
Караѓошев Ристо, Карагошеша Ро|ска, Домов Томе, 
Рамаданов Костадин:, Пенов Гордан, Решков Томе, 
Лачков Петар, Петков Ристо, Гавоталиев Василије, 
Поп-Тошев Ристо, Поп-Тошев Симеон, Брламов Хрис-
то, Карагошева Катерина, Каев Димитар, Арнаудов 
Боривоје, Зафиров Костадин, Павлов Глигор, Побрек-
лиев Васил, Рамаданов Петар, Донев Ристо, Јован-
и к о в Илија, Сламков Ристо, Оолаков Димитар, Ка-
раѓошев Слободан:, Стамов ѓорѓе, Панов, Тодор, Арна-
удов Драги, Попов Пантелија и Зафирова Менка. 

Основни дејности: 
— земјоделско производство, пласман на земјо-

делско производство, градинарство, овоштарство и 
лозарство, (собирање на лековити растенија, шумски 
плодови. 

— откуп, вршење на услуги и давање на совети 
на здружените земјоделци — кооперанти во врска 
со земјоделското производство, вршење на услуги 
со земјоделска механизација, набавка и промет со 
сите витови репроматеријали потребни за земјо-
делско производство. 

Споредни дејности: 
— штедно-кредитна . служба, набавка и промет 

на градежни материјали, набавка и промет н а тех-
ничко и споев,но дрво, промет (со мешани (стоки, 
вршење и услуги од малото стопанство. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја (сметка. 

За Обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со анте . свои средства. 

За обврските на задругата емчат и здружените 
земјоделци за секоја обврска во висина на здру-
жениот излог к о ј изнесува 20.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Костадин Ра-
маданов, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. 
бр. 394/(86. (225) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 416 од 5. V. 1986 година, на регис-
тарска влашка бр. 292065-0-0-0, (го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
станбената задруга под ф и р м а : Станбена задруга 
„Нов Дом" Р. О. — Кичево, ул. „Гоце Делчев" бб. 

Основачи н а задругата се: 
ѓорѓиоски Благоја, Митрески Зоран,, Божиноска 

Славица, Трајаноска Венана, ѓ о р ѓ и о с к и Цветко, Цве-
т а н о в и Борче, Стојанов Милош, ѓорѓиоска Благица, 
Штерјоски Јордан, Јаковски Стојче, Трајановски Ан-
тон, Митрески Војо, Стојаноска Бојана, Павлеоки 
Ангеле, Ѓорѓиоски Ратко, Стојанова Велика, Јаков-
ска Милка, Трајаноски Петрашија, Павлеска Љубин-
ка, Мишкоска Ленка и Абулоеки Акид. 

Основни дејности: 
'1. вршење на инвеститороки работи за изградба 

на семејни станбени згради и станови, како и -де-
ловни простории, доколку истите се наоѓаат во стан-
бената зграда во ко ја се наоѓаат и становите на 
членовите на задругата,-

2. организирање на штедење за стан за члено-
вите н а задругата,-

3. купување на станбени згради и станови, како 
и деловни простории, доколку истите се предвидени 
со станбената зграда во која се наоѓа и станот н а 
членот на задругата заинтересирана за в р т е њ е на 
дејност со личен труд, о)д опште сшвено-правни лица 
з а потребите н а своите членови. 

4. набавување на градежен и друг материјал и 
елементи потребни за изградба на .станбени згради, 
станови и деловни простории ' з а своите членови; 

5. одржување н а станбени згради и станови на 
членовите н а задругата. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и з а своја сметка и во свое 
име и за сметка н а своите членови. 

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

З а обврските на задругата одговараат ограниче-
но солидарно задругарите до висината н а трикрат-
ииОт износ на влогот од ;>0.000 .динари односно п о 
150.000 тимари за секоја обврска 

Лице овластено за застапување е ѓорѓиоски Бла-
гоја, в. д. директор, без 'ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 416/86. ' (2135) 

Окружниот (Суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 537 од 14. V. 1986 година, .на регистарска влош-
к а бр. 3-1479-0-0-0, ја з а п и ш а во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Републичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје, Ц. О.-, Градски ѕи|д блок 
IX локал 2--д, со следните податоци: Се запишува 
како нов застапник Аница Божиновска, ' претседател 
на Извршниот одбор н а Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје, без ограничување, а се брише до-
сегашниот застапник Величко Андреевски, в.д. ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 537/86. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со (решени-
ето Срег. бр. 526 од 19. V. 1986 година на регис-
тарска влошка бр. 2-12070-0-0-0. го заниша во суд-
н и о т регистар основањето на конституирањето на 
занаетчиската задруга под ф и р м а : Градежно-изола-
терска задруга „Макотерм", Р. О. — Скопје, ул. 
„Борка Талески" бр. 3 — Скопје. 
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Со одлуката п а здружените занаетчии задругата 
е основана н а 21. I I I . 1986 година. 

Основачи на задругата се: Ефтимов Филип, Сто-
јанов Стевчо, Соколовски Стојан, ѓорѓиевски ѓорѓи-
ја, Симоновски Славе и Маневски Видосав. 

Основни дејности.-
— ѕ и д а р о - ф асад ерски работи ; 
— покриварски р а б о т и ; 
— изолатерски; 
— м о л е р о - ф а р б а р с к и ; . 
— лимарски ; 
— (други градежно занаетчиски работи во гра-

дежништвото . 
Задругата во правниот промет со трети лица ис-

тапува во свое и м е и за своја сметка. 
З а обврските сторени во правниот промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

Здружените занаетчии за обврските н а задруга-
та сторени во правниот п р о м е т со трети л и ц а одго -
вараат с у п ш д и ј а р н о до висината н а здружениот ,влог 
од 120.000 за секоја обврска . 

Лице овластено за застапување е Ефтимов Фи-
лип, в.д. д и р е к т о р б е з ограничување. 

Од Окружниот 'стопански суд во Скопје, <3рег. 
бр. 525/Ѕ6. (244) 

Окружниот стопански 1суд во Скопје, (со реше-
нието Срег. бр. 520 од 12. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-264-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работничкиот универзитет „Благоја 
Страчковски" Титов Белее, ул. „'Иво Рибар Лола" 
бр. 1, со следните податоци: Се брише .досегашниот 
застапник Бул е човиќ Лила, директор, а се запишува 
како но® застапник Настова Марија, директор, без 
ограничување. 4 

Од Окружниот стопански суд во 'Скопје, Срег. 
бр. 520/86. (245) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието ррег . бр. 562 од 21. V. 1986 година, н а регис-
тарска в л о ш к а бр. 3-1518-0-0-0. ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената н а лицето овластено з а 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница За (социјална з а ш т и т а Ц. О. — Гевгелија, 
ул. „7 Ноември" , со следните- податоци : 1Се б р и ш е 
досегашниот застапник Ј о в а н о в и ќ Др;агиша, с е к р е -
тар, без ограничување а се запишува к а к о нов зас-
тапник Ката Кркотиќ, претседател н а И з в р ш н и о т 
одбор н а Собранието н а Општинската самоуправна 
интересна заедница з а социјална з аштита — Гевге-
лија , без ограничување'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 562/86. (248) 

Настов, секретар , без ограничување, а се запишува 
новиот застапник М,алимино® Симеон, секретар , без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 570/86. (250) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 47> од 2. VI. 1986 година, н а регис-
тарска .влошка бр . 1-405-0-0-0, ј а з а п и ш а во суд-
скиот решет,ар промената на лицето овластено за 
застапување на РО Ветеринарна станица „Неготино" , 
Ц. О., ул. „Маршал Тито' ' бр. 12 — Неготино, со 
следните податоци: Се запишува новиот застапник 
Јаневски Ристо, дипл вет. директор , без ограничу-
вање, а се брише досегашниот застапник Л а з а р 
Нацев, директор, без ограничување. 

Од О к р у ж н и о т стопански ' суд во Скопје, Срег. 
бр. 475/86. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 578 о д 28. V. 1986 година, н а регис-
тарска влошка бр. 3-11465-0-0-0, ја з апиша во суд-
скиот регистар п р о м е н а т а н а лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница н а 
станувањето н а Неготино, со Ц. О., ул. „Маршал 
Тито" бб — Неготино, со следните податоци : Се 
брише досегашниот законски застапник Петар П а -
унков, секретар, а се запишува к а к о нов законски 
застапник Блаже Цветковски, секретар , без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Орег. 
бр. 578/86. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 571 од 29. V. 1986 година, на регис-
тарска ,влашка бр. 3-2074-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
ОСИЗ под фирма- Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на култура, физичка култура, технич-
ка култура и информирање — Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 30 — Куманово: 

Општинската СИЗ е основана со Самоуправна 
спогодба бр. 08-5/2 од 14. IV. 1986 година од 75 осно-
вачи. 

Основни де јности •. 
140233 — СИЗ од областа н а културата, 
140234 — СИЗ о д областа н а ф и з и ч к а т а култура . 
ОСИЗ во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а во рамките на 
овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба 
за нејзино основање. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица и за ОСИЗ на култура, физичка култура, 
техничка култура и информирање — Куманово, од-
говара со сите свои средства. ' 

Лице ошастено за застапување е Драгиша Стој-
чевски, в. ЈД. секретар, без ограничување. 

Оц Окружниот стопански суд во Скопје, Сјрег. 
бр. 57,1/86. (2158) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со р е ш е -
нието Ср ег. бр. 594 од 29. V. 1986 година, н а регис -
тарска влошка бр 1-1854-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар п р о м е н а т а н а лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Едвард Кар-
дељ", Р. О. — Скопје, булевар „АВНОЈ" бб населба 
Аеродром (во основање), со .следните (Податоци: Се 
б р и ш е досегашниот застапник Вера Кузмановска, а 
се з апишува новиот застапник Кирљанова Душанка , 
в. д. директор , без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 594/86. (260) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со р е ш е -
нието Снег. бр. 570 од 28. V. 1986 година, н а регис-
тарска 'влошка бр. 3-1463-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено 
застапување на Заедницата за вработувале , со Ц. 
О. — Неготино, ул. „Пекарев" бр. 5,- со следните 
податоци: Се брише • досегашниот застапник Б л а ж е 

Окружниот (стопански суд во Скопје, со р е ш е -
нието Срег. бр. 561 од 12. VI . '1986 година, н а регис -
тарска в л о ш к а бр . 3-1790-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар ц р в е н а т а н а лицето овластено з а 
застапување н а Општинската самоуправна интерес -
на заедница з а водостопанство, Ц. О. — Гостивар, 
ул-. „ ЈНА" бр . 139, со следните податоци : Се брише 
досегашниот застапник Иван Скрозо, претседател, 
без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Марко Попоски, претседател, б е з ограничување. 

Од Окружниот стопански суд ЕО Скопје, Ср ег. 
бр. 561/86 - (268) 

Окружниот стопански суц во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 379 од 6. VI . 1986 година, н а регис-
тарска влошка бр. 1-105-0-0-0, ја з апиша во судскиот 
регистар промената — проширувањето на споредната 
дејност н а Работничкиот универзитет „ П р о ф е с о р Ми-
јалковић" Ц, О, — Куманово, ул. „Карл М|аркс" бр. 
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52, оо следните податоци: Се запиша проширување 
на споредната дејност оо: -следните податоци: 

120190 — друго образование. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. 

бр. 379/86. (270) 

Окружниот стопански суд во Скопје., со реше-
нието Ср ег. бр. 647 од 12. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1744-10-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената н а лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Карпош" О. :Оол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Горче 
Петров" — Скопје, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Станковски Симо, а се запи-
шува новиот застапник Давидовски Герасим, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 647/86 ( (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје, -со реше-
нието Срег. бр. 603 од 11. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-579-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Училишниот центар ?а занимања „Димитар 
Влахов", Ц. О. — Скопје, ул.' „12 Ударна бригада" 
бб, со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Жупановски Ристо, в. д. директор, а се запи-

• т у ш новиот застапник Дуковкжи Тодор, директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 603/86. ' (275) 

Окружниот стопански суд /во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 271 од 12. V. 1986 .година, на регис-
тарска влошка бр. 2-29-0-0-0, ја з апиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Бистра" Р. О. — е. 
Галичник, ао следните податоци : Се брише досегаш-
ниот застапник Граорковски^ Веле. директор, а се за-
пишува новиот застапник. ЌЈипровеки Ратко, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 271/86. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 481 од 9. V, 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-13-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената над лицето овластено за заста-
пување на Земјоделската задруга „Липковско Езеро", 
Р. О., е. Липково. Куманово, со следните податоци: 
Се брише досегашниот достапник Бељули Иса,, ди-
ректор. без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Весељи Шабан, в. д. директор, без огра-
ничување 

Рд Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 481/86. (227) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ор ег. бр. 31* од 9. V. 1986 година, н а регистар-
ска влошка бр. 2-1895-0-0-0, ја запиша во »судскиот 
регистар промената на седиштето односно поблиска-
та адреса со следните податоци.- Досегашното се-
диште односно поблиската адреса иа Монтажно-инс-
талатероката задруга „Монтажа, Р. О. —Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 54а, се менува така што во 
идни,на ќе гласи: Монтажно-инеталатерска задруга 
„Монтажа", Р. О. — Скопје, ул. „Железничка" бр. 
3:16. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орел 
бр. 314/86. (242) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бо. 573 од 30. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1501-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на СИЗ поради п р е с т а н у со 
следните податоци: Се брише од регистарот .поради 
престанок Општинската самоуправна заедница за 
култура, со целосна одговорност. Куманово, „11 Ок-
томври" бр. 2, Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 573/86. (254) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. Збо од 2. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2073-0-0-0, го запиша 'во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на за-
другата под ф и р м а : Градежно-занастовска производ-
н а задруга „Унионлрадба", Р. О. — Скопје, ул. 
„Ш.арпланин1ска" бр. 36, Скопје. 

Гр адежно -занаетчиск ата .производна задруга е 
основана со Самоуправната сполод|б,а за занаетчиска 
задруга донесена на 25. XII. 1985 година. 

Основачи н а задругата се следниве задругари-за-
наетчии : Петров Кирил, Смилев Јордан, 'Крстевски 
Благоја, Поповиќ Драгослав, Ибиши Зејнула и Ру-
жиновски ѓорѓи. 

Основни дејности: 
— зидарски и фасадерски; арширачки; тесарски ; 

покрив ароми; паркетарски; молеро-фарбарски; изо-
латерски; штукомермерски, изработка и ставање на 
подови со вештачки смеси; печкаркжо-керамичарека; 
терацерски; леарски; лимарски; дрвостругарски; из-
работка на дрвена амбалажа,- поило чарски; калдрма-
џиска; инсталатерска за водовод, гасни постројки и 
канализација ; инстаматерска за централно греење и 
ур.еди за климатизација 

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

За обврските кон трети лица во правниот про-
мет, задругата одговара целосно со целиот свој имот. 

За обврските на задругата емчат задругарите во 
в и ш н а н а здружениот влог ко ј изнесува по 10.000 
динари за секоја обврска. ' 

Лице овлајстено за застапување е Петров Кирил, 
в .д . директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 360/86. (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 635 ед 7. VI. 1986 година, н а релис-
тарска влошка бр. 3-1750-0-0-0, ја з апиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за патишта и комуналии дејности, Ц. О. — Кума-
ново, ул. „Моша Пијаде" бб, оо следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Диме Јакимовски, 
секретар, а 1се запишува новиот застапник Трајче 
Трајковски, в. д. секретар, без ограничување. 

^ Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр.' 635/8(6. (269) 

Окружниот (стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 65? од 12. VI. 19Ѕ6 година, на р е ш е т 
танска влошка бр. 1-1188-10-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на поблиската адреса и 
лицето овластено за застапување со следните пода-
тоци: Досегашното седиште на Универзитет „Кирил 
и Методиј" — Скопје, Универзитетски центар за ма-
тем ати чжо -те хни чки науки, О. Сол О. — Скопје, 
ООЗТ Институт за земјотресно инженерство и ин-
женерска оеизмологија — Скопје, ул. „Раде Кончар" 
бр. 61, се менува и во иднина ќе гласи: Универзитет 
„Кирил и Методиј" — Скопје, Универзитетски центар 
за математичко-гтехнички науки, О. Сол. О. — ООЗТ 
Институт за земјотресно инженерство и инжењерска 
сеизмологија — Скопје, ул. „Салвадор Аленде" бр. 
73, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник проф. д - р Ја -
ким Петровски, .директор, без »ограничување, а се 
занишува новиот застапник проф. д-р Димитрија Ју-
руко1в)оки, директор, без ограничување. 

Од Окружниот (стопански суд БО Скопје, Срег. 
бр. 652/86. (274) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 646 од 12. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-7-0-0, ја запиша во (судскиот 
регистар цромената на лицето овластено за застапу-
вање на Здравствениот дом н а Скопје, со Н. Сол. О. 
ма ООЗТ — Скопје, ООЗТ — Консултативно-специја-
ли/стичка служба, со Н. Сол. О. на ООЗТ — Скопје,. 
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Бутел, „Партизански одреда" бб, сао следните пода-
тоци : Се брише досегашниот застапник прим. д-р 
Ставан Николовски, управник, а се запишува но-
виот застапник д-р Милан Чичев али ев, управник, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 646/86. (276) 

^кружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 587 од 4. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1413-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата Тетово, со Ц. О., 
}л. „Маршал Тито" бр. 53, со следните податоци: Се 
брише од судскиот регистар Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Тетово, со целосна одговорност, ул. 
„Маршал Тито" бр. 53, поради престанок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, >Срег. 
бр. 587/86. (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 700 од 30. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-4368-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за воспитување и образо-
вание и научни дејности, Ц. О. — Валандово, ул. 
„Никола Карев" бб, со следните податоци: Се брише 
СУД судскиот регистар Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за воспитување и образование и 
научни дејности: Ц. О. — Валандово, ул. „Никола 
Карев" бб, поради престанок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 700/86. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 676 од 30. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2083-0-0-0, тх) запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за пре-
дочили пино и основно воспитание и образование и 
'Општествена заштита на децата, Ц. О. — Валан додао, 
под фирма.- Општинска самоуправна интересна за-
едница за пре дужили пино и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, Ц. О. 
— Вал а1л дошо. 

Општинската самоуправна интересна заедница е 
.основана со Самоуправна спогодба бр. 01-32 од 16. 
IV. 1986 година, потпишана од 64 основачи. 

Основни дејности: 140231 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на образованието; 

140235 — самоуправни интересни заедници во 
областа на детската заштита. 

Општинската самоуправна интересна заедница во 
правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја, сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Општинската самоуправна интересна заед-
ница одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Александар 
Илиев — секретар, без ограничување. 

Од Окружимо г стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 676/86. (287) 

Окружниот столарски суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 663 од 19. VI. 1986 година, на р е ш е -
тарска влошка бр. 3-1711-0-0-0. (ја запиша во суд-
н и о т регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за водостопанство, Ц. О. Гевгелија, со след-
ните податоци: Се 'брише досегашниот застапник 
Петрушев Томе, 'претседател на Собранието, а се за-
пишува новиот застапник Прошев Петар, претседател 
на Собранието*, без ограничување. 

Рд Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 663/86. (288) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 701 од 30. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-11545-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар бришењето на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата, Ц. О. — (Валандово, со -следните податоци: 
Се брише од судскиот регистар Општинската само-
управна интересна заедница за општествена заштита 
на децата, Д. О. — Валандово, ул. „Никола Карев" 
бб, поради престанок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 701/86. (285) 

Окружниот (стопански суд во Скопје, со реше-
нието, Ср ег. бр. 765 од 11. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-198-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација Народен театар — 
Куманово, со целосна одговорност, ул. „Кирил и Ме-
тодиј" бб, со (Следните податоци: Се /брише досегаш-
ниот застапник Ратко Далјановски, директор, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Јови-
ца Станковски, в. д. директор, без ограничување. 

/Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. 
бр. 765/86. (292) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 642 од 24. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2080-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Станбената задруга под фирма •. Станбена задруга 
„Нов дом" — Кавадарци, ул. „ЈНА" бр. 29, со раз-
лична одговорност. 

Станбената задруга е основана со самоуправна 
спогодба за здружување од — 9. IV. 1986 година. 

Основачи на задругата се: Иванов Трајче, Бечков 
Лазар, Попов Ване, Спиров Виеш, Лалков Ристо, 
Боев Димо, Лалков Тодор, Бошковски Јосиф, Сте-
фанов Јордан, Ристов Бранко, Гечевски Мишо, Гри-
шевски Ќиро, Ѓорѓиев Ѓоко, Јованов Стојче, Гочев 
Илија, Лалков Атанасие, Илиев Коле, Грков Трајче, 
Милков Бланко и Петрезанов ѓорѓи. 

Основни дејности: 
1. вршење на инвеетиторски работи за изградба 

на семејни станбени згради и станови^ како и де-
ловни дро стории, доколку истите се наоѓаат во стан-
бената зграда во која се наоѓаат и становите на -чле-
новите на задругата,-

2. организирање на штедење за стан за члено-
вите на задругата; 

3. купување станбени згради и станови, како и 
деловни простории, доколку истите се предвидени во 
станбената зграда во која се наоѓа и станот на чле-
нот на станбената задруга заинтересиран за 'вршење 
на дејноста со личен труд, за потребите на 'самите 
членови; 

4. набавување на прадежен и друг материјал и 
елементи потребни за изградба на -станбени згради, 
станови и деловни простории за своите членови; 

5. одржување на станбени згради и станови на 
членовите на станбената ,задр^та. 

Станбената задруга во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За об вр оките сторени во правниот промет со 
трети лица станбената задруга одговара со сите свои 
средства. За обврските .на задругата сторени во 
правниот промет со трели лица, емчат и задругарите 
р а н о т о одговараат лично со 10.000 динари за секоја 
обврска. 

Лице овластено за застапување е Грков Данаил, 
в. д. директор, без ограничување. 

С>д Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 642/86. (293) 

Окружниот (стопански суд во Скопје, со реше-
нието СР ег. бр. 596 од 26. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 11-1885-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената — запишувањето на спо-
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редната дејност на Рабо ш а т а организација за средно 
насочено образование 3 ем јо де леко - шум арски учили-
шен центар ^Иво Лола Рибар", Ц. О. — Кавадарци, 
со следните податоци: Се запиша промената — запи-
шувањето на споредната дејност со: . 

020130 — производство на 'грозје и п о п л о ч е н ма-
теријал. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. 
бр. 596/86. (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 533 од 30. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1411-0-0-0, го з апиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Кавадарци, Ц. О., со 
следните податоци.- Се брише поради престанок Оп-
штинската самоуправна интер е дна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Ц. О, — Кавадарци 

Од Окружи,пот стопански суд БО Скопје, Срег 
бр. 533/86. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 71/ од 7. VII. 1986 година, н а регис-
тарска влошка бр. 3-1768-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за водостопанство — Кавадарци, ул. „Илин-
денска" бр. 26, со следните податоци-. Се брише до-
сегашниот застапник Касапинов Киро, претседател, 
без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Стефан Ристов, претседател, без ограни1чув,ање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 717/86. (299) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието брег. бр. 68И од 23. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1580-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
-образование и воспитание „11 Септември", Н. Сол. О. 
со ООЗТ Кичево, ул. „Мирко Милески" бб, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник Вец-
ко Аврамовска в. д. директор, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Атанас Стреоски, ди-
ректор. без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 681/86. (ЗОО) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 724 од 9. VII . 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1580-6-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на 'Работната организација за основно 
образование и воспитание „11 Септември", Н. Сол. О. 
со ООЗТ — Кичево, ООЗТ Централно основно учи-
лиште „Даме Груев", е. Јагол Доленци, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ристеми 
Неџбудин. директор, со неограничено оштетување, а 
се запишува новиот застапник Оломани Оломан, ди-
ректор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 724/86. (301) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ррег. бр. 678 од 23. VI. 1986 година, н а регис-
тарска влошка бр. 1-42-0-0-0, ја 'запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Меѓуопштинскиот центар за социјал-
на работа на општината во град Скопје со И. О. — 
Скопје, ул. ^Партизански одреди" бр. 48-а, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Аница Божиновска а се запишува новиот застапник 
Михајло Доревски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 678/86. (307) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 678 од 24. VI. 1986 година, н а регис-
тарска влошка бр. 3-4579-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 

застапување на Здружената самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита на град Скопје, Ц. О., 
ул. „Партизански одреди" бр. 48а, .со (Следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Јегени 
Бесник, претседател, без ограничување, а се запишу-
ва новиот застапник Копачев д-р Драгослав, претсе-
дател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. 
бр. 687/8)6. (ЗИ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бјр. 657 од 16. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1196-7-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделски факултет, О. Сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ Институт за заштита на рас-
тенијата — Скопје, булевар „Едвард Кардељ" бб, со 
следните податоци- Се брише досегашниот застапник 
д-р Филип Пејчиновски, а за нов застапник се име-
нува д -р Драги Михајловић, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 657/86. (312) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 733 од 10. VII . 1986 година* на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-4-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитет „Кирил и Методиј" — 
Скопје, Универзитетски центар за математичко-тех-
нички науки, О, Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ 
Машински факултет — Скопје, со следните подато-
ци : 'Се (брише досегашниот застапник проф. д-р То-
мислав Бунд але воки, декан, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник проф. д -р Гаврило Гав-
р!ило1ски, вршител на должноста декан, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сјрег. 
бр. 733/86. <313) 

Окружниот стопански суд во Скопје, <со реше-
нието Орег. бр. 757 од 10. VII . 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1793-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување н а Самоуправната интересна заедница 
за патишта на општината Гази Баба, Ц. О. — Скопје, 
со следните податоци: Се бришат досегашните зас-
тапници Чаушевеки Борис и Анастас Тасевски, а ка -
ко нов застапник се запишува Блажевски Андреја, 
секретар, без ограничување. 

Р д Окружниот стопански суд љо Скопје, Срег. 
бр. 757/186. (314) 

Окружниот стопански суд во Скопје, . со реше-
нието Срег. бр. 715 од 2. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1590-5-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицински факултет, О. Сол. О. со 
ООЗТ црн Универзитетски центар за медицински 
науки, ул. „50 Дивизија" бр. 6, ООЗТ Институт за 
радиотерапија и онкологија — Скопје, ул. „Волкан-
ска" бр. 17, 'СО (следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник проф. д-р Иван Димчев, прет-
седател, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник п р о ф . д -р Ѓорѓи Ставриќ, претседател, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 715/86. (315) 

Окружниот ^стопански суд во Скопје, со реше-
нието Сјрег. бр. 665 од 19. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1516-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за социјална заштита на општината Тетово, ул. „121" 
бр. 2 — Тетово!, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Зулфиу Беќир, секретар, а се 
запишува новиот застапник Неделко Јаковчевски, 
претседател на Собранието, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 665/86. (316) 
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Окружниот стопански суд вс Скопје, 100 реше-
нието Сре.г. бр. 631 од 18. VI. 1986 .година, на регис-
тарска влошка бр. з-,1442-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар (бришењето на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за образование1 и наука, 
Ц. О. — Титов Велес, ул. „ЈНА" бб, со следните по-
датоци: Се брише од регистарот Општинската само-
управна интересна заедница за образование и наука, 
Ц. О. — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 631/86. (317) 

Окружниот стопански суд ов Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 632 од 18. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1434-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита на 
децата — Титов Велес, ул „Маршал Тито" бр. 128, 
со следните податоци: Се брише од регистарот Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Ц. О. — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС,' Срег. 
бр. 632/86. (3)18) 

Врз основа на член 79 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
Ор. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградбата на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРѕМ" бр. 
гг/84) РО РЕК „Битола", Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и (Отстапување 

I. Општи карактеристики: 

Комплетно опремување до функционалност на 
две д а л н о в о д и полиња 400 КВ и НО КВ во ТС 
400/110 КВ — Битола. 

Понудата треба да содржи: 
A. Изведување на градежни работи; 
Б. Набавка на опрема,-
B. Монтажа на целокупната опрема со монтажен 

материјал до функционалност и 
Г. Испитување, функционални иро|би и пуштање 

во попон. 
Понудата треба да ги содржи сите елементи пот-

ребни за склучување на договор. 

II. УСЛОВИ: 

Вршењето на работите на комплетното опрему-
вање до функционалност ќе бидат отстапени на по-
добен и најповолен понудувач. 

III. Ц е л а : 

Понудата треба да содржи вкупна и едииечѕна 
цена по позиции. 

IV. РОКОВИ: 

Почеток на работите е IV квартал 1986 година. 
Во понудата да се даде рок на завршување на 

работите. 
Рок за поднесување на пријавите за. подобност и 

понудите е 15 дена од објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник .на СРМ". -

Пријавата за подобност треба да содржи-. 
— назив и точна адреса на понудувачот; 
— доказ за регистрација; 
— референц-листа за изведени исти или /слични 

работи; 

— извод за завршна сметка за 1985 година и за 
периодична пресметка за 19,86 година; 

— расположливи капацитети на работна сила и 
механизација (список на транспортни средства и .алат, 
кадровска екипираност и ел.); 

— начин на цре|сметка на дополнителни и не-
предвидени работи; 

— должина на гарантниот рок,-
— формула за клизна скала на плаќањето на из-

ведените работи; 
— можности за кредитирање. 
Пријавата за подобност и понудата се поднесу-

ваат до РО РЕК „Битола" Суводол — Битола Капи-
тална градба со назнака „Не отворај — Пријава" и 
„Не отворај — Понуда". 

Подлоги да понудата — главни проекти за поли-
њата можат да се добијат за увид ка ј инвеститорот. 

За сите подетални информации понудувачите мо-
жат да се обратат до РО РЕК „Битола" — РЗ-ЗС и 
КГ — електро служба. 

Отворањето,на пријавите ќе се врши -од Комиси-
јата на петтиот ден по завршувањево на конкурсот 
во просториите на инвеститорот, а за денот и часот 
на отворањето на понудата подобните понудувачи до-
полнително ќе бидат известени. 

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата 
за избор на најповолен понудувач »во рок од 10 дена 
од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 
30 дена инвеститорот ќе изврши избор на најповолен 
понудувач. (388) 

СОДРЖИНА 
Страна 

544. Одлука за помилување иш осудени лица 833. 
545. Уредба за вишната и условите под кепи ќ е 

се исплатува еднократна парична помош 
на обврзниците на обучувањето за одошто-

' народна одбрана — — •— — — — 833 
546. Одлука за дополнување на Одлуката за 

поблиските намени, (начинот и условите 
за користење на паричните средства на 
1Р|епубликата и на општините што се (во-
дат како депозит во Народната банка н а 
Македонија во ,1986 година — — — — 834 

547. Наредба за изменување на Наредбата з а 
пропишување на попаметни п а уплатните 
сметки, како и з а утврдување таа збирни 
Стапки за уплатување на придонесите од 
личниот доход на работниците и од до-
ходот — — — — — — — — — 834 

548. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
|У. бр. 163/85 ОД 25 јуни 1986 година — 835 

549. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. 1бр. 294/85 ОД 2 јули 1986 ГОДИШ. — — 836 

550. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 46/86 ОД 3 јули 1986 година — — -837 

551. Одлука на Уставниот »суд на Мдаедојнија, 
У. бр.. 155/85 ОД'|3 јули 1986 година — — 838 

552. Одлука на Уставниот 1суд на Македонија, 
У. бр. 269/85 ОД 3 јули 11986 година — — 839 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

РЕСЕН 
2'81. Одлука за измени и дополнување на Одлу-

ката за (стапките на придонесите з а здрав-
ствена заштита и стапката на посебниот 
иридонее .за користење на здравствена 
заштита (во странство на корисниците-ра-
ботни ци од општината Ресен за 1986 до-
дика — — — — — — — — — 639 
Објава за запишување во регистарот на 
(производители на саден материјал — — 840 
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