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Врз основа на член 87, точка 15 од Законот за 

општонародната одбрана („Службен весник на СРМ" 
бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ММ 
ПРИПАЃА НА ГРАЃАНИТЕ, САМОУПРАВНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗЕМЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВЕЖБИ 
НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА, ЦИВИЛНАТА 
ЗАШТИТА, СЛУЖБАТА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗ-

ВЕСТУВАЊЕ И ВРСКИТЕ ЗА РАКОВОДЕЊЕ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува висината на надо-

местокот што им припаѓа на граѓаните и самоуп-
равните организации и заедници за материјалните 
средства што се должни во смисла на член 1 од 
Уредбата за спроведување на материјалната обврска 
на граѓаните и на основните и други организации 
на здружениот труд за потребите на општонарод-
ната одбрана („Службен лист на СФРЈ" бр. 44/83), 
на барање на надлежните органи да ги даваат за 
потребите на вежбите на територијалната одбрана, 
цивилната заштита, Службата за набљудување и из-
вестување и врските за раководење. 

Член 2 
За користење на материјалните средства земени 

за вежби на територијалната одбрана, цивилната за-
штита, Службата за набљудување и известување и 
врските за /раководење во мир на граѓаните и само-
управните организации и заедници (во натамошниот 
текст: имателот на средствата) им припаѓа надоместок 
определен со Тарифата на надоместоците за корис-
тење на средствата земени за потребите на вежби на 
територијалната одбрана, цивилната заштита, Служ-
бата за набљудување и известување и врските за ра-
ководење (во натамошниот текст: Тарифата), која е 
составен дел на оваа уредба. 

Ако надоместокот определен со Тарифата е по-
мал од износот на задолжителните давања што го 
товарат средството или од износот што имателот на 
овие средства му го плаќа на друго лице за корис-
тење на такво средство заради вршење неодложни 
задачи и работи, на имателот на средствата му при-
паѓа надоместок во износ на задолжителните дава-
ња, односно во износ на закупнината на средства-
та што им одговара на месните услови. 

" Член 3 
За користење на станбени и други згради, зем-

јишта со уреди и инсталации, пумпни станици, аг-
регати за вода, складови на погонско гориво и ма-
зиво, складови за сместување на експлозивни- материи 
со капацитет од 10.000 и повеќе килограми, складови 
за сместување на човечка и добиточна храна, опре-
ма и- друг материјал, освен складови за сместување 
на санитетски материјали, надоместокот се опреде-
лува според закупнината што во време на нивното 
користење е вообичаена во местото каде што се нао-
ѓа зградата и земјиштето. 

Член 4 
Надоместокот за користење на материјалните 

средства припаѓа од- денот на предавањето, до де-
нот на враќањето на средствата. 

Во времето на користење се смета и времето 
потребно за доставување на материјалното средство 
до местото на предавањето и времето потребно за 
неговото враќање до местото од каде е доставено. 

На имателите на средствата им се исплатува полн 
дневен износ на надоместок за времето на користе-
ње на средствата над 12 часа, а половина дневен 
износ на надоместокот за време пократко од" 12 
часа. 

Надоместокот за користење на материјалните 
средства се исплатува во рок од 8 дена од денот на 
враќањето. Ако средството се користи подолго од 
30 дена, надоместокот на барање од имателот на 
средствата се исплатува месечно наназад. 

Член 5 
На имателот на средствата му припаѓа надомес-

ток на превозните трошоци и дневница за патување 
на лицето во врска со предавањето и преземањето 
на средствата. 

Надоместокот на превозните трошоци се испла-
тува според цените на превозот со средствата за ја-
вен сообраќај и тоа само ако местото на предава-
њето односно преземањето на материјалните сред- . 
ства е оддалечено повеќе од 10 км. од седиштето, 
односно живеалиштето на имателот на средството. 

Дневниците за патување се исплатуваат за време-
то потребно за доставување и предавање на сред-
ството и за враќање на лицето до седиштето, однос-
но живеалиштето на имателот на средствата однос-
но за времето потребно за доаѓање заради презема-
ње на средствата и за враќање до седиштето односно 
живеалиштето. 

Дневницата за патување, од став 3 на овој член 
се пресметува и исплатува според прописите за пат-
ните и други трошоци во територијалната одбрана 
и цивилната заштита. 

Член 6 
АКО при враќањето на материјалните средства 

на имателот на средствата не му се дава количество-
то на погонско гориво и мазиво, односно на доби-
точна храна, што се потрошени при доставувањето 
на средствата за погонско гориво и мазиво, односно 
за добиточна храна, паричниот надоместок се ис-
платува според месните пазарни цени. 

Член 7 
Надоместокот од членовите 5 и 6 на оваа уредба 

не припаѓа за превозните трошоци и дневниците за 
патување на работниците, како ни надоместокот на 
погонско гориво и мазиво односно за добиточна 
храна потрошена при доставувањето на средствата, 
ако средството не е земено поради неисправност од-
носно неупотребливост за кое имателот на средството 
не го известил навремено општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на народната одбрана. 

Член 8 
На имателот на материјалните средства му при-

паѓа надоместокот на штетата, ако земеното средство 
биде оштетено, уништено или тоа исчезнало за вре-
мето на воени вежби. За уништено или исчезнато 
средство, висината на штетата се определува според 
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месната пазарна вредност што ја имало тоа сред-
ство во часот на предавањето. 

За оштетено средство му припаѓа надоместок 
на штета во висина на разликата меѓу месната па-
зарна вредност на средството во време на, предава-
њето и неговата вредност во моментот на враќа-
њето на имателот на средството, земајќи ги пред-
вид намалените вредности настанати со редовната 
употреба на средството. 

Ако оштетеното средство не може да се поправи 
односно ако заболениот добиток не може да се из-
лекува, на имателот на средството му припаѓа на-
доместок утврден на начинот од став 2 на овој член, 
намален за преостанатата вредност на средството, 
ако тоа му се враќа на имателот на средството. 

Ако средството е поправено пред неговото вра-^ 
кање, на имателот му припаѓа надоместок во износ 
на намалената вредност на средството, а ако со по-
правката е зголемена вредноста на средството, надо-
местокот' за користење на средството, предвиден со 
Тарифата, се намалува за износот на зголемената 
вредност на средството. 

Член 9 
Висината на штетата за оштетени, уништени или 

исчезнати средства ја утврдува комисија од три чле-
на што ја формира надлежниот орган на опште-
ствено-политичката заедница, која постави барање за 
предавање на средствата и тоа: 

— штабовите на територијалната одбрана за си-
те средства земени за потребите на вежби на тери-
торијалната одбрана и 

— Републичкиот секретаријат за народна одбра-
на, односно општинскиот орган на управата за на-
родна одбрана, односно на Градската заедница за 
средствата земени за потребите на вежбите на ци-
вилната заштита, Службата за набљудување и извес-
тување и врските за раководење. 

Висината на надоместокот на штетата од прет-
ходниот став се утврдува договорно. Доколку не дој-
де до спогодба надлежниот орган е должен во рок 
од 30 дена од денот на поднесеното барање писме-
но да го извести подносителот на барањето за виси-
ната на понудениот надоместок. 

Подносителот на барањето кој не е задоволен со 
понудениот износ, може во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на писменото известување, односно 
во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на 

"барањето, да поднесе тужба до надлежниот суд за 
утврдување на надоместок на штетата. 

Член 10 
Решението за исплатување на надоместокот за 

користење на средствата односно за исплатување на 
надоместокот за штетата настаната на средствата 
земени за потребите на вежби го донесува функцио-
нерот на органот од член 9 на оваа уредба. 

Решението од став 1 на овој член за исплатување 
на надоместокот на штетата се донесува врз основа 
на извештајот за утврдениот надоместок на комиси-
јата. 

Член 11 
Надоместокот на штетата се исплатува во рок 

од 15 дена од денот на донесувањето на решението 
за исплатување на надоместокот. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за висината на на-
доместокот што им припаѓа на граѓаните, органи-
зациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници за материјалните средства 
земени за потребите на вежби на територијалната 
одбрана и цивилната заштита („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/80). 

^ Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Т А Р И Ф А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗЕМЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВЕЖБИ НА 
ЕДИНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА, 
ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА, СЛУЖБАТА ЗА НАБЉУ-

ДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ И ВРСКИТЕ ЗА 
РАКОВОДЕЊЕ 

Висината на надоместокот од член 2 на Уред-
бата за висината на надоместокот што им припаѓа 
на граѓаните, самоуправните организации и заедни-
ци за материјалните средства земени за потребите 
на вежби-на територијалната одбрана, цивилната за-
штита, службата за набљудување и известување и 
врските за раководење, изнесува месечно: 

1. За патнички автомобил и комбинирани 
возила (комби),, според работната за-
фатнина на моторот и тоа динари 

— до 1000 см3 1.500 
— над 1000 см3 до 1500 см3 2.000 
— над 1500 ДО 2000 СМ3 2.000 
— над 2000 СМ3 3.600 

2. За теренски автомобили, без оглед на 
бројот на седиштата 3.600 

3. За автобуси, според бројот на седиш-
тата и тоа: 

— од 9 до 23 седишта 16.000 
— од 23 до 39 седишта 18.000 
— над 39 седишта 35.000 

Висината на надоместокот од точка 3 на оваа 
тарифа определена за автобуси се исплатува само 
ако давателот на автобусот е организација на здру-
жен труд што се занимава со превоз на патници во 
градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај. 

Висината на надоместокот за автобуси на орга-
низациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници што не се занимаваат со 
превоз на патници во градскиот и меѓуградскиот 
јавен сообраќај, без оглед на бројот на седиштата, 
изнесува 18.000 динари. 

4. За товарни возила (камиони, камионети) 
наменети за превоз на товари според 
носивоста и тоа: 

— до 2 тона носивост 
— преку 
— преку 
— преку 
— преку 

до 3 тони 
до 5 тони 
до 7 тони 
тони носивост 

3.600 
4.800 
6.300 

12.000 
18.000 

Бр. 23-1472/1 
25 септември 1985 година 

Скопје 

Претседател ^ 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 

5. За специјални возила и тоа: 

— автоработилница 
— противпожарен автомобил 
— санитетски автомобил 
— радиостаница 
— автомобил за превоз на леб 
— автомобил за превоз на ѓубре 
— автоладилник за месо 
— цистерна за гориво до 10 тони 
— цистерна за гориво преку 10 тони 
— цистерна за вода 

6. За автомобилски приколки и специјални 
товарни приколки според носивоста и 
тоа: 
— до 2 тона носивост 
— преку 2 до 4 тони носивост 
— преку 4 тони . носивост 

7. Полуприколки товарни и специјални и тоа: 

— полуприколка товарна до 15 ЈОНИ 
— полуприколка товарна преку 15 тони 
— полуприколка специјална до 15 тони 

17.000 
14.000 
4.600 
4.600 
5.000 
6.600 

14.000 
20.000 
25.000 
12.000 

1.400 
2.800 
6.500 

5.000 
10.000 
15.000 
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8. За мотоцикли според работната зафатни-
на на моторот и тоа: 
— ДО 175 СМ 3 280 
— ОД 175 ДО 250 СМ.3 420 
— над 250 до 500 см.3 1.000 
— преку 500 см.3 1.400 

9. За велосипеди 180 
10. За трактори: 

— на тркала за 1 КС ј а ч и н а т а моторот ч 70 
" — гасеничари1 за 1 КС јачина на мото-

рот ^ 120 

11. За тракторски приколки, според носи-
воста и тоа: 

— од 0,5 до 2,5 тони 1.200 
— од 3 до 4,5 ТОНИ 2.000 
— преку 4,5 "тони 2.600 

12. За запрежни возила, според бројот на 
оските и видот и тоа: 

а) кола со една оска (чеза, карета, сака) . 250 
б) кола со две оски: 
— народна кола со канти, лотри 250 
— шпедитерска кола со федери или без 

федери 800 

13. За запрежен и јавачки прибор: 

— амут кожен 50 
— амут кожен со камут 80 
— амут конопен 50 
—' седло војнички модел 30 
— самар дрвен 30 

14. За теглечки и товарен добиток (коњи, 
маски, мулиња и магариња) според гру-
пите и тоа: 

— I група возни и јавачки копитари 7.500 
— II група товарни копитари 6.000 

15. За користење на другите средства височината 
на надоместокот се утврдува врз основа на подато-
ците од книговодството од имателот на средствата 
и се исплатува во висина на задолжителните давач-
ки што ти товарат средствата за периодот на веж-
бите. 

Дневниот износ на надоместокот според оваа та-
рифа се утврдува така што месечниот износ на на-
доместокот ќе се подели со бројот 30. 

520. 
Врз основа на член 52 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен весник на 
СРМ" бр. 44/77) и член 169, став 2 од Деловникот 
на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, на седницата одр-
жана на 19 зули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА НА-
ДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Се дава согласност на Тарифата за надоместо-
ците за работите и услугите на Службата на опште-
ственото книговодство во Социјалистичка Република 
Македонија, донесена на деветнаесеттата седница на 
Советот на Службата на општественото книговодство " 
во Социјалистичка Република Македонија на 31. V. 
1985 година. 

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

521. 
Врз основа на член 18 од Законот за основање 

и работа на Републичкиот завод за судски вештаче-
ња во областа на финансиите, материјалното работе-
ње и сообраЈќајот („Службен весник на СРМ" бр 
9/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ 
НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО ГИ ВРШИ РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА^ ВО ОБ-
ЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РА-

БОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
Во член 3, став 1 од Одлуката за трошоците на 

вештачењата што ги врши Републичкиот завод за 
судски вештачења во областа на финансиите, мате-
ријалното работење и сообраќајот („Службен весник 
на СРМ" бр. 36/81 и 25/84), се вршат следниве измени: 

1. Во точка 1 износот „240" се заменува со „360", 
а износот „300" се заменува со „450". 

2. Во точка 3 износот „100" се заменува со „150". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-1506/1 
4 октомври 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

Бр. 23-1064/1 
19 јули 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 

522. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 сеп-
тември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Тарифата за висината на надо-
местокот за доделено градежно земјиште на трајно 
користење вон од потесниот реон на град Гостивар, 
донесена од Извршниот совет на Собранието на оп-
штина Гостивар на 27 април 1984 година. 

2. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Гости-
вар". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 6/85 од 10 јули 
1985 година, поведе постапка за оценување закони-
тоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. 
Постапката е поведена затоа што се постави праша-
њето за неговата согласност со член 37 став 1 од 
Законот за градежно земјиште („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/79). 

' 4. Судот на седницата утврди дека означената 
Тарифа е донесена од Извршниот совет на Собра-
нието на општина Гостивар и со неа е утврдена ви-
сината на надоместокот за градежното земјиште што 
ќе се д о д е л у в а н и од потесниот градежен реон на 
Гостивар, која е различно определена во зависност 
од оддалеченоста на земјиштето од потесниот граде-
жен реон на градот. 

Според член 37 став 1 од Законот за градежно 
земјиште, градежното земјиште може да се доде-
лува под услови, на начин и во постапка што ли про-
пишува собранието на општината. 

Со оглед на тоа што со означената Тарифа виси-
ната на надоместокот за доделување градежно зем-
јиште, како , елемент на условите под кои тоа може 
да се доделува, е утврдена од Извршниот совет, а 



Стр. 812 - Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 23, октомври 1985 

не од Собранието на општината, Судот утврди дека 
таа не е во согласност со член 37 став 1 од означе-
ниот Закон. 

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

У. бр. 6/85 
11 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

^ 523. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од -Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 5 сеп-
тември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 14 став 2 и член 16 од 
Правилникот за распределба на станови и кредити, 
донесен во Фабриката „Енергоинвест" Работна орга-
низација „11 Октомври" во Прилеп, со референдум 
одржан на 22 април 1983 година. 

2. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација на начин пред-
виден за објавување ^а самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 72/85 од 3 јули 1985 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е пове-
дена затоа што не се определени објективизирани 
основи и мерила за утврдување на работниот при-
донес за оние работници кои не работат на норма. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 14 
став 2 и член 16 од означениот Правилник е пред-
видено за исклучително натпросечен работен придо-
нес работникот да добива 30 бода, а за натпросечен 
придонес 20 бода. Оваа оценка на работниот придо-
нес ја утврдува Комисијата за распределба на ста-
нови и кредити со претходно прибавено мислење од 
Извршниот' одбор на Синдикалната организација и 
Стручниот колегиум. 

Согласно Дел II став 3 алинеја 9 од Основните 
начела и член 204 од Уставот на СР Македонија, не-
прикосновената основа на положбата и улогата на 
човекот ја сочинуваат еднаквоста на правата, долж-
ностите и одговорностите на луѓето во согласност со 
уставноста и законитоста. 

Според член 42 од Законот за станбените односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75) и член 
463 од Законот за здружениот труд, работниците во 
организацијата на здружениот труд со референдум 
ги утврдуваат начинот, условите и редот на првен-
ство по кое ќе се добиваат станови на користење. 
Според тоа, самоуправно право е на работниците во 
организациите на здружениот труд во согласност со 
Уставот и законот да определат такви,основи и ме-
рила за утврдување редот на првенство за доделува-
ње на станови, со кои пред се ќе се оствари устав-
ното начело на заемност и солидарност во задово-
лување на станбените потреби на работниците. Исто 
така, при определувањето на основите и мерилата 
работниците можат освен социјално економски да 
предвидат и такви основи кои се поврзани со при-
донесот во работата. Меѓутоа, утврдувањето на овој 
придонес треба да се врши според објективизирани 
основи и мерила утврдени со самоуправен општ акт. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не 
се определени објективизирани основи и мерила за 
утврдување на работниот придонес на работниците 
кои не работат на норма тие се ставени во нееднак-
ва положба во однос на работниците кои работат, на 
норма. Судот утврди дека оспорениот -член не е во 

согласност со уставното начело на еднаквост и со 
член 42 од Законот за станбени односи и е во спро-
тивност со член 463 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 72/85 
5 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков с. р. 

524. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 11 сеп-
тември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 16 став 1 од Правилникот 
за решавање на станбените односи на работниците 
во Работната организација „Металопродукт" во Скоп-
је, донесен со референдум на 3 февруари 1984 го-
дина. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на член 9 став 1 точка а) од актот 
означен во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација „Металопро-
дукт" во Скопје на начин предвиден за објавување 
на самоуправни општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на одредбите означени во точките 1 и 2 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот, член 9 
став 1 точка а) е противуставен и незаконит затоа 
што според него по основот станбена состојба работ-
ник кој живее како потстанар добива 15 бода, а ра-
ботник кој со членовите на неговото потесно семеј-
но домаќинство живее во стан со несоодветна стан-
бена површина или во нехигиенски стан добива 10 
бода. Со ова, според наводите во предлогот, доволно 
не се разработува основот станбена состојба бидејќи 
не се утврдува квалитетот на становите кои ги корис-
тат кандидатите за распределба на станови, како што 
се станбена површина, конфор и друго. Понатаму, 
во предлогот се оспорува член 16 став 1 затоа што 
во него е утврден рок од 8 дена за поднесување 
на преговор против првостепената рдлука за распре-
делба на користење на становите во општествена соп-
ственост. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 9 став 
1 точка а) од оспорениот Правилник е утврден осно-
вот станбена состојба при што за статус на потста-
нар се добиваат 15 бода, а ако работникот со потес-
ното семејно домаќинство живее во' стан недоволен 
по површина или во нехигиенски стан, добива 10 бо-
да. Според член 7 став 1 точка 2 од овој правилник, 
како стан којашто е неподобен за живеење се смета 
стан кој што е дотраен или нехигиенски, а како 
недоволен по површина се смета стан со површина 
од 18 ата2 по член на семејното домаќинство. 

Согласно уставното начело на заемност и соли-
дарност и член 42 од Законот за станбените односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/72 и 14/75), работ-
ниците со самоуправен општ акт ги утврдуваат начи-
нот, условите и редот на првенство по кој ќе се 
доделуваат становите на користење. Според тоа, само-
управно право на работниците е во согласност со 
Уставот и законот, да определат такви основи и ме-
рила за утврдување на редот на првенство за доде-
лување на станови на користење, со кои пред се ќе се ос-
твари уставното начело на заемност и солидарност 
во задоволувањето на станбените потреби на работ-
ниците. 

\ 
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Судот утврди дека разработувањето на основот 
станбена состојба на начин предвиден во член 9 став 
1 точка а) од означениот акт претставува утврдува" ч 
ње на овој основ во рамките на самоуправните -права 
на работниците за утврдување на основи и мерила 
при распределба на становите во општествена соп-
ственост и дека тој член не е несогласен со начелото 
на заемност и солидарност. 

6. Понатаму, Судот утврди дека, според член 
16 став 1 од оспорениот Правилник, против одлука 
за доделување на станови на користење работникот 
има право да поднесе барање за преиспитување на 
одлуката во рок од 8 дена. 

, Со оглед на тоа што според означената одредба 
е предвиден рок за поднесување на барање за заш-
тита на правото на работникот од 8 дена, Судот ут-
врди дека таа е во спротивност со член 221 став 1 
од Законот за здружениот труд според кој овој рок 
изнесува 30 дена. 

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

У. бр. 73/85 
И септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

525. . 
Уставниот суд на Македонија, 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, на седницата 
одржана на 5 септември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
' 1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) Одлуката на Советот на Народната и уни-
верзитетска библиотека „Климент Охридски" во Скоп-
је, донесена на седницата од 25 март 1983 година; и 

б) член 3 алинеја 4 од Договорот за учество на 
Републичката заедница на културата со средства за 
реализирање на програмите на орТанизациите на 
здружениот труд од областа на културата кои со за-
кон целосно се финансираат од Заедницата, склу-
чен помеѓу Републичката заедница на културата и 
Народната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски" во Скопје на 23 декември 1982 година, во 
делот „за добитници на -наградите ,,11 Октомври". 

2. Оваа,одлука ќе се објави во „Службен весник 
па СРМ" и во Народната и универзитетска библио-
тека „Климент Охридски" во Скопје на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување за-
конитоста на Одлуката и член 3 алинеја 4 од Дого-
ворот означен во точката 1 на оваа одлука затоа 
што се постави прашањето за нивната законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната Одлука е предвидено на добитниците на награ-
дата „11 Октомври", од наменски доделените сред-
ства од Републичката заедница на културата, врз ос-
нова на означениот Договор, да им се исплатува 
месечен нето износ од 1 800,00 динари за 1982 годи-
на. Воедно, исплатата за 1983 година се условува со 
доделување, наменски средства за таа цел од Репуб-
личката заедница на културата. Исплатата за 1983 го-
дина е извршена со посебни решенија, додека со До-
говорот се обезбедени средства во вкупен износ за 
ничии лохоттч на работниците во звање виш библио-
т е к о и библиотекарски советник, како и за добит-
ниците на наградата .,11 Октомври". 

4 Според член 127 став 1 во врска со член 138 
од Законот за здружениот труд, работниците во ос-
новната организација односно во работната заедница 
ги Vтводуваат основите и мерилата за распоеделба 
па своите лични доходи. Со член 3 од Законот за ре-
публичките награди (.,Службен весник на СРМ" број 
39'8.^, се предвидени наградите кои се доделуваат 
во Социјалистичка Република Македонија, меѓу кои 
е и наградата „11 Октомври", додека со член 17 од 

овој Закон е предвидено на наградените поединци 
да им се доделуваат дипломи и парични износи и-тоа 
на секој член од наградената група или екипа да му 
се доделува диплома и подеднаков износ, а на на-
градените организации само дипломи. 

Со оглед на тоа што во Законот за републич-
ките награди е предвидено дека таа награда се дава 
во вид на диплома и еднократен паричен износ, а не 
како можност или право на посебен додаток на лич-
ниот доход по добивањето на наградата, Судот утвр-
ди дека оспорената Одлука и означениот Договор во 
неговиот оспорен дел не се во согласност со член 17 
од Законот за републичките награди, односно се во 
спротивност со член 127 став 1 од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 109/84 
5 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

526. 
Уставниот суд на Македонија, 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, на седницата 
одржана на 5 септември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 53 став 2 од Правилникот 

за работните односи, донесен од работниците во 
Здравствениот дом во Радовиш со референдум одр-
жан на 27 април 1Ѕ84 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување за-
конитоста на член 53 став 2 од Правилникот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука затоа што се поста-
ви прашањето за неговата законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 53 
став 2 од оспорениот Правилник е предвидено работ-
никот упатен на работа во пунктова станица да е во 
приправна состојба и со постојано место на живеење 
во местото на таа станица. 

Со член 23-а од Законот за работните односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 4б:/77 и 3/83) е пред-
видено за време на траењето на работниот однос 
работникот да може да се упати од едно место во 
друго на работа без негова согласност доколку деј-
носта^ на основната организација е од таква природа 
што работите односно работните задачи да се вршат 
и во местото надвор од седиштето на основната 
организација (здравство), како и кога оддалеченоста 
на местото од кое работникот се упатува до местото 
во кое треба да ги врши работите, односно работни-
те задачи не е поголема од 50 "км. во една насока, 
а основната организација му обезбедила превоз. Ра-
ботникот може да биде упатен на работа од едно 
место во друго ако и тогаш кога, оддалеченоста на 

' местото од кое работникот се упатува е над 50 км 
во една насока, доколку основната организација обез-
бедила престој со сместување и исхрана. 

Од означената законска одредба произлегува 
можност за упатување на работник на работа од 
едно во друго место без негова согласност, но без 
обврска тој да биде во приправна состојба независ-
но од оддалеченоста на местото. 

Со оглед на тоа што со член 53 став 2 е пред-
видено упатениот работник во пунктовата, станица 
да е во приправна состојба и со постојано место на 
живеење во местото на таа станица независно од неј-
зината оддалеченост, Судот утврди дека оваа одредба 
не е во согласност др член 23-а од Законот за ра-
ботните ОДНОСИ: 
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Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 184/85 
5 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за големи-
ната на рибите под која не смеат да се ловат, обја-
вена во „Службен весник на СРМ" бр. 23/85, се пот-
п а д н а л е грешки, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА НАРЕДБАТА ЗА ГОЛЕМИНАТА НА РИБИТЕ 

' ПОД КОЈА НЕ СМЕАТ ДА СЕ ЛОВАТ 

Во глава 1 став 2, алинеја 14 и во глава И став 
1, во третиот ред наместо зборот „белвица" треба 
да стои зборот „беловица". 

Бр. 03-2329//1 
7 октомври 1985 година 

Скопје 
Од Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во̂  текстот на Наредбата за ловостој 
на одделни видови риби и ракови и ограничување 
на уловот за време на ловостој, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 23/85, се потпаднале греш-
ки, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА НАРЕДБАТА ЗА ЛОВОСТОЈ НА ОДДЕЛНИ ВИ-
ДОВИ РИБИ И РАКОВИ И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 

УЛОВОТ ЗА ВРЕМЕ НА ЛОВОСТОЈ 

Во глава I под А — Дојранско Езеро, во првите 
редови на првиот и вториот став наместо зборот 
„белвица" треба да стои зборот „беловица". 

Бр. 03-2331/1 
7 октомври 1985 година 

Скопје 
Од Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за обра-
зецот на легитимацијата за стопански риболов, об-
јавено во „Службен весник на СРМ" бр. 23/85, се 
поткраднале грешки, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА УПАТСТВОТО ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМА- -

ЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 

' Под зборовите: („втора страна на корицата") изо-
ставени се зборовите: „Фотографија 4x6" . 

Бр. 03-2332 
7 октомври 1985 година 

Скопје 
Од Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за видови 
на риболовни средства дозволени за стопански и 
спортски риболов и за ограничување' употребата на 
одделни риболовни средства за стопански и спортски 
риболов, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
23/85, се , потпаднале грешки, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА НАРЕДБАТА ЗА ВИДОВИ НА РИБОЛОВНИ 
СРЕДСТВА ДОЗВОЛЕНИ ЗА СТОПАНСКИ И СПОРТ-
СКИ РИБОЛОВ И ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ УПОТРЕБА-

ТА НА ОДДЕЛНИ РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА 
СТОПАНСКИ И СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

Во глава I точка 2, став 1 во вториот ред наместо 
зборот „граф", треба да стои зборот^ „гаф". 

Во глава I I I во точка 1 под д), во четвртиот ред 
наместо бројката „14" треба да стои бројот „4". 

Бр. 03-2330/1 
7 октомври 1985 година 

Скопје 
Од Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
264. 

Врз основа на член 59 став-2 од Уставот на СР 
Македонија и член 87 и 162 став 3 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ", 
број 10/83), општинските самоуправни интересни за-
едници за здравствена заштита: Битола, Берово, Ви-
ница, Валандово, Гостивар, Гевгелија, Дебар, Демир 
Хисар, Делчево. Куманово, Кратово, Крива Паланка, 
Кавадарци, Кочани,' Кичево, Крушево, Македонски, 
Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радо-
виш, Ресен, Свети Николе, Гази Баба — Скопје, Кар-
пош - Скопје, Центар — Скопје, Кисела Вода — 
Скопје, Чаир — Скопје, Струга, Струмица, Тетово, 
Титов Велес, Штип и Самоуправната интересна за-
едница за здравствена заштита на град Скопје, склу-
чуваат \ 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВ-

НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ V ' 
Член 1 

Заради обезбедување на услови за поширока со-
лидарност во остварувањето на задолжителните ви-

дови на здравствена заштита, за здравствена заштита 
во случај на масовни епидемии, елементарни непо-
годи, колективни несреќи на работа и други слични 
поголеми ризици, за изградба и опремување на здрав-
ствени објекти од општ интерес за Републиката, ка-
ко и за задоволување на други заеднички потреби 
и интереси во областа на здравствената заштита, оп-
штинските самоуправни интересни заедници за здрав-
ствена заштита: Битола, Берово, Виница, Валандово, 
Гостивар, Гевгелија, Дебар, Демир Хисар, Делчево, 
Куманово, Кратово, Крива Паланка, Кавадарци, Ко-
чани, Кичево, Крушево, Македонски Брод, Неготино, 
Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети 
Николе, Гази Баба, Карпош, Центар, Кисела Вода, 
Чаир, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, Штип 
и Самоуправната интересна заедница за здравствена 
заштита на град Скопје (во натамошниот текст: оп-
штинските и градската заедница) се здружуваат во 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита (во натамошниот текст: Репуб-
личка заедница) 

Член 2 
Републичката заедница е правно лице со права, 

обврски и одговорности утврдени со Уставот, закон, 
оваа самоуправна спогодба и Статутот на Републич-
ката заедница. 
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Дејноста на Републичката заедница е од посебен 
општествен интерес, утврдена со закон. 

Републичката заедница во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства (целосна 
одговорност). 

Републичката заедница ја претставува претседа-
телот на Собранието на Републичката заедница, а ја 
застапува секретарот на Собранието на Републичка-
та заедница. -

Седиштето на Републичката заедница е во Скоп-
је. 

Член 3 
Републичката заедница има Собрание кое уп-

равува со работите на Републичката заедница. 
Собранието на Републичката заедница избира 

Извршен одбор на кого му доверува вршење на од-
редени извршни функции на комисии и други работ-
ни тела кои за својата работа му одговараат на 
Собранието. 

Член 4 
Во остварувањето на своите права, обврски и 

одговорности Републичката заедница, врз основа на 
самоуправно спогодување и општествено договарање, 
соработува со општинските и градската, регионал-
ните, покраинските и републичките заедници за 
здравствена заштита, Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување и здравството на Југославија, 
општествено-политичките заедници, здравствените ор-
ганизации, како и со друш самоуправни организации 
и заедници. 

Член з 
Работниците и други работни луѓе, врз начелата 

на заемност и солидарност, во Републичката заедни-
ца здружуваат средства за обезбедување на личните 
и заедничките потреби и интереси од областа на 
здравствената заштита за кои со закон, оваа само-
управна спогодба и други самоуправни спогодби е 
утврдено дека ќе се задоволуваат во Републичката 
заедница. 

II. ЛИЧНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕ-
СИ КОИ СЕ ЗАДОВОЛУВААТ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА 

Член 6 
Работниците и другите работни луѓе- и работна ' 

ците во здравствените организации, во согласност 
со целите за кои се здружуваат во Републичката за-
едница и нејзините функции утврдени со закон во 
Републичката заедница врз. основа на начелата на 
заемност и солидарност: 

1. ја утврдуваат и усогласуваат политиката на 
развој на здравствената заштита во Републиката и 
се грижат за нејзиното спроведување; 

2. донесуваат планови за развој на здравствената 
заштита за подрачјето на Републичката заедница во 
согласност со Договорот за основите на Општестве-
ниот план за развој на здравствената заштита во 
СР Македонија и со плановите за развој на здрав-
ствената заштита на општинските заедници; 

3. обезбедуваат услови за остварување и спрове-
дување на програмите за здравствена заштита од 
интерес за Републиката, поусогласен развој на мре-
жата на здравствените организации во Републиката, 
научно-истражувачка работа во областа на здрав-
ството ; 

4.' донесуваат Програма за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението и обез-
бедуваат услови за остварување на задолжителните 
видови на здравствената заштита во согласност со 
мерилата и критериумите кои се утврдуваат со само-
управна спогодба во рамките на Републичката заед-
ница ; 

5. обезбедуваат услови за унапредување на крво-
дарителството; 

6. обезбедуваат услови за солидарно спречување 
и отстранување на последиците предизвикани со ма-
совни епидемии, елементарни непогоди, колективни 
несреќи на работа и други слични ризици кои се 
утврдуваат со самоуправна спогодба која ја склу-
чуваат општинските и Републичката заедница; 

7. утврдуваат единствени критериуми за учество-
то на корисниците на здравствена заштита во цената 
на одделни видови здравствени услуги и за набавката 
на ортопедски помагала, протетички средства и ле-
кови; ^ 

8. преќу здружување на средства обезбедуваат ус-
лови за изградба и опремување на здравствени об-
јекти од општ интерес за Републиката; 

9. ги утврдуваат целите што се од заеднички ин-
терес од општонародната одбрана и општествената 
самозаштита во Републиката и создаваат материјални 
и други претпоставки за обезбедување здравствена 
заштита на населението и оружените сили во војна; 

10. обезбедуваат услови за остварување на пра-
вата и обврските што произлегуваат од народната 
одбрана и општествената самозаштита во областа 
на здравствената заштита; 

11. утврдуваат заеднички основи и мерила за 
слободна размена на трудот; 

12. ги спроведуваат меѓународните спогодби и 
договори во областа на здравствената заштита; 

13. го утврдуваат начинот на водењето на еви-
денцијата во областа на здравствената заштита про-
пишани со закон и утврдува програма за дополни-
телни статистички истражувања, во областа на здрав-
ството ; 

14. утврдуваат индикации за протези, ортопедски 
и други помагала; 

15. утврдуваат услови, начин и- постапка за ос-
тварување на здравствена заштита надвор од земјата, 
согласно самоуправна спогодба склучена вд рамките 
на Републичката заедница; 

16. ги утврдуваат цените на^ здравствените услуги 
за користење на здравствена заштита надвор од по-
драчјето на заедницата за здравствена заштита на 
која корисникот на здравствена заштита и припаѓа; 

17. утврдуваат листа на готови лекови што можат 
да се препишуваат на корисниците на здравствена 
заштита; 

18. утврдуваат категоризација на здравствените 
организации; 

19. утврдуваат стандарди и нормативи во областа 
на здравството; 

20. утврдуваат најнизок износ за патните и днев-
ните трошоци на корисниците на здравствена зашти-
та кои се упатуваат на лекување во друго место и 
надоместок на трошоците за закоп; 

21. поведуваат иницијатива за склучување на са-
моуправни спогодби со кои се уредуваат прашањата 
и односите од заеднички интерес за развој на здрав-
ството во Републиката; 

22. преку стручната служба остваруваат коорди-
нација на работата и соработка и обезбедува струч-
но-методолошка помош на стручните служби на оп-
штинските, градската и регионалните заедници и 

23. остваруваат и други заеднички потреби и ин-
тереси утврдени со закон и други самоуправни оп-
шти акти на Републичката заедница. 

III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

1. Собрание на Републичката заедница 

Член 7 
Со работите на Републичката заедница управу-

ва Собранието на Републичката заедница (во ната-
мошниот текст: Собрание). 

Собранието го сочинуваат 76 делегати делегира-
ни од делегациите на работниците во основните , ор-
ганизации на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници, како и од посебните 
делегации на корисниците на пензија, индивидуални-
те земјоделци, земјоделците кои својот труд, зем-
јиште и средства на трудот ги здружиле во земјо-
делска задруга и во други облици на здружување, 
корисниците — учесници во НОВ кои не се осигу-
рени по друг основ, работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност' со личен труд и со средства во соп-
ственост на граѓаните и работниците вработени кај 
нив, работните луѓе кои со личен труд самостојно 
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во вид на занимање вршат уметничка или друга кул-
турна, адвокатска или' друга професионална дејност. 

Собранието за секој мандатен период со одлука 
го утврдува бројот и структурата на делегатите во 
секој собор за секој мандатен период. 

Член 8 
Собранието го сочинуваат: 
Соборот на делегатите корисници на услуги — 

— работници, 
— Соборот на делегати корисници на услуги — 

земјоделци, 
— Соборот на делегатите даватели на услуги на 

работниците од здравствените организации. 

Член 9 
Собранието од редот на своите делегати избира 

претседател и заменик на претседателот на Собра-
нието, членови на Извршниот одбор на Собранието, 
а од членовите на Извршниот одбор избира прет-
седател на Извршниот одбор. 

Соборите од редот на своите делегати избираат 
претседатели и заменици на претседателите на собо-
рите. 

Мандатот на претседателот на Собранието и не-
говиот заменик трае една година со можност за из-
бор уште една година во истиот мандатен период. 

Мандатот на претседателите на соборите и нив-
ните заменици и на претседателот на Извршниот од-
бор трае две години со можност за избор за уште 
две години во истиот мандатен период. ч 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор и 
на претседателите на комисиите и другите работни 
тела на Собранието трае четири години. 

Претседателот и заменик на претседателот на 
Собранието, претседателите и замениците на прет-
седателите на соборите и претседателот на Изврш-
ниот одбор ги вршат работите кои со оваа самоуп-
равна спогодба, Статутот и Деловникот на Собрание-
то им се ставени во надлежност. 

Член 10 
Собранието работи и одлучува по правило на 

заедничка седница на сите собори, рамноправно на 
одделни седници на соборите и самостојно на посеб-
ни седници на секој собор. 

Член 11 
На заедничка седница на сите собори, Собра-

нието : 
— донесува Статут на Републичката заедница; 
— ја утврдува Самоуправната спогодба за здру-

жување во Републичка самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита; 

— ја утврдува Самоуправната спогодба за из-
менување и дополнување на Самоуправната спогодба 
за здружување во Републичка самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита; 

— донесува Програма за работа на Републич-
ката заедница; 

— дава претходна согласност на Правилникот за 
организација на работите и работните задачи на 
Стручната^ служба на Републичката заедница и Го-
дишниот план ' за потребни кадри за извршување на 
работите и работните задачи на Стручната служба 
на Републичката заедница; 

— избира претседател и заменик на претседате-
лот на Собранието: 

— избира претседател и членови на Извршниот 
одбор на Собранието; 

— именува и разрешува секретар и помошник 
на секретарот на Собранието; 

— избира комисии и други работни тела на Со-
бранието ; 

— донесува Деловник на Собранието и неговите 
органи и тела; 

— го усогласува планирањето .и програмирањето 
на здравствената заштита и развојот на мрежата 
на здравствените организации во Републиката; 

— донесува План и Програма за развој на здрав-
ствената заштита во Републиката и други програми 
за здравствена заштита од интерес за Републиката; 

— ги усогласува заедничките основи за развој 
на мрежата на здравствените организации во Репуб-
ликата; 

— донесува Програма за задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението; 

— утврдува висина и начин на обезбедувањето 
на средства за солидарно остварување на задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населението; 

— утврдува Самоуправна спогодба за мерилата 
и критериумите за распределба на средствата за за-
должителните видови на здравствена заштита на на-
селението; 

— ја разгледува работата и резултатите од ра-
ботата на Републичката заедница и дава насоки за 
унапредување на работата на Стручната служба; 

— одлучува за здружување на Републичката за-
едница во Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување и здравството на Југославија; 

— донесува одлука за утврдување на единствени 
критериуми за учеството на корисниците на здрав 
ствената заштита во цената на одделни видови здрав-
ствени услуги, ортопедски помагала, протетечки сред-
ства и лекови; 

— утврдува стандарди и нормативи во областа на 
здравството; 

— утврдува категоризација на здравствените ор-
ганизации; 

— донесува финансиски планови и ги усвојува 
завршните сметки на Републичката заедница и до-
несува План за развој и финансирање на подготов-
ките на општо-народната одбрана, што ќе бидат 
утврдени како цели од заеднички интерес за созда-
вање на материјални и други претпоставки на здрав-
ството за извршување на задачите во воени услови; 

— утврдува Програма за организирање и фи-
нансирање на подготовките за народната одбрана и 
обезбедување на материјални и други средства во 
областа на здравството потребни за извршување на 
задачите од интерес за народната одбрана; 

— го усогласува планирањето и програмирањето 
на подготовките за функционирање на организациите 
на здружениот труд од областа на здравството за 
обезбедување здравствена заштита во воени услови; 

— одлучува за спроведување на акции и мерки 
од заеднички интерес за општинските и градската 
заедница; 

— го следи спроведувањето на меѓународните 
конвенции што се однесува за здравствена заштита; 

— утврдува листа на готови лекови што можат 
да се препишуваат на корисниците на здравствена 
заштита; 

— утврдува индикации за протези, ортопедски и 
други помагала и санитарни справи, забно-техничка 
помош и зарно-протетички средства, стандарди за 
материјали од кои се изработуваат овие средства, 
како и услови за изработка на нови средства пред 
истекот на тие^ рокови кога тие се потребни за оства-
рување на здравствена заштита настаната поради не-
среќа на работа или заболување од професионални 
болести како и поради други причини; 

— утврдува самоуправна спогодба за упатување 
на корисниците на здравствена заштита на лекува-
ње во странство; 

— обезбедува студиско-истражувачки работи во 
областа на здравствената заштита; 

— го усвојува извештајот за работа на Репуб-
личката заедница; 

— ја утврдува висината на средствата што ги 
здружуваат општинските и градската заедница во 
Републичката заедница за остварување на дејноста 
на Републичката заедница; 

— одлучува за користење на здружените средст-
ва во Републичката заедница за проширување на 
материјалната основа за работење во ОЗТ од облас-
та на здравството; 

— ја утврдува потребата од бројот и видот на 
специјалистички кадри во Републиката во согласност 
со Самоуправната спогодба за основите на Планот 
за развој на, Републичката заедница; 

— ги координира и насочува активностите, за 
обезбедување на поповолни услови за користење на 
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здравствена заштита на учесниците во НОВ на вое-
ните инвалиди и членовите на семејствата на падна-
тите борци во НОВ и умрените воени инвалиди, на 
цивилните инвалиди од војната и корисниците на ос-
новните права од социјална заштита, како и за ос-
тварување на надоместоците на трошоците за здрав-
ствена заштита за овие лица од органите и заедни-
ците кои според закон се должни да обезбедат такви 
надоместоци; и 

— врши други работи утврдени со Уставот, за-
кон, Статутот, други прописи и општи акти на Ре-
публичката заедница. 

Член 12 
На одделни седници со рамноправно одлучување 

на Соборот на делегатите на корисници на услуги 
— работници, односно на Соборот на делегатите на 
корисниците на услуги — земјоделци и Соборот на 
делегатите — даватели на услуги на работниците од 
здравствените организации, Собранието -

— одлучува за висината на надоместоците што 
се доделуваат на општинските заедници во случај 
на направени трошоци во врска со сузбивање на ма-
совни епидемии, елементарни непогоди, колективни 
несреќи на работа и други случаи на поголеми ри-
зици до колку се утврдени со самоуправна спогодба 
што ја склучуваат општинските, градската и Репуб-
личката заедница; 

— ја утврдува висината на средствата за задол-
жителните видови на здравствена заштита за покри-
вање на трошоците на општинските и градската за-
едница направени за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита до колку тие со закон не се утвр-
дени; 

— ги утврдува основиците за плаќање на при-
донесот на одделни категории корисници на здрав-
ствена заштита доколку тие со закон не се утврдени; 

— врши и други работи утврдени со закон, Са-
моуправната спогодба за здружување и Статутот на 
Републичката заедница. 

Член 13 
На посебни седници на Соборот на делегатите 

корисници на услуги — работници и Соборот на де-
легатите корисници на услуги — земјоделци, Собра-
нието одлучува за. 

— најнискиот износ на патните и дневните тро-
шоци на корисниците на здравствена заштита кои 
се упатуваат на лекување во друго место; 

— најнискиот износ на трошоци за закоп и 
— други прашања утврдени со закон, оваа само-

управна спогодба и Статутот на Републичката заед-
ница. 

2. Извршен одбор на Собранието 

Член 14 
Собранието има Извршен одбор како колекти-

вен извршен орган на кого му доверува извршува-
ње на одредени извршни функции. 

Член 15' 
Извршниот одбор има претседател и 10 члена. 
Членовите на Извршниот одбор се избираат за 

време од 4 години од редовите на делегатите на 
Собранието. 

' Претседателот и членовите на Извршниот одбор 
се избираат на заедничка седница на сите собори 
на Собранието на начин и по постапка утврдени 
со Деловникот на Собранието. 

Член 16 
Собранието може да го разреши од должност -

претседателот и друг член на Извршниот одбор и 
пред да му истекне времето за кое е избран и на 
негово место да избере друг, во случаите и по пос-
тапка утврдени со закон. 

Член 17 
Извршниот одбор е одговорен на Собранието за 

спроведување на политиката што ја утврдува Собра-
нието. 

Член ч18 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
—- поведува иницијатива и предлага на Собра-

нието изменување и дополнување на Статутот, до-
несување на Програмата за развој на здравствената 
заштита, склучување на општествени договори и са-
моуправни спогодби во кои учествува Републичката 
заедница, донесување Програма за работа на Со-
бранието и Стручната служба, финансиски планови, 
завршни сметки и други општи акти; 

— утврдува предлог на самоуправните спогодби, 
општествените договори, плановите и програмите за 
развој и други општи акти по кои одлучува Собра-
нието, 

— се грижи за правилно и законито остварување 
на правата од здравствената заштита на корисни-
ците на здравствената заштита и во таа смисла 
разгледува анализи, извештаи, информации и други 
материјали и по нив зазема мислења и ставови кои 
ги предлага на Собранието; 

— непосредно се грижи за организацијата и спро-
ведувањето на подготовките за народна одбрана во 
Стручната служба и на Собранието му предлага 
мерки за подготовките за народна одбрана; 

— одлучз^ва за висината на касовиот максимум 
во финансиското работење на Републичката заед-
ница, 

— ја усогласува својата работа со работата на 
другите органи на Собранието, како комисии, одбо-
ри и други тела и се грижи за остварување на ме-
ѓусебната соработка; 

— го следи унапредувањето на системот на сло-
бодната размена на трудот, 

— го следи остварувањето на Програмата за ра-
бота на Собранието и Стручната служба и предлага 
мерки за целосно и благовремено остварување на 
истата; 

— по овластување од Собранието одлучува за 
набавка и отуѓување на средства за работа оту-
ѓување на дотраените средства за работа на Струч-
ната служба, како и за доделување на средства во 
износ што ќе го утврди Собранието со одлука; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието. 

Член 19 
Функциите на Собранието за време на војна или 

непосредна воена опасност, кога Собранието не мо-
же да се состанува ги врши Извршниот одбор по-
себно избран за таа намена. 

Извршниот одбор од претходниот став има прет-
седател и 6 члена кои се избираат на начин и по 
постапка утврдена со Деловникот на Собранието. 

3. Начин на одлучување 
Ј 

Член 20 
За полноважно одлучување на заедничката седни-

ца на сите собори на Собранието, потребно е при-
суство на повеќе од половината на делегатите од се-
кој собор на Собранието. 

За полноважно одлучување на одделни односно 
посебни седници на соборите потребно е присуство 
на повеќе од половината на вкупниот број на деле-
гатите на соборите. 

Одлуките се донесуваат со мнозинство на гла-
сови на присутните делегати на Собранието, односно 
Соборот. 

Кога Собранието одлучува рамноправно на оддел-
ни седници на Соборот нѕ1 корисниците на услуги, 
со Соборот на давателите на услуги, одлуката се сме-
та за донесена ако за неа во истоветен текст, гласа-
ло мнозинството на присутните делегати од секој 
собор. 

Член 21 
Извршниот одбор, комисиите и другите работни 

тела на Собранието за својата работа се непосредно 
одговорни пред Собранието. 

Член 22 
Собранието за својата работа донесува деловник. 
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4. Секретар на Собранието на Републичката заедница 

Член 23 
Собранието на Републичката заедница има се-

кретар. 
Секретарот на Собранието едновремено е и ра-

ководител на Стручната служба на Републичката за-
едница. 

Начинот на изборот, задачите, правата, должнос-
тите и одговорностите на секретарот се уредуваат 
со Статутот на Републичката заедница. 

Член 24 V 
Секретарот има помошник. 
Начинот на изборот на задачите, правата, долж-

ностите и одговорностите на помошникот на секре-
тарот се уредуваат со Статутот на Републичката 
заедница. 

IV. СТРУЧНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 25 
Републичката заедница обезбедува вршење на 

стручните, административните, финансиските и тех-
ничките работи од својата надлежност преку Струч-
ната служба, организирана како Работната заедница. 

Определени работи од научно-истражувачка, ана-
литичка и друга дејност, Републичката заедница мо-
же да ги довери на извршувале на одделни струч-
ни организации и институти. 

Со стручната служба раководи секретарот. 
Работите кои треба да ги извршува Стручната 

служба се утврдуваат со Статутот на Републичката 
заедница. 

Член 26 
Средства за работа на Стручната служба обез-

бедува Републичката заедница. 
Висината на средствата од став 1 на овој член 

се утврдува со финансискиот план врз основа на обемот 
на работите утврдени со програма за работа, бројот 
на извршителите на Програмата, односно квалифи-
кациона структура и други елементи, а во согласност 
со Самоуправната спогодба за утврдување на меѓу-
себните права, обврски и одговорности на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје и работниците на Работната 
заедница ^ на Републичката заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Скопје. 

Собранието може да и обезбеди посебни закон-
ски средства на Стручната служба за потребите на 
работниците на Стручната служба за решавање на 
станбени проблеми, стручно оспособување и усовр-
шување и за други намени. 

Средствата за ' работа на Стручната служба се 
водат на посебна сметка кај банката. 

Остварените приходи и извршените расходи за 
работењето на Стручната служба се утврдуваат со 
завршна сметка, која е составен дел на Завршната 
сметка на Републичката заедница. 

Член 27 
Меѓусебните права и обврски на Републичката 

заедница и работите ^ а Стручната служба се регу- ^ 
лираат со посебна Самоуправна спогодба во соглас-. 
ност со закон. 

V. САМОУПРАВНА КОНТРОЛА ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

. Член 28 
Заради остварување и заштита на самоуправните 

права, како и поради остварување на контрола над 
работата на органите на Републичката заедница, во 
Републичката заедница се формира Одбор за самоуп-
равна контрола. 

Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
и самоуправен орган на Републичката заедница со 
права и одговорности утврдени со закон и Статутот 
на Републичката заедница. 

Член 29 
Одборот за самоуправна контрола се состои од 

претседател и 6 члена што се избираат на начин 
и по постапка предвидена за избор на делегатите во 
Собранието на Републичката заедница. 

Собранието со одлука ги утврдува делегатските 
единици за избирање на членови во Одборот за са-
моуправна контрола за секој мандатен период. 

За член на Одборот за самоуправна контрола не 
може да биде избран делегат на Собранието. 

- Мандатот , на членовите на Одборот за самоуправ-
на контрола трае четири години, а надлежностите 
на Одборот се утврдуваат со Статутот. 

VI. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ 

И ИНТЕРЕСИ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 30 
'Средствата за задоволување на личните и заед-

ничките потреби и интереси во областа на здрав-
ствената заштита кои врз основа на закон и оваа 
самоуправна спогодба се задоволуваат во Републич^ 
ката заедница се обезбедуваат со: 

1. придонес од личниот доход на работниците и 
другите работни луѓе за солидарно остварување на 
задолжителните видови на здравствената заштита на 
населението; 

2. здружување на средства од општинските и 
градската заедница во Републичката заедница за 
остварување на личните и заедничките потреби и ин-
тереси кои врз основа на закон, оваа самоуправна 
спогодба и други самоуправни општи акти се оства-
руваат во Републичката заедница; 

3. други приходи. 
Висината на средствата од став 1 точка 2 од 

овој член: и нивната намена се утврдуваат со, само-
управна спогодба склучена помеѓу општинските, град-
ската и Републичката заедница. 

Член 31 
Покрај средствата од член 30 од оваа самоуп-

равна спогодба за задоволување на заедничките по-
треби и интереси во Републичката заедница, можат 
да се обезбедуваат средства кои ги здружуваат од-
носно на друг начин обезбедуваат општествено-поли-
тичките заедници, самоуправни и други организации 
и заедници, како и средства од подароци, дотации и 
други извори. 

Член 32 
Средствата од член 30 точка 1 од оваа само-

управна спогодба се уплатуваат на Републичката 
заедница при исплата на личниот доход во исто вре-
ме кога се уплатуваат средствата и на другите ко-
рисници на придонесите од личниот доход. 

Член 33 
Материјално-финансиското работење на Репуб-

личката заедница се врши во согласност со закон и 
други прописи. 

Член 34 
Финансиското работење на Републичката заедни-

ца опфаќа: составување финансиски план на прихо-
дите и расходите, остварување на приходите и извр-
шување на расходите, водење на книговодство и еви-
денција за финансиското работење и за средствата 
на Републичката заедница и составување на Заврш-
на сметка на Републичката заедница. 

Член 35 
Приходите и расходите на Републичката заедни-

ца се утврдуваат со финансиски планови за секоја 
година поодделно, кои по правило, се донесуваат 
пред почетокот на годината за наредната година. 

Ако финансискиот план од претходниот став не 
биде утврден до почетокот на годината, се донесува 
одлука за привремено финансирање. 

Остварените приходи и извршените расходи за 
секоја година се утврдуваат со завршна сметка. 
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Член 36 
Вишокот на приходите утврдени со завршната 

сметка на Републичката заедница се пренесуваат ка-
ко приходи во наредната година, а вишокот на рас-
ходите над приходите се покриваат од редовните 
приходи во наредната година. 

Член 37 
Со средствата од член 30 од оваа самоуправна 

спогодба управува и за нивното користење одлучува 
Собранието, врз основа на определената'намена на 
средствата утврдени со посебни програми и самоуп-
равна спогодба. 

Член 38 
Средствата од член 30 од оваа самоуправна спо-

годба се водат на посебни сметки според нивните 
намени утврдени" со финансиските планови и заврш-
ните сметки. 

VII. ЈАВНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 39 
Работата на Републичката заедница и на нејзи-

ните органи е јавна. 
Јавноста во работата на Републичката заедница 

и нејзините органи се остварува на начин кој овоз-
можува работниците, другите работни луѓе и граѓа-
ните да се запознаваат со работата и функциони-
рањето на Републичката заедница и со другите пра-
шања од значење за остварување на самоуправните 
права во Републичката заедница, да се разгледаат 
тие прашања и за нив да заземат свој став. 

За остварување на принципот на јавност во рабо 
тата на Републичката заедница одговорни се: Собра 
нието, Извршниот одбор и секретарот. 

Член 40 
Јавноста во работата на Републичката заедница 

особено се остварува со: 
— редовно информирање на работниците, работ-

ните луѓе и граѓаните за прашањата кои се разгле-
дуваат и решаваат во Републичката заедница; 

— поднесување извештај за работата на Репуб-
личката заедница и нејзините органи; 

— обезбедување на услови средствата за јавно 
'информирање да можат да ја следат работата на Ре 
публичката заедница и нејзините органи, 

— јавно одржување на седниците; 
— објавување на поважните самоуправни општи 

акти на Републичката заедница во службените гла-
сила; 

— организирање и спроведување на јавната рас-
права за нацртите на општите акти; 

— издавање на билтени и други списанија самос-
тојно во рамките на Републичката заедница, или за-
едно со други самоуправни интересни заедници. 

Член 41 
Републичката заедница обезбедува редовно, бла-

говремено и целосно информирање на работниците, 
работните луѓе и граѓаните на делегациите и деле-
гатите, организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници, Собранието на 
СР Македонија, како и општествено-политичките и 
општествените организации за сите прашања од де-
локругот на работата на Републичката заедница. 

Републичката заедница остварува информирање 
во смисла на став 1 од овој член со редовно извес-
тување за седниците на Собранието и нејзините ор-
гани и доставување на материјал за тие седници и 
преку средствата за јавно информирање. 

Член 42 
Претставниците на печатот и другите средства за 

јавно информирање имаат право да присуствуваат на 
седниците на Собранието и неговите органи и за таа 
цел благовремено се известуваат за седниците со по-
себен материјал. 

Во Републичката заедница може да се организи-
ра конференција за печат и да се издаваат соопште-
нија за печатот и другите средства за информирање. 

Член 43 
Претседателот на Собранието, Извршниот одбор, 

комисиите и секретарот за својата работа одгова-
раат пред Собранието. 

VIII. ОДНОСИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА СО 
ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 44 
Заради што поцелосно остварување на своите 

права, обврски и задачи, Републичката заедница ост-
варува соработка со Собранието на СР Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Централниот комитет на СКМ, Републичката конфе-
ренција на ССРНМ, Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија и други општествено-политички 
и општествени организации, а посебно во утврдува-
њето на политиката на развојот на здравствената 
заштита и остварувањето на таа политика, за пра-
шањата за развој на самоуправните општествено-еко-
номски односи, унапредување на делегатското одлу-
чување и самоуправувањето во Републичката заед-
ница. 

Член 45 
Во остварувањето на соработката со општинските 

и градската заедница за сите позначајни прашања и 
материјали, Собранието прибавува мислење од оп-
штинските и градската заедница. 

Член 46 
Републичката заедница може да покренува ини-

цијатива за самоуправно спогодување и договарање 
меѓу општинските и градската заедница за одделни 
прашања кои се од заеднички интерес. 

Член 47 
Заради унапредување на здравствената заштита 

Републичката заедница непосредно соработува со 
стручни, научно-истражувачки и други организации 
и институти кои можат да придонесат за решавање 
на одредени прашања од интерес за Републичката, 
општинските и.градската заедница. 

IX. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 48 
Републичката заедница врши права и обврски од 

народната одбрана и општествената самозаштита во 
областа на здравствена заштита во согласност со Ус-
тавот, Законот, плановите и одлуките на општестве-
но-политичките заедници, обезбедува средства за таа 
цел како и врши други работи и задачи од интерес 
за народната одбрана и општествената самозаштита. 

X. ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

Член 49 
Делегатите на Собранието имаат права и долж-

ности : . -
— да избираат и да бидат избирани во органите 

на Собранието; 
— да учествуваат во работата на собранието и 

неговите органи и тела во кои се избрани; 
— на Собранието да му поднесуваат предлози 

за разгледување на прашања од областа на здравстве-
ната заштита; 

— на Собранието да му поднесуваат предлози 
за донесување на општи акти за измена и дополну-
вање на општи акти, за измена и дополнување на пос-
тојните општи акти, како и да покренуваат и други 
прашања од надлежноста на Собранието; 

— претходно да ги разгледуваат и заземат став 
по прашањата за кои се расправа во Собранието; 

— да поставуваат прашања на органите на Соб-
ранието и на секретарот што се однесува за нивната 
работа; 

— да ја запознаваат делегацијата која ги деле-
гирала во Собранието за работата на Собранието и 
на неговите органи, како к за работата на Репуб-
личката заедница воопшто и 
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— од Стручната служба на Републичката заед-
ница да бара податоци кои се потребни за нивната 
работа во Собранието. 

Член 50 
При заземање на ставови по прашања за кои се 

одлучува во Собранието, делегатите постапуваат спо-
ред насоките и ставовите на делегациите што ги де-
легирале, како и во согласност со општите општестве-
ни интереси и потреби и самостојно се определуваат 
и гласаат во Собранието. 

Член 51 
Со Статутот на Републичката заедница поблиску 

се утврдуваат правата и должностите на делегатите. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Со оваа самоуправна спогодба се врши усогла-

сување на организацијата и работата на постојната 
Републичка самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Скопје, 
со Законот за здравствена заштита и истата продол-
жува да работи како Републичка самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита — Скопје. 

Член 53 
Делегатите на Собранието на Републичката само-

управна интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување стануваат делегати на Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита,до истекот на нивниот 
мандатен период за кој се избрани. 

Останатите тела и органи на Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување продолжуваат да 
работат во истиот состав како органи и тела на Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита. 

. Член 54 
Досегашниот секретар и помошник на секрета-

рот на Собранието, продолжуваат со. работа како 
секретар, односно помошник на секретарот до исте-
кот на времето за кое се избрани. 

Член 55 
Постојната Стручна служба на Републичката са-

моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Скопје продолжува да 
функционира како Стручна служба на Републичката 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Скопје. 

Член 56 
Републичката самоуправна интересна заедница за 

здравствена заштита -— Скопје ги презема сите пра-
ва, обврски и одговорности кои на денот на влегу-
вањето во сила на оваа самоуправна спогодба ги има-
ла Републичката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Скопје 
спрема трети лица. 

Сите основни средства, паричните средства и ос-
танатиот имот, што на денот на влегувањето во сила 
на оваа самоуправна спогодба биле сопственост на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Скопје, 
поминуваат во сопственост на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита — 
Скопје. 

Член 57 
Оваа самоуправна спогодба се смета за склучена 

кога ќе ја потпишат овластените претставници на оп-
штинските и градската заедница, а влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

Чјѓен 58 
Со влегувањето во сила на оваа самоуправна спо-

годба престанува да важи Самоуправната спогодба за 
здружување на општинските заедници на здравство-
то и здравственото осигурување во Републичката за-
едница на здравството и здравственото осигурување, 
бр. 01-1/1 од 1. VI. 1974 година и Самоуправната спо-
годба за изменување и дополнување на Самоуправна-
та спогодба за здружување на општинските заедници 
на здравството и здравственото осигурување во Ре-
публичка заедница на здравството и здравственото 
осигурување, бр. 0101-916/1 од 22 јули 1982 година. 

Бр. 0807-409 
2 јули 1985 година 

Скопје 

П о т п и с н и ц и : 

1. Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Битола, 2. Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Берово, 3. Оп-
ш т и н а т а СИЗ за здравствена заштита — 
Виница, 4. Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Валандово, 5. Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — 
Гостивар, 6. Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Гевгелија, 7. Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Де-
бар, 8. Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Демир Хисар, 9 Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Делчево, 
10. Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Куманово. 11. Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Кратово, 12. 
Општинската СИЗ за здравствена зашти-
та — Крива Паланка, 13. Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Кавадар-
ци, 14. Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кочани, 15. Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Кичево, 
16. Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Крушево, 17. Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Македонски 
Брод, 18. Општинската СИЗ за здравстве-
на заштита — Неготино, 19. Општинска-
та СИЗ за здравствен^ заштита — Охрид, 
20. Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Прилеп, 21. Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Пробиштип, 
22. Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Радовиш, 23. Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Ресен, 24. Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита 
— Свети Николе, 25. Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Гази Баба — 
Скопје, 26. Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Карпош — Скопје, 27. 
Општинската СИЗ за здравствена зашти-
та — Центар — Скопје, 28. Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Кисела 
Вода — Скопје, 29. Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Чаир — Скопје, 
30. Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Струга, 31 Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Струмица, 32. Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита 
— Тетово, 33. Општинската СИЗ з а здрав-
ствена заштита — Титов Велес, 34. Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита 
— Штип, 35. СИЗ за здравствена зашти-
та на град Скопје. 
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265. 
Врз основа на член 128 од Уставот на СР Маке-

донија, член 162 став 3 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на СРМ", број 10/83) и 
член 11 став 1 алинеја 1 од Самоуправната спогодба 
за здружување во Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита, Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Скопје, 
на заедничка седница на сите собори, одржана на 28. 
VII. 1985 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
СКОПЈЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со''овој статут, согласно Законот за здравствена 

заштита и Самоуправната спогодба за здружување 
во Републичка самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита, поблиску се уредува: оствару-
вањето на самоуправувањето, делокругот на работа-
та на Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита и неговите 
органи и тела, начинот на одлучувањето, правата и 
должностите на делегатите и делегацијата, начинот 
на изборот и делокругот на работата на секретарот 
на Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита, начинот на 
остварувањето на самоуправната контрола, организа-
цијата и начинот на извршувањето на стручните, ад-
министративните, финансиските и техничките рабо-
ти за Репубчичката самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита (во натамошниот текст: Ре-
публичка заедница), обезбедувањето на средства за 
задоволување на личните и заеднички потреби и ин-
тереси во Републичката заедница, јавноста во рабо-
тата и информирањето како и други прашања од 
значење за остварувањето на заедничките потреби и 
интереси на работниците, работните луѓе и граѓани 
самоуправно организирани во општинските самоуп-
равни интересни заедници за здравствена заштита 
(во натамошниот текст: општински заедници). 

Член 2 
Републичката заедница е правно лице со права, 

обврски и одговорности утврдени со Уставот, Закон, 
Самоуправната спогодба за здружување во Републич-
ка самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита и овбј статут. 

Дејноста на Републичката заедница е од посе-
бен општествен интерес, утврдена со Закон. 

Републичкава заедница во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства (целосна 
одговорност). 

Републичката заедница ја претставува претседа-
телот на Собранието на Републичката заедница, а ја 
застапува секретарот на Собранието на Републичката 
заедница 

Седиштето на Републичката заедница е во Скопје. 

Член 3 
Републичката заедница се запишува во судскиот 

регистар на Окружниот стопански суд во Скопје. 

Член 4 
Републичката заедница има печат во форма на 

круг и штембил во форма на правоаголник на кои 
е испишан текст: „Републичка самоуправна интерес-
на заедница за здравствена заштита — Скопје". 

Член 5 
Со работите на Републичката заедница управува 

Собранието кое е образувано на делегатска основа. 
Собранието на Републичката заедница избира 

Извршен одбор како колективен извршен орган на 
кого му доверува извршување на одредени извршни 
функции, г 

Собранието на Републичката заедница има се-
кретар. 

Член 6 
Работата на Републичката заедница е јавна. 
Во Републичката заедница се обезбедува јавност 

во работата на Собранието на Републичката заедни-
ца и неговите органи и тела. 

ѓ 
Член 7 

Заради организирано вршење на самоуправна 
контрола во Републичката заедница се образува Од-
бор за -самоуправна контрола со права и одговорнос-
ти утврдени со овој статут во согласност со Закон и 
Самоуправна спогодба за здружување во Републич-
ката заедница за здравствена заштита (во натамош-
ниот текст: Самоуправна спогодба за здружување). 

Член 8 
Републичката заедница има своја жиро-сметка. 

Член 9 
Во остварувањето на своите права, обврски и од-

говорности, Републичката заедница врз основа на 
Самоуправно спогодување и општествено . договарање 
соработува со општинските, градската, регионалните, 
покраинските и републичките заедници за здравстве-
на заштита, Сојузот на заедниците за здравствено 
осигурување и здравството на Југославија; опште-
ствено-политичките заедници, здравствените органи-
зации, општествено-хуманитарните организации како 
и со другите самоуправни организации и заедници. 

Член 10 
Средства за извршување на задачите на Репуб-

личката заедница се обезбедуваат на начин утврден 
со Закон, Самоуправната спогодба за здружување и 
овој статут. 

Член 11 
За вршење на стручните, административните, фи-

нансиските и техничките работи, Републичката заед-
ница има своја стручна служба организирана како 
работна заедница (во натамошниот текст: Стручна 
служба). 

II. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

1. Собрание на Републичката заедница 

Член 12 
Со работите на Републичката заедница управува 

Собранието на Републичката заедница (во натамош-
ниот текст: Собрание). 

Собранието го сочинуваат 76 делегати делегира-
ни од делегациите на работниците во основните ор 
ганизации на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници како и од посебните 
делегации на корисниците на пензија, индивидуал-
ните земјоделци, земјоделците кои својот труд, зем-
јиште и средства на трудот ги здружиле во земјо-
делска задруга и во други облици на здружување, 
корисниците — учесници во НОВ кој не се осигурени 
по друг основ, работните луѓе кои самостојно вршат 
дејност со личен труд и со средства во сопственост 
на граѓаните и работниците вработени кај нив, ра-
ботните луѓе кои со личен труд самостојно во вид 
на занимање вршат уметничка или друга културна, 
адвокатска или друга професионална дејност. 

Собранието за секој мандатен период со одлука 
го утврдува бројот и структурата на делегатите во 
секој собор за секој мандатен период. 

Член 13 
Собранието го сочинуваат: 
— Собор на делегатите корисници на услуги — 

работници; 
— Собор на делегатите корисници на услуги -

земјоделци; 
— Собор на делегатите даватели на услуги -

работници од здравствените организации, 
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Член 14 
Собранието од редот на своите делегати избира 

претседател и заменик на претседателот на Собрание-
то, членови на Извршниот одбор на Собранието, а од 
членовите на Извршниот одбор избира претседател 
на Извршниот одбор. 

Соборите од редот на своите делегати избираат 
претседатели и заменици на претседателите на со-
борите. 

Мандатот на претседателот на Собранието и не-
говиот заменик трае една година со можност за из-
бор уште една година во истиот мандатен период. 

Мандатот на претседателите на соборите и нив-
ните заменици и на претседателот на Извршниот од-
бор трае две години со можност за избор за уште 
две години во истиот мандатен период. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор и 
на претседателите и членовите на комисиите и дру-
гите работни тела на Собранието трае четири го^ 
дини. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Собранието, претседателите и замениците на прет-
седателите на соборите и претседателот на Изврш-
ниот одбор ги вршат работите кои со Самоуправната 
спогодба за здружување, Деловникот на Собранието 
и овој статут им се ставени во надлежност. 

Член 15 
Собранието работи и одлучува по правило на за-

едничка седница на сите собори, рамноправно на 
одделни седници на соборите и самостојно на по-
себни седници на секој, собор. 

Член 16 
На заедничка седница на сите собори, Собра-

нието: 
— ја утврдува Самоуправната спогодба за изме-

нување и дополнување на Самоуправната спогодба за 
здружување во Републичка заедница за здравствена 
заштита; 

— -донесува Програма за работа на Републичка-
та заедница; 

— дава претходна согласност на Правилникот за 
организација на работите и работните задачи на 
Стручната служба на Републичката заедница и Го-
дишниот план за потребни кадри за извршување на 
работите и работните задачи на Стручната служба 
на Републичката заедница; 

— именува и разрешува секретар и помошник на 
секретарот на Собранието; 

— избира комисии и други работни тела на Со-
бранието; 

— донесува Деловник на Собранието и неговите 
органи и работни тела; 

— го усогласува планирањето и програмирањето 
на здравствената заштита и развојот на мрежата на 
здравствените организации од Републиката; 

— донесува План и Програма за развој на здрав-
ствената заштита во Републиката и други програми 
за здравствена заштита од интерес за Републиката; 

— ги усогласува заедничките основи за разво) 
на мрежата на здравствените организации во Репуб-
ликата; 

. — донесува план за развој и финансирање на 
подготовките за општонародна одбрана што ќе бидат 
утврдени како заеднички интерес и цел - за созда-
вање на материјални и други претпоставки на здрав-
ството за извршување на задачите во воени услови, 

— го усогласува планирањето и програмирањето 
на подготовките за функционирање на организации-

" те на здружен труд од областа на здравството за 
обезбедување на здравствена заштита на население-
то во воени услови, 

— донесува финансиски планови и ги усвојува 
завршните сметки на Републичката заедница; 

— ја утврдува височината на средствата што ги 
.здружуваат општинските и градската заедница во Ре-
публичката заедница за остварување на дејноста на 
Републичката заедница; 

— одлучува за користење на здружените сред-
ства во Републичката заедница за проширување на 
материјалната основа за работење на ОЗТ од областа 
на здравството; 

— ја утврдува потребата од бројот и видот на 
специјалистичките кадри во Републиката во соглас-
ност со Самоуправната спогодба за основите на Пла-
нот на Републичката заедница; 

— одлучува за спроведување на акции и мерки 
од заеднички интерес за општинските и градската 
заедница, 

— го следи спроведувањето на меѓународните 
спогодби и меѓународните конвенции што се однесу-
ваат за здравствената заштита; 

— утврдува листа на готови лекови што можат 
да се препишуваат на корисниците на здравствена 
заштита; 

— утврдува индикации за протези, ортопедски и 
други помагала и санитарни справи, забно-техничка 
помош и забно-протетички средства, стандарди за 
материјали од кои се изработуваат овие средства, ка 
ко и услови за изработка на нови средства пред 
истекот на тие рокови, кога тие се потребни за ост-
варување на здравствена заштита настаната поради 
несреќа на работа или заболување од професионални 
болести, како и поради други причини; 

— утврдува самоуправна спогодба за упатување 
на корисници на здравствена заштита за лекување во 
странство; 

— обезбедува студиско-истражувачки работи во 
областа на здравствената заштита; 

— го усвојува Извештајот за работата на Ре-
публичката заедница; 

— ги координира и насочува активностите за 
обезбедување на поповолни услови за користење на 
здравствена заштита на учесниците во НОВ, на вое 
ните инвалиди и членовите на семејствата на падна' 
тите борци во НОВ и умрените воени инвалиди, на 
цивилните инвалиди од војната и на корисниците на 
основните права од социјална заштита, како и за 
остварување на надоместоците на трошоците за 
здравствена заштита за овие лица од органите и за-
едниците кои според Закон се должни да обезбедат 
такви надоместоци и 

— врши и други работи утврдени со Уставот, 
Закон, Самоуправната спогодба за здружување и овој 
статут и други прописи и општи акти на Републич-
ката заедница. 

Член 17 
На одделни седници со рамноправно одлучување 

на Соборот на делегатите на корисниците на услуги 
— работници, односно на Соборот на делегатите на 
корисниците на услуги — земјоделци и Соборот на 
делегатите даватели на услуги на работниците од 
здравствените организации, Собранието: 

— одлучува за висината на надоместоците што се 
доделуваат на оцштинските заедници во случај на на-
правени трошоци во врска со сузбивање на масовни 
епидемии, елементарни непогоди, колективни несре-
ќи на работа и други случаи на поголеми ризици 
до колку се утврдени со Самоуправна спогодба% што ^ 
Ја склучуваат општинските и Републичката заедница, 

— ја утврдува височината на средствата за за-
должителните видови на здравствена заштита за по-
кривање на трошоците на општинските и градската 
заедница направени за задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението; 

— ги утврдува основиците за плаќање на придо-
несот на одделни категории корисници на здравстве-
на заштита до колку тие со Закон не се утврдени; 

— врши и други работи утврдени со Закон. Са-
моуправната спогодба за здружување, овој статут и 
други прописи и општи акти на Републичката за-
едница. 

Член 18 
На посебни седници на Соборот на делегатите 

корисници на услуги — работници и Соборот на де-
легатите корисници на услуги —. земјоделци, Собра' 
дието одлучува за: 
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— најнискиот износ на патните и дневните" тро-
шоци на корисниците на здравствената заштита кои 
се упатуваат на лекување во друго место; 

— најнискиот износ на трошоците за закоп, и 
— други прашања утврдени со Закон и Самоуп-

равната спогодба за здружување. 

Член 19 
Функциите на Собранието за време на војна или 

непосредна воена опасност, кога Собранието неможе 
да се ростанува ги врши Извршен одбор посебно из-
бран за таа намена. 

Извршниот одбор од претходниот став има прет-
седател и 6 члена кои се избираат на начин и по 
постапка утврдени со Деловникот на Собранието. 

2. Начин на одлучување 

Член 20 
За полноважно одлучување на заедничка седница 

на соборите на Собранието, потребно е присуство 
на повеќе од половината од вкупниот број на деле-
гатите од секој собор на Собранието. 

За полноважно одлучување на одделни, односно 
посебни седници на соборите потребно е присуство 
на повеќе од половината од вкупниот број на деле-
гатите на соборите. 

Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласо-
ви на присутните делегати на Собранието, односно 
Соборот. 

Кога Собранието одлучува рамноправно на од-
делни седници на соборите на корисниците на услу-
ги, со Соборот на давателите на услуги на работни-
ците од здравствените организации^ одлуката се 
смета за донесена ако за неа во истоветен текст гла-
сало мнозинството на присутните делегати од секој 
одделен собор. 

Член 21 
Ако за прашањата за кои се одлучува рамно-

правно не се постигне согласност при одлучувањето 
по два претреса едно по друго за спорното праша-
ње, Собранието формира комисија составена од една-
ков број на членови од редот на Соборот на деле-
гатите на корисници на услуги — работници, од-
носно на Соборот на делегатите на корисници на ус-
луги — земјоделци и Соборот на делегатите давате-
ли на услуги на работниците од здравствените орга-
низации на која и се доверува усогласување на ста-
вовите по спорните прашања. 

Начинот и постапката на усогласувањето на ста-
вовите се уредува со Деловникот на Собранието. 

3. Претседател на Собранието и претседатели 
на соборите 

Член 22 
Собранието има претседател и заменик на прет-

седателот кои се избираат за време од една година 
со можност за избор за уште една година во истиот 
мандатен период. 

Претседателот на Собранието и неговиот заменик 
се избираат по постапка и на начин утврден со Де-
ловникот на Собранието. 

Член 23 
Претседателот на Собранието го претставува Со-

бранието и ги врши особено следните работи: 
— ги свикува заедничките седници на сите собо-

ри на Собранието и раководи со нив; 
— дава иницијатива за претресување на одделни 

прашања од делокругот на Собранието и неговите 
органи и други работни тела и се грижи за усогласу-
вање на нивната работа: 

— ги потпишува актите што ги донесува Собра-
нието ; 

— се грижи за применување на Деловникот на 
Собранието; 

— врши и други работи определени со овој ста-
тут и со Деловникот на Собранието. 

За својата работа претседателот е одговорен пред 
Собранието, 

Член 24 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот го заменува неговиот заменик. 
Заменикот му помага на претседателот во рабо-

тата и во договор со него врши определени работи 
од неговиот делокруг. 

Член 25 
Секој собор на Собранието од редот на своите 

членови избира претседател на Соборот и негов за-
меник. 

Претседателот на соборот и неговиот заменик се 
избираат за време од 2 години со можност за избор 
за уште 2 години во истиот мандатен период. 

Претседателот на соборот и неговиот заменик се 
избираат по постапка и на начин утврден со Делов-
никот на Собранието. 

Член 26 
Претседателот на соборот го претставува соборот 

и ги врши следниве работи; 
— се грижи за организирање на работата на со-

борот; 
— поведува иницијатива за разгледување на од-

делни прашања од делокругот на соборот и меѓусеб-
на соработка со другите собори; 

— се грижи за спроведување на начелото на јав-
ност во работата на соборот; 

— се грижи за остварување на правата на деле-
гатите на соборот во Собранието; 

— ги потпишува сите акти што ги донесува сб 
борот на одделни или посебни седници, заедно со 
претседателот на Собранието. 

Член 27 
Претседателот на соборот во случај на негова 

отсутност или спреченост во работата го заменува 
неговиот заменик. 

4. Извршен одбор на Собранието 

Член 28 
Собранието има Извршен одбор како колективен 

извршен орган на кого му доверува извршување на 
одредени извршни функции. 

Член 29 
Извршниот одбор има претседател и 10 членови. 
Членовите на Извршниот одбор се избираат за 

време од 4 години од редовите на делегатите на 
Собранието. 

Претседателот и членовите на Извршниот одбор 
се избираат на заедничка седница на сите собори на 
Собранието на начин и по постапка утврдени со Де-
ловникот на Собранието. 

Член 30 
Собранието може да го разреши од должност 

претседателот и друг член на Извршниот одбор и 
пред да му истекне времето за кое е избран и на 
негово место да избере друг, во случаите и по пос-
тапка утврдени со закон. 

Член 31 
Извршниот одбор е одговорен на Собранието за 

спроведување на политиката што ја утврдува Собра-
нието. 

Член 32 
Извршниот одбор ги врши особено следните ра-

боти: ^ 
— поведува иницијатива и предлага на Собрание-

то изменување и дополнување на Статутот, -донесу-
вање на Програма за развој на здравствената заш-
тита, склучување на општествени договори и самоуп-
равни спогодби во кои 'учествува Републичката заед-
ница, ^донесување Програма за работа на Собрание'-
то и Стручната служба; 

— утврдува предлог на самоуправните спогодби, 
општествените договори, плановите и програмите за 
развој и други општи акти кој ги усвојува Собра-
нието; 

— се грижи за правилно и законито остварување 
на правата од здравствена заштита на корисниците 
на здравствената заштита -и во таа смисла разгДеду-
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ва анализи, извештаи, информации и други мате-
ријали и по нив зазема мислења и ставови кои ги 
предлага на Собранието; 

„— се грижи за спроведување и правилно приме-
нување на Самоуправната спогодба -за здружување, 
овој статут, одлуките, заклучоците, препораките и 
другите акти на Собранието; 

— непосредно се грижи за организацијата и 
спроведувањето на подготовките за народна одбрана 
во Стручната служба и на Собранието му предлага 
мерки за подготовките за народна одбрана; 

— одлучува за височината на касовиот макси-
мум во финансиското работење на Републичката за-
едница; 

— ја усогласува својата работа со работата на 
другите органи на Собранието, комисии, одбори и 
други работни тела, и се грижи за остварување на 
меѓусебната соработка; 

— го следи унапредувањето на системот на сло-
бодната размена на трудот; 

— го следи остварувањето на програмата за ра-
бота на Собранието и Стручната служба и предлага 
мерки за целосно м благовремено остварување на 
истите; 

— по овластување од Собранието одлучува за 
набавка и отуѓување на средства за работа и оту-
ѓување на дотраени средства за работа на Стручна-
та служба, како и за доделување на средства во из-
нос што ќе го утврди Собранието со одлука; 

— врши и други работи што ќе му бидат ставе-
ни во надлежност од Собранието. 

5. Комисии и други работни тела на Собранието 

Член 33 
Собранието ги има следните постојани комисии. 
— комисија за избори и именувања, од претсе-

дател и 4 члена; 
— комисија за жалби, од претседател и 2 члена; 
— комисија за претставки и поплаки, од прет-

седател и 4 члена; 
— комисија за народна одбрана, од претседател 

и 4 члена; 
— комисија за верификација на мандатите на 

делегатите, од претседател и 2 члена; 
— комисија за прашања од здравствена заштита 

на борците и воените инвалиди од претседател и 3 
члена; 

— комисија за утврдување на критериумите на 
лековите што се издаваат на рецепт на осигурените 
лица на товар на средствата за здравствена заштита, 
од претседател и 8 члена; 

— комисија за систем, нормативна дејност и ор-
ганизација на самоуправувањето, од претседател и 4 
члена; 

— комисија за утврдување на цените, на здрав-
ствените услуги од амбулантно-поликлиничката и 
аптекарската дејност и болничкото лекување по бол-
нички ден зо СР Македонија, од 'претседател и 10 
члена; 

— комисија за информирање во областа на 
здравствената заштита од претседател и 2 члена; 

— комисија за општествено-економски односи во 
областа на здравствената заштита од претседател и 
4 члена; 

— лекарска комисија за упатување на лекување 
во странство за хируршки заболувања од претседа-
тел и з члена и нивни заменици; 

— лекарска комисија за упатување на лекување 
во странство за интернистички заболувања од прет-
седател и 4 члена и нивни заменици; 

— комисија на вештаци — лекари, од претседа-
тел и 4 члена и нивни заменици. 

Комисиите од претходниот став алинеја 1—11 ги 
именува Собранието од редот на своите делегати за 
време од 4 години на начин и по постапка утврде-
ни со Деловникот на Собранието. 

Џо потреба, Собранието може да формира и 
други постојани и повремени комисии и други тела 

за разгледување и проучување на определени пра-
шања. Со одлуката за формирање на комисијата од-
носно другичтела се определуваат и нивните задачи. 

Член 34 
Собранието, за членови на постојаните и повре-

мените комисии и други работни тела може да име-
нува и лица кои не се делегати на Собранието, ако 
тие со својата стручност или на друг начин можат да 
допринесат за успешно извршување на поставените 
задачи. 

Член 35 
Комисиите од член 33 ги вршат следните ра-

боти : 
1. Комисијата за избори и именување ја спрове-

дува постапката за именување и претресува други 
прашања во врска со изборот, именувањата, разре-
шувањата што ги врши Собранието и на истото му 
поднесува предлози за избор, именување и разрешу-
вање. 

2. Комисијата за жалби, решава во втор степен 
по жалбите изјавени против решенијата донесени во 
управна постапка во прв степен од секретарот на Ре-
публичката заедница. 

3. Комисијата за преставки и поплаки ги разгле-
дува и проучува претставките и поплаките упатени 
до 'Собранието од работниците и другите работни 
луѓе и граѓаните и другите органи и организации во 
врска со остварз^вањето на правата од здравствената 
заштита, ја утврдува основноста на наодите во прес-
тавките и поплаките и предлага мерки за отстрану-
вање на негативните појави на кои се укажува, сора-
ботува со самоуправните органи на општинските за-
едници и на здравствените организации и другите са-
моуправни органи и организации и укажува на одре-
дени појави во врска со остварувањето на правата 
од здравствената заштита. 

4. Комисијата за народна одбрана подготвува 
предлог — Програма за организирање на подготов-
ките за општо-народната одбрана и општествената 
самозаштита и обезбедување на материјални сред-
ства за финансирање на здравствената заштита во 
врска со извршување на задачите од интерес за оп-
што-народната одбрана, општествената самозаштита 
и го организира и следи нивното спроведување, се 
грижи за извршување и обезбедување на извршува-
њата на одлуките и актите на органите на управува-
њето на Републичката заедница во врска со спрове-
дувањето на мерките за' општо-народна одбрана и оп-
штествена самозаштита. 

5 Комисијата за верификација на мандатите на 
делегатите ги разгледува изборните материјали и из-
вештајот на изборната комисија и му предлага на 
Собранието верификација на мандатите на избраните 
делегати. 

6. Комисијата за прашањата од здравствената 
заштита на борците и воените инвалиди го следи 
спроведувањето на здравствената заштита на борци-
те и воените инвалиди од Републиката, предлага мер-
ки и активности за обезбедување на поефикасна, по-
доследна и поквалитетна здравствена заштита на овие 
лица како и предлага мерки за унапредување и усо-
вршување на нормативно-правната регулатива на бо-
речко-инвалидската заштита. 

7. Лекарската комисија од член 33 врз основа на 
медицинска документација утврдува потреба од упа-
тување на лекување во странство на корисниците на 
здравствена заштита: 

8: Комисијата за утврдување на критериуми на 
лековите што се издаваат на рецепт на корисниците 
на здравствена заштита на товар на средствата за 
здравствена заштита, ги утврдува критериумите за 
фармаколошко^, терапевтските и другите својства 
на лековите што треба да се внесуваат во Листата на 
лековите што се издаваат на рецепт на товар на 
средствата на заедниците, за здравствена заштита, ја 
следи Листата на лекови и ги разгледува барањата 
на фармацевтските индустрии и работните организа-
ции за дистрибуција на лекови за внесување во Лис-
тата на новопроизкедени лекови и дава мислење ца 
Собранието. 
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9. Комисијата за информирање во областа на 
здравствената заштита се грижи за благовременото 
и целосно информирање на работниците, работните 
луѓе и граѓаните, општествено-политичките органи-
зации и другите организации и заедници за работата 
на Републичката заедница и нејзините органи и дру-
ги работни луѓе. 

10. Комисијата за систем, нормативна дејност и 
организацијата на самоуправувањето го следи и 
проучува системот на здравствената заштита во Ре-
публиката и другите социјалистички републики и ав-
тономни покраини и организацијата на самоуправу-
вањето и предлага мерки за неговиот развој и усовр-
шување. 

11. Комисијата за општествено-економски односи 
во областа на здравствената заштита ги следи оп-
штествено-економските движења и нивното влијание 
врз спроведувањето на системот на здравствената 
заштита и се грижи за унапредувањето и усовршу-
вањето на општествено-економските односи во облас-
та на здравствената заштита. 

12. Комисијата за утврдување на цените на здрав-
ствени услуги од амбулантно-поликлиничката и ап- ^ 
текарската дејност и болничкото лекување по болнич-
ки ден во СР Македонија ги разгледува поднесените 
барања за утврдување на цени на новововедените 
здравствени услуги од здравствените организации и 
дава предлози за утврдување на цени на истите од 
страна на Собранието. 

Член 36 
Комисиите од член 33 на овој статут работат 

на начин и по постапка утврдени со Деловникот на 
Собранието и за својата работа му одговараат на Со-
бранието. 

6. Секретар на Собранието на Републичката заедница 

Член 37 
Собранието на Републичката заедница има се-

кретар. 
Секретарот на Собранието едновремено е и ра-

ководител на Стручната служба на Републичката 
заедница. 

Член 38 
Секретарот на Собранието на Републичката за-

едница (во натамошниот текст: секретар) го именува 
Собранието врз основа на јавен конкурс, а по пред-
лог на конкурсната комисија. 

Конкурсната комисија од став 1 на овој член 
има 5 члена кои ги именува Собранието. 

Секретарот се именува за време од 4 години и 
може повторно да биде именуван на истата долж-
ност. 

За секретар може да биде именувано лице со 
висока стручна подготовка и 6 години работно ис-
куство. 

Член 39 
Секретарот има помошник. 
Постапката за именување и разрешување на по-

мошникот на секретарот е исто како и постапката 
за именување и разрешување на секретарот. 

За помошник на секретарот може да биде из-
брано лице со завршен правен, економски или меди-
цински факултет и 5 години работно искуство 

Член 40 
Секретарот и неговиот помошник, самоуправни-

те права и другите права по основа на работа ги 
остваруваат во работната заедница на Стручната 
служба на Републичката заедница, во согласност со 
Закон и самоуправните општи акти 

Член 41 
Секретарот за својата работа и за работата на 

Стручната служба му е одговорен на Собранието. 

Член 42 
Секретарот може да биде разрешен од должност 

пред истекот на времето за кое е именуван: 
— ако не ги спроведува или неправилно ги спро-

ведува одредбите на Самоуправната спогодба за здру-

жување, овој статут и другите општи акти, Програ-
мата за работа и заклучоците на органите на упра-
вувањето на Републичката заедница; 

— ако со својата незаконита кип неправилна 
работа и нанесе поголема штета на Републичката 
заедница или на некоја од општинските или град-
ската заедница; 

— ако не ја обавува или несовесно ја обавува 
својата должност; 

— ако самиот поднесе барање за разрешување; 
Разредувањето од должност на секретарот го вр-

ши Собранието. 
Ако секретарот се разрешува од должност по 

свое барање, Собранието (ќе го разреши од должност 
со истекот на о месеци од поднесувањето на барање-
то доколку со заемна согласност поинаку не биде 
одредено. 

Член 43 
Кога Собранието ќе го разреши од должност 

секретарот, Стручната служба е должна да му понуди 
друга работа и работни задачи во Стручната служба 
која одговара на неговата стручна подготовка и дру-
ги работни способности стекнати со работа. 

Ако секретарот не ја прифати понудената работа 
и работни задачи која одговара на неговата стручна 
подготовка и други работни, способности стекнати со 
работа, му престанува работниот однос. 

Член 44 
Секретарот е должен да ја организира работата 

на Републичката заедница врз основа на Уставот, За-
кон. Самоуправната спогодба за здружување, овој 
статут, самоуправните спогодби и општествените до-
говори и други општи акти на Собранието. 

Секретарот се грижи за законито, рационално и 
економично работење на Републичката заедница и 
Стручната служба. 

Покрај работите од став 1 и 2 од овој член, 
секретарот: 

— склучува договори со општествено-правни ли-
ца во име на Републичката заедница и Стручната 
служба; 

— се грижи за наменско трошоње на средствата 
на Републичката заедница и Стручната служба и е 
наредбодавач за извршување на финансиските пла-
нови на Републичката заедница и Стручната служба; 

— раководи со спроведувањето на организацијата 
за припрема на општонародна одбрана и општестве-
на -самозаштита; 

— врши надзор над спроведувањето на подготов-
ките за одбрана на Стручната служба и ги прецизира 
мерките за извршување на нејзините задачи; 

— се грижи за заштита на тајноста на податоци-
' те за народна одбрана; 

—4 ги известува органите на управувањето на 
Стручната служба и надлежните органи за состојба-
та и проблемите на одбраната; 

— презема посебни мерки за работа на Струч-
ната служба во случај на војна; 

— обезбедува спроведување на сите акти во слу-
чај на војна; 

— обезбедува спроведување на сите акти од об-
ласта на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита; 

— обезбедува извршување на Програмата за ра-
бота на Републичката заедница и Стручната служба; 

— раководи со работите на Стручната служба; 
— донесува поединечни акти од надлежноста на 

Републичката заедница и Стручната служба; 
— ја 1 застапува Републичката заедница во прав-

ните и имотно-правните односи со други општестве-
но-правни лицаг 

— му помага на претседателот на Собранието и 
на претседателите на соборите на Собранието во 
подготвувањето на седниците на Собранието и него-
вите органи и 

— врши и други работи што ќе му ги доверат 
органите на Републичката заедница, 
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Член 45 
Своите овластувања за застапување на Републич-

ката заедница, односно Стручната служба секретарот 
може да ги пренесе на определени работници на 
Стручната служба, кои имаат соодветна стручна под-
готовка и други способности за извршување на опре-
делени задачи. 

Член 46 
Помошникот на секретарот му помага на секре-

тарот и ги врши работите што ќе му довери се-
кретарот. 

Член 47 
Секретарот за својата работа и за работата на 

Стручната служба му е одговорен на Собранието. 

Член 48 
Ако секретарот смета дека општ акт или поеди-

нечен акт КОЈ е донесен во Стручната служба, освен 
поединечните акти донесени во управната постапка 
и актите за кои во одлучувањето е предвидена над-
лежност на судот, е спротивен на закон, односно 
друг пропис, општествен договор, самоуправна спо-
годба или самоуправен општ акт на Републичката 
заедница или Стручната служба, ќе го предупреди 
органот кој го донел таквиот акт. Ако и по пред-
упредувањето органот остане при својата одлука, 
секретарот има право и должност да го запре од 
извршување таквиот акт и за тоа да го извести Со-
бранието! на СР Македонија. 

7. Права и должности на делегацијата 

Член 49 
Заради остварување на своите самоуправни пра-

ва, обврски и одговорности и организирано учество 
во управувањето со работите и задачите на Репуб-
личката заедница, делегациите на работниците, дру-
гите работни луѓе и граѓаните организирани во ос-
новни и други организации на здружениот труд, мес-
ните заедници ^ и другите самоуправни организации 
и заедници, во'согласност со Законот, Самоуправната 
спогодба за здружување, овој статут, статутите и 
другите самоуправни општи акти на самоуправните 
организации и заедници, имаат право; 

— преку делегатите да учествуваат во работата 
на Собранието и да ја следат работата на Репуб-
личката заедница и нејзините органи; 

— да утврдуваат основни ставови за работата 
на делегатите во Собранието, поаѓајќи рд насоките 
на самоуправните организации и заедници, со ува-
жување на интересите на другите самоуправни орга-
низации и заедници и општествените интереси; 

— да ги консултираат самоуправните организа-
ции и заедници за прашањата кои се од посебен 
интерес за работниците и другите работци луѓе во 
тие организации и заедници, а за кои треба да се 
одлучува во Собранието; 

— да се грижат за благовременото остварување 
на покренатите иницијативи и заклучоци на собирите 
на работните луѓе и граѓаните; 

— да покренуваат иницијатива за разгледување 
на поодделни прашања и поднесуваат предлози за 
донесување на самоуправни општи акти; 

— да вршат и други работи утврдени со Стату-
тот и другите општи акти на своите самоуправни 
организации и заедници. 

Делегациите се должни за својата работа и за 
работата на делегатите да ги известуваат своите са-
моуправни организации и заедници најмалку двапа-
ти во годината и за работата на Републичката заед-
ница најмалку еднаш годишно. 

8. Права и должности на делегатите 

Член 50 
Делегатот има право -
— благовремено да биде известуван за сите пра-

шања кој мора да му бидат познати заради извршу-
вање на неговите должности како делегат; 

— да учествува бо работата на Собранието и 
неговите органи и тела во кои е избран; 

— да ги изнесува предлозите и мислењата на де-
легацијата која го делегирала и да предлага на Со-
бранието и неговите органи и тела да заземаат став 
по истите; 

— да поднесува предлози за донесување на оп-' 
шти акти и други акти и да поднесуваат амандмани 
на предлозите; 

— да предлага разгледување на одредени пра-
шања во врска со здравствената заштита, како и да 
предлага преземање на соодветни мерки; 

— да. поставува прашања на носителите на опре-
делени функции на Републичката заедница за нивна-
та работа и во согласност со Деловникот на Собра-
нието да бара одговор на поставените прашања; 

— од Стручната служба на Републичката заедни-
ца да бара и добива податоци кои му се потребни 
за вршење на функцијата на делегат до колку Струч-
ната служба располага со такви податоци или може 
да ги обезбеди преку други органи и служби; 

— делегатите имаат и други права утврдени со 
устав и закон. 

Делегатот е должен: 
— за работата на Собранието односно Соборот 

во кој е делегиран како и за својата работа да ја 
известува делегацијата која го делегирала односно 
на која е член; 

— да ги извршува задачите кои му ги доверува 
Собранието или друг негов орган или тело чиј е член. 

Делегатот за својата работа одговара пред Со-
бранието и делегацијата чиј е член. 

Член 51 
При заземање на ставови по прашањата за кои 

се одлучува во Собранието, делегатите постапуваат 
според насоките и ставовите на делегациите што ги 
делегирале како и во согласност со општите опште-
ствени интереси и потреби и самостојно се опреде-
луваат при гласање во Собранието. 

9. Мандат на делегатите 

Член 52 
Мандатот на делегатите на Собранието трае 4 го-

дини и се поклопува со траењето на мандатот на 
делегатите во делегациите што ги избираат. 

Никој не може повеќе од два пати едно подруго 
да биде избран за делегат на Собранието. 

Член 53 
Делегатите можат да се избираат и како повре-

мени делегати за одделни седници на Собранието. 

Член 54 
Мандатот на делегатот на Собранието може да 

му престане и пред истекот на времето за кое е 
избран, ако: 

— замине на постојана работа надвор од подрач-
јето на општинската односно градската заедница од-
носно ако го "изгуби својството на член на делега-
цијата што го делегирала за член во Собранието; 

— поднесе оставка на функцијата на делегат на 
Собранието; 

— биде отповикан; 
— е осуден на казна затвор во траење подолго 

од 6 месеци; 
— ако се вработи во Стручната служба на оп-

штинската, градската или Републичката заедница. 
Постапка за отповикување на делегат на Со-

бранието се поведува ако: 
— со својата работа го повреди Статутот и дру-

гите општи акти на Републичката заедница; 
— не ги спроведува заклучоците на самоуправ-

ните органи на Републичката заедница или работи 
спротивно на НИВ; 

— неоправдано подолго време не учествувал во 
работата на Собранието на Републичката заедница 
и неговите органи и тела. 

Предлог за поведување постапка за отповикува-
ње на делегат на Собранието, во случаите од прет-
ходниот став, дава Собранието односно делегацијата 
која го избрала делегатот. 
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За отповикување на делегатот на Собранието 
одлучува д е л е г а ц и ј а која го делегирала делегатот. 

Член 55 
На местото на делегатот на Собранието на кого 

му престанал мандатот во смисла на претходниот 
член или во случај на смрт, делегацијата делегира 
друг делегат. 

Мандатот на делегатот од претходниот став 
трае до истекот на мандатот на делегатот на кого 
му престанал мандатот. 

Член 56 
Делегатите на Собранието имаат право на надо-

месток на патни и други трошоци во врска со рабо-
тата во Собранието и неговите органи и тела. 

Височината на надоместокот на трошоците од 
претходниот став ја утврдува Собранието со одлука. 

10. Стручна служба на Републичката заедница 

( Член 57 -
Републичката заедница обезбедува вршење на 

стручните, административните, финансиските и тех-
ничките работи од својата надлежност преку Струч-
ната служба, организирана како работна заедница, 

Определени работи од научноистражувачката, 
аналитичката и друга дејност, Републичката заедни-
ца може да ги довери на извршување на одделни 
стручни организации и институти. 

Со Стручната служба раководи секретарот. 

Член 58 
Организацијата и систематизацијата на работите 

и работните задачи на Стручната служба се утвр-
дува со самоуправен општ акт. кој по претходна 
согласност на Собранието го донесува Собирот на 
работниците на Стручната служба. 

Член 59 
Стручната служба врши работи во врска со ос-

тварувањето на функциите на Републичката заедни-
на утврдени со Закон, Самоуправната спогодба за 
здружување и овој статут. 

Стручната служба особено врши: 
— изготвување на анализи, информации, извеш-

таи и други стручни административни, финансиски 
и технички работи во врска со работата на Собра-
нието, неговите органи и тела; 

— ракува со средствата на Републичката заед-
ница; ч 

— ги следи и анализира проблемите и состојбите 
во областа на здравствената заштита и за состојбите 
го информира Собранието и неговите органи и тела; 

— стручните работи во врска со учеството на 
Републичката заедница во постапката за склучува-
ње на општествени договори и самоуправни спогодби; 

— работите од општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита и во таа смисла донесува ' 
Правилник за народна одбрана и општествена само-
заштита и други акти предвидени со закон и други 
самоуправни општи акти на Републичката заедница; 

— подготвува самоуправни општи акти што ги 
донесува Собранието во сите фази на работата; 

— спроведување на одлуките, заклучоците и дру-
гите самоуправни општи акти на Собранието и него-
вите органи, како и стручни, административни, фи-
нансиски и технички работи во постапката за оства-
рување на функциите на Собранието и неговите ор-. 
гани; 

— определени работи во врска со спроведува-
њето на конвенциите и меѓународните спогодби од 
областа на здравствената заштита; 

— води статистика и евиденција од заеднички 
интерес на општинските заедници, Републиката и 
федерацијата; 

— води управна постапка за упатување на корис-
ниците на' здравствената заштита на лекување во 
странство; 

— други работи што произлегуваат од закон и 
другите прописи, Самоуправната спогодба за здру-
жување, овој статут и другите чопшти акти на Репуб-
личката заедница. 

Член 60 
Работниците на Стручната служба остваруваат 

доход со кој обезбедуваат личен доход и средства 
за заедничка потрошувачка, а во согласност со наче-
лата за слободна размена на трудот односно врз ос-
нова на самоуправно договорен надоместок од Ре-
публичката заедница за вршење на работите утврде-
ни со Програмата за работа Да Републичката заед-
ница. 

Член 61 
Правата и. обврските од работниот однос работ-

ниците на Стручната служба ги уредуваат со самоуп-
равни ' спогодби и друли општи акти на Собирот на 
Стручната служба, во согласност со целите и зада-
чите на Републичката заедница и природата на рабо-
тата на Стручната служба. 

Меѓусебните права и обврски на работниците 
на Стручната слузва и Републичката заедница се 
уредуваат со посебна спогодба во согласност со Са-
моуправната спогодба за здружување, со овој статут 
и другите општи акти на Републичката заедница зас-
новани на закон. 

Член 62 
Стручната служба работи врз основа на Програ-

ма за работа на Републичката заедница и Стручната 
служба што ја донесува Собранието. 

Стручната служба своите работи и задачи во 
рамките на своите права и обврски ги врши во сог-
ласност со закон, Самоуправната спогодба за здру-
жување, овој статут и другите општи акти, како и 
насоките ^и заклучоците на Собранието и од него 
утврдената политика. 

Стручната служба за својата работа е одговорна 
на Собранието и е должна на негово барање, а ре-
довно еднаш годишно да му поднесува извештај за 
својата работа. 

Член 63 
На стручната служба не можат да и се прене-

суваат овластувања и одговорности што ги има Ре-
публичката заедница. 

Член 64 
По исклучок од член 62 став 1 од овој статут, 

секретарот може да ја задолжи Стручната служба 
да изврши определени работи што не се опфатени 
со Програмата за работа, ако потребата за извршу-
вањето на тие работи е неопходна и произлегува 
од Закон и други прописи односно самоуправни оп-
шти акти на Републичката заедница. 

За извршување на работите од претходниот став 
Собранието со посебна одлука ќе и обезбеди допол-
нителни средства на Стручната служба. 

Член 65 
Работниците на Стручната служба заради оства-

рување на своите самоуправни права - се организи-
раат во Работна заедница, и избираат свои органи 
на управување и во согласност со Уставот, Закон, 
овој статут и Самоуправната спогодба за утврдување 

' на меѓусебните права, обврски и одговорности на 
Републичката заедница и работниците на Стручната 
служба на Републичката заедница, на здравството и 
здравственото осигурување, своите меѓусебни односи 
ги утврдуваат со самоуправни спогодби и други опш-
ти акти на Стручната служба. 

Член бб 
За вршење на работите и задачите од својот де-

локруг Стручната служба соработува со определени 
органи и организации на Републиката и Федерација-
та и со стручните служби на општинските и градска-
та заедница и асоцијациите на здравствената зашти-
та на другите социјалистички републики и автоном-
ни покраини, како и со здравствените организации. 

Член 67 
Средства за работа на Стручната служба обез-

бедува Републичката заедница. 
Висината на средствата од став 1 на овој член 

се. утврдува со финансиски план врз основа на обе-
мот на работите утврдени со Програмата за работа, 
бројот на1 извршителите и нивната квалификациона 
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структура како и други елементи, а во согласност со 
Самоуправната спогодба за утврдување на меѓусеб-
ните права, обврски и одговорности на Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Скопје и работниците на Работната заедница 
на Републичката заедница на здравството и здрав 
ственото осигурување — Скопје. 

Собранието може да и обезбеди на Стручната 
служба посебни наменски средства за потребите на 
работниците на Стручната служба за решавање на 
станбени проблеми, стручно оспособување и усовршу-
вање и за други определени намени. 

Средствата за работа на Стручната служба се 
водат на посебна сметка кај банката. 

Остварените ^приходи и извршените расходи за 
работата на Стручната служба се утврдуваат со за-
вршна сметка, која е составен дел на завршната 
сметка на Републичката заедница. 

Член 68 . 
Меѓусебните права и обврски на Републичката 

заедница и на работниците на Стручната служба, се 
регулираат со посебна Самоуправна спогодба во со-
гласност со закон. 

III. САМОУПРАВНО СПОГОДУВАЊЕ И 
ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ 

Член 69 
Општинските, градската и Републичката заедни-

ца како и општинските заедници меѓусебно во рам-
ките на Републичката заедница можат со самоуправ-
на спогодба да уредуваат определени односи во врс-
ка со програмирањето, планирањето и унапредува-
њето на здравствената заштита и материјалната осно-
ва, развивањето на самоуправните односи, создава-
ње на поповолни услови за користење на здравстве-
на заштита и порационална употреба на средства-
та за здравствена заштита и други прашања од за-
еднички интерес. 

Републичката заедница ,појдувајќи од интересите 
на општинските и градската заедница преку опште-
ствено договарање со општествено-политичките заед-
ници и организации на здружениот труд, здружува 
средства и создава материјална основа за обезбеду-
вање на заеднички акции и мерки за спроведување 
превентивна заштита, за санација, на животната и 
работната средина — (воздухот, водата, прехранбе-
ните продукти),, хигиенските услови во работната, 
станбената и училишната средина, заштита при рабо-
тата и друго, како и за изградба и опремување на 
објекти за здравствена заштита од општ интерес за 
Републиката. 

Член 70 
Републичката заедница во рамките на своите 

права и овластувања, склучува самоуправни спогод-
би со други самоуправни заедници и- организации за 
уредување на хмеѓусебните односи и усогласување на 
развојот на здравствената заштита со развојот на 
другите општествени дејности, и општествено-економ-
скиот развој воопшто. 

Член 71 
Републичката заедница во рамките на своите 

права и овластувања учествува во склучувањето на 
општествени договори и самоуправни спогодби со 
други заинтересирани организации и заедници. 

IV. САМОУПРАВНА КОНТРОЛА ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 72 
Заради остварување и заштита на самоуправни-

те права, како и заради остварување на контрола 
над работата на органите на Републичката заедница, 
во Републичката заедница се формира Одбор за са-
моуправна контрола. 

Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
самоуправен орган на Републичката заедница. 

Член 73 
Одборот за самоуправна контрола се состои од 

претседател и пет члена што се избираат на начин 
и по постапка предвидени за избор на делегати во 
Собранието на Републичката заедница. 

Собранието со одлука ги утврдува делегатските 
единици за избирање на членови во Одборот за са-
моуправна контрола за секој мандатен период. 

За член на Одборот за самоуправна контрола 
не може да биде избран делегат на Собранието. 

Членовите на Одборот за самоуправна контрола 
од својот состав избираат претседател и заменик на 
претседателот. 

Член 74 
Мандатот на членовите на Одборот за самоуправ-

на контрола трае 4 години. 
Никој не може да биде избран за член на Одбо-

рот за самоуправна контрола ' повеќе од двапати 
едно подруго. 

Член 75 , 
Одборот за самоуправна контрола е независен 

во својата работа и работи и одлучува според Де-
ловникот на Собранието. 

Член 76 
Одборот за самоуправна контрола ги врши осо-

бено следните работи: ' 
— врши контрола по однос на спроведувањето 

на Уставот, Закон, Самоуправната спогодба за здру-
жување, овој статут и другите самоуправни општи 
акти на Републичката заедница што се однесуваат 
на остварувањето на самоуправните права и одго-
ворности, правилното и наменското користење на 
средствата на Републичката заедница; 

— врши контрола над работата на Стручната 
служба по однос на вршењето на стручните, адми-
нистративните, финансиските и техничките работи 
во остварувањето на функциите на Републичката 
заедница и рационалното економично располагање 
со средствата на Републичката заедница и Стручната 
служба; 

— го разгледува Извештајот за работа и заврш-
ната сметка на Републичката заедница; 

— презема мерки за отстранување на сите недос-
татоци со кои се оштетуваат или ограничуваат само-
управните права на општинските заедници и нив-
ните делегати на Собранието; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со закон и Самоуправната спогодба за 
здружување. 

За својата работа, Одборот за самоуправна кон-
трола поднесува извештај до Собранието. 

Член 77 
Одборот за самоуправна контрола донесува про-

грама за својата работа за чие извршување се гри-
жи претседателот на одборот. 

Член 78 
Одредбите на овој статут за правата и должнос-

тите на делегатите на Собранието, соодветно се при-
менуваат и на членовите на Одборот за самоуправ-
на контрола. 

V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ 

И ИНТЕРЕСИ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 79 
Средствата за задоволување на личните и за-

едничките потреби и интереси во областа на здрав-
ствената заштита кои врз основа на закон и оваа 
самоуправна спогодба се задоволуваат во Републич-
ката заедница, се обезбедуваат со: 

1. придонес од личниот доход на работниците 
и другите работни луѓе за солидарно остварување 
на задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението; 

2 здружување на средства од општинските и 
градската заедница во Републичката заедница за ос-
тварување на личните и заедничките потреби и ин-
тереси кои врз основа на закон, Самоуправната спд-
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годба за здружување и други самоуправни општи 
акти се остваруваат во Републичката заедница; 

3. други приходи. 
Височината на средствата од став 1 точка 2 од 

овој член и нивната намена се утврдуваат со само-
управна спогодба склучена меѓу општинските, град-
ската и Републичката заедница. 

Член 80 
Покрај средствата од член 79 точка 2 од овој 

статут за задоволување на заедничките потреби и ин-
тереси во Републичката заедница можат да се обез-
бедуваат средства кои ги здружуваат, односно на 
друг начин обезбедуваат општествено-политичките 
заедници, самоуправни и други организации и заед-
ници, како и средства од подароци, дотации и други 
извори. 

Член 81 
Средствата од член 79 точка 1 од овој статут 

се уплатуваат на Републичката заедница при испла-
тата на личниот доход во исто време -кога се упла-
туваат средствата и на другите корисници на придо-
нес од личниот доход. 

Член 82 
Материјално-финансиското работење на Репуб-

личката заедница се врши според закон и други 
прописи. 

Член 83 
Финансиското работење на Републичката заед-

ница опфаќа: составување финансиски план на при-
г о д и и расходи, остварување на приходите и извр-
шување на расходите, водење на книговодството и 
евиденција за финансиското работење и за сред-
ствата на Републичката заедница и составување на 
завршна сметка на Републичката заедница. 

Член 84 
Приходите и расходите на Републичката заедни-

ца се утврдуваат со финансиски план за секоја годи-
на поодделно, кој по правило се донесува пред по-
четокот на годината, за наредната година. 

Ако финансискиот план од претходниот став 
не биде утврден во почетокот на годината, се доне-
сува одлука за времено финансирање. 

Остварените приходи и извршените расходи за 
секоја година се утврдуваат со завршна сметка. 

Член 85 
Вишокот на приходи утврдени со завршната смет-

ка на Републичката заедница, се пренесуваат како 
приходи во наредната година, а вишокот на расхо-
дите над приходите се покриваат од редовните при-
ходи во наредната година. 

Член 86 
Со средствата од член 79 од овој статут управу-

ва и за нивното користење одлучува Собранието, 
врз основа на определената намена на средствата 
утврдени со посебни програми и самоуправни спо-
годби. 

Член 87 
Средствата од член 79 од овој статут се водат: 

на посебни сметки според нивните намени утврдени 
со финансиските планови и завршните сметки. 

VI. ЈАВНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 88 
Работата на Републичката заедница и на неј-

зините органи е јавна. 
Јавноста во работата на Републичката заедница 

и нејзините органи се остваруваат на начин кој овоз-
можува работниците, другите работни луѓе и граѓа-
ните да се запознаваат со работата и функционира-
њето на Републичката заедница и со другите праша-
ња од значење за остварување на самоуправните пра-
ва во Републичката заедница, да ги разгледаат тие 
прашања и по нив да заземат свои ставови. 

За остварување на принципот на јавноста во 
работата на Републичката заедница одговорни се Со-
бранието, Извршниот одбор и секретарот. 

Член 89 
Јавноста во работата на Републичката заедница, 

особено се остварува со: 
— редовно информирање на работниците, ра-

ботните луѓе и граѓаните за прашањата кои се раз 
гледуваат и решаваат во Републиката заедница; 

— поднесување извештај за работата на Репуб 
личката заедница и нејзините органи; 

— обезбедување услови, средствата за јавно ин-
формирање да можат да ја следат работата во Ре-
публичката заедница и нејзините органи; 

— јавно одржување на седниците; 
— објавување на поважните самоуправни општи 

акти на Републичката заедница во службените гла-
сила; 

— организирање и спроведување на јавна рас-
права по нацртите на општите акти; 

— издавање на билтени или други списанија са-
мостојно во рамките на Републичката заедница, или 
заедно со други самоуправни интересни заедници. 

Член 90 
Републичката заедница обезбедува редовно, бла-

говремено и целосно информирање на работниците, 
работните луѓе и граѓаните на делегациите и деле-
гатите, организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници, Собранието на 
СР Македонија, како и општествено-политичките и 
општествените организации за сите прашања од де-
локругот на работата на Републичката заедница. 

Републичката /заедница остварува информирање 
во смисла на став 1 од овој член, со редовно извес-
тување за седниците на Собранието и нејзините ор-
гани и доставување на материјал за тие седници 
преку средствата за јавно информирање. 

Член 91 
Претставниците на печатот и другите средства 

за јавно информирање имаат право да присуству-
ваат на седниците на Собранието и нејзините орга-
ни и за таа цел благовремено се известуваат со по-
требниот материјал. 

Во Републичката заедница може да се организи-
ра конференција за печат, да се издаваат соопште-
нија за печатот и другите средства за јавно инфор-
мирање. 

VII. ОДНОСИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА СО 
ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 92 
Заради што поцелосно остварување на своите 

права, обврски и одговорности, Републичката заед-
ница остварува соработка со Собранието на СР Ма-
кедонија, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, Централниот комитет на СКМ, Републич-
ката конференција на ССРНМ, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија и другите општествено^ 
политички и општествени организации и посебно .во 
утврдувањето на политиката на развојот на здравстве-
ната заштита и остварувањето на таа политика по 
прашањето за развој на самоуправните општествено-
економски односи, унапредување на делегатското од-
лучување и самоуправување во. Републичката заед-
ница. 

Член 93 
Републичката заедница своите права, обврски и 

одговорности ги врши во интерес на општинските 
и градската заедница. 

Член 94 
Во остварувањето на соработката со општинските 

и градската заедница, за сите позначајни прашања 
и проблеми, Собранието може да прибавува мислење 
од општинските и градската заедница. 

Член 95 
Републичката заедница може да покренува ини-

цијатива за самоуправно спогодување и општествено 
договарање помеѓу општинските заедници за пра-
шања кои се од нивен заеднички интерес. 
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Член 96 
Заради унапредување на здравствената заштита, 

Републичката заедница непосредно соработува со 
стручни, научно-истражувачки и други организации 
и институти кои можат да придонесат за решавање 
на одредени прашања од интерес за Републиката и 
општинските и градската заедница. 

VIII. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 97 
Републичката заедница врши права и обврски од 

народната одбрана и општествената самозаштита во 
областа на здравствената заштита во согласност со Уста- ч 
вот, Закон, плановите и одлуките на општествено-поли-
тичките заедници, обезбедува средства за таа намена 
како и врши и други работи и задачи од интерес 
за народната одбрана и општествената самозаштита. 

IX. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЏА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 98 
Измени и дополнување на Статутот може да 

предложат: 
— група од најмалку една третина од вкупниот 

број делегати на Собранието; 
— секој собор на делегатите на Собранието; 
— едно од собранијата на општинските или 

градската заедница, и 
— Извршниот одбор на Собранието. 
Предлогот од претходниот став го разгледува 

и по него одлучува Собранието. 
Ако утврди дека предлогот е основан, Собрание-

то ќе одлучи да се поведе постапка за измени и до-
полнување на Статутот, а ако утврди дека предло-
гот е неоснован ќе го извести за тоа предлагачот. 

Член 99 
Измените и дополнувањата на Статутот ги до-

несува Собранието на заедничка седница4 на сите 
собори. 

Член 100 
Општите акти на Републичката заедница се до-

несуваат на начин и во постапка утврдени со овој 
статут и Деловникот на Собрание^. 

Општите акти на Стручната служба мораат да 
бидат во согласност со овој статут и соодветните 
акти на Собранието. 

Член 101 
По барање на Собранието, Стручната служба е 

должна своите општи акти да му ги поднесе на увид 
и да ги разгледа забелешките што Собранието ќе 
ги стави на тие акти. 

Член 102 
Ако Статутот или друг општ акт што го доне-

сува Собранието се измени повеќе пати, така што 
неговата примена од практични причини ќе биде 
отежната, Извршниот одбор на Собранието го утвр-
дува и го објавува пречистениот текст на тој акт. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 103 
Досегашниот секретар и помошник на секрета-

рот на Собранието, продолжуваат со работа како 
секретар, односно помошник на секретарот на Со-
бранието до истекот на времето за кое се избрани. 

Член 104 
Овој статут влегува во сила и ќе се применува 

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

Со денот определен за применување на овој ста-
тут престанува да важи Статутот на Републичката 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Скопје, бр. 0101-915/1 
од 22 јуни 1982 година. 

Бр. 0807-410/2 
2 јули 1985 година Претседател, 

Скопје д-р Свето Стојанов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
, ГРАД СКОПЈЕ 

266. 
Врз основа на член И , а согласно член 54 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Центар, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Центар, на 
XV-та седница, одржана на 25 март 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ОШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образо-
вание од подрачјето на општината Центар во 1985 
година, изнесуваат: 

— придонес од личен доход од рабо-
тен однос 4,50!0/о 

— придонес од личен доход од зем-
делска дејност - о,85'% 

— придонес од личен доход од^ са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност " 6,00% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност ^ 6,00% 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и од социјална 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките. деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
во „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-30 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Стојчевска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - РАДОВИШ 

267. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74, 9/78, 41/81 и 25/84) и член 22 од Статутот 
на ОСИЗ за култура — Радовиш, Собранието на За-
едницата на седницата одржана на 27 септември 1985 
I одина, донесе , 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ ЗА 
КУЛТУРА - РАДОВИШ ЗА 1985 ГОДИНА . , 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стапките на при-

донесите на ОСИЗ за култура — Радовиш за 1985 
година („Службен весник на СРМ" бр. 7/85) член 2 се 
менува и гласи: 

„За 1985 година се утврдуваат следните стапки 
на придонесите на ОСИЗ за култура и тоа: 



23 октомври 1985 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 33 - Стр. 831 

— Придонес од личен доход од работен однос 
во стопанството 1%; 

— Придонес од бруто личен доход од работен 
однос во нестопанството 0,20%". 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: „Оваа одлука вле-

гува во сила со донесувањето, а (ќе се применува од 
1 септември 1985 година и ќе се објави во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 01-68 
27 септември 1985 година Претседател, 

Радовиш Зорка Митева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

268. 
Врз основа на член 105 од Законот за здравстве-

на заштита и член 30 од Статутот на Општинската 
заедница за здравство и здравствено осигурување — 
Штип, Собранието на Општинската заедница на 
здравство и здравствено осигурување — Штип, на 
седницата на двата. собора на Собранието, одржана 
на 19 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Средствата за здравствена заштита во Заедницата 

за здравствена заштита се здружуваат врз основа на 
Програмата за работа и развој на Општинската за-
едница за работниците -по стапка од 1210/о од бруто 
личниот доход, и другите примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташирани работници се определува 
по стапка во висина од 25% од утврдената основица 
што ја претставува месечниот просечен нето личен 
доход на работниците на матичната организација 
исплатен во годината што и претходи на годината во 
која работникот е испратен во странство, односно 
просечниот месечен нето личен доход во матичната 
организација остварен во претходните години на си-
те работници од категоријата што ја има деташира-
киот работник за работниците кои не оствариле 'ли-
чен доход во претходната година. 

Основицата од претходниот став во текот на го-
дината се применува како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годината 
во која деташирањсто е извршено според претходна-
та година. 

Член 3 
За лица кои работат по договор за дело се пла-

ќа придонес за здравствено осигурување во случај 
несреќа на работа и професионално заболување по 
стапка од 3% од исплатениот надомест. 

Член 4 
Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат обврз-

ниците на придонесот на начин утврден со закон, со 
статут или други општи акти на Општинската заед-
ница за здравство и здравствено осигурување — 
Штип. 

I . Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлз^ката за здружување на сред-
ства за здравствена заштита од 1. VI. 1985 година, 
број 04-21/6 од 24. VI. 1985 година. 

Бр. 04 22/3 
19 септември 1985 година Претседател, 

Штип Трајче Гелев, с. р. 

О Гласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје Г — Скопје се 
води спор за сопственост на стан, под П. бр. 3342/85, 
меѓу тужителот Слободан Џуровски и тужената Хусе-
инова Пемба, со непозната адреса на живеење. Вред-
ност 100.000,00 динари. 

Во овој спор, во смисла на член 84 од ЗПП, за 
привремен застапник на тужената и е поставен адво-
катот Нове Костовски од Скопје, кој (ќе ја застапува 
тужената се додека истата или нејзин полномошник 
не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, И П. 
бр. 3342/85. (132) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се воду постапка за амортизација 
на чекови издадени од Љубљанска банка — Основна 
банка — Скопје, по предлог на предлагачот Терзиев-
ски Љубомир од Скопје, ул. „Козле 6" бр. 21. 

Од тековната сметка бр. 40100-620-21-840-8017-765/ 
30, изгубени се издадените чекови бр. 0582525, 
0582526, 0582537, 0582528,, 0582529, 0582530 на име 
Терзиевски Љубомир од Скопје. 

Се повикува држателот на чековите да се јави 
во Судот во рок од 30 дена или да го пријави лице-
то што знае дека ги држи чековите во истиот рок 
по објавувањето на огласот. Во спротивно, чековите 
ќе бидат поништени ако лицето што ги држи чеко-
вите или знае дека некој ги држи не се јави во 
Судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 
327/85. (130) 

Во овој суд е -заведен спор за утврдување право 
на сопственост по тужбата на тужителот Александар 
Митровиќ од Скопје, ул. „Август Цесарец" бр. 3/5/17, 
против тужениот Драган Митровиќ, со непозната ад-
реса на живеење. Вредност на спорот неопределена. 

Се повикува тужениот Драган Митровиќ да се 
јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во истиот рок да ја достави својата 

-точна сегашна адреса на живеење. 
Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 

ќе му биде поставен привремен старател. 
Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I I — Скопје, П . бр. 

2864/85. 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
- по тужбата на тужителката Џеваир Шабан, родена 

Зејнули, од Скопје, ул. „1210" бр. 18, против туже-
ниот Ремзи Шабан од Скопје, сега со непозната ад-
реса на живеење. Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Ремзи Шабан да се јави 
во ОВОЈ суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во ,рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
во смисла на член 84 од ЗПП, кој 'ќе ги застапува 

^неговите интереси пред судот се до окончувањето 
на постапката или до неговото појавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I I — Скопје, XI. П. 
бр. 2768/85. - (133) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за сопственост и ис-
полнување на договор за купопродажба по тужбата 
на тужителот Османи Осман од Тетово, против туже-
ните Мемети Мемет и др. од Тетово. 

Бидејќи тужените Абдулаи Атиџе, Абдулаи Неџ-
мије и Абдулаи Илмије се со непозната адреса во 
Турција, се молат да се јават во судот или да опреде-
лат полномошник кој ќе се грижи за нивните права 
и интереси во постапката. Во спротивно, судот ќе 
постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1674/85 
(126) 

Пред овој суд се води постапка за прогласување 
на исчезнат за лицето Хасани Хасан од Тетово. 

Се повикува лицето Хасани Ваит Хасан, порано 
од Тетово, како и секој друг кој знае за неговиот 
живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спро-
тивно ќе се утврди неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 673/85 
(127) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на татковство по тужбата на тужител-
ката Димитриевска Анѓела од Тетово, застапувана од 
законскиот застапник Угриновска Славка од Тетово, 
ул. „Браќа Миладинови" бр. 238, против тужениот 
Димитриевски Бојов Драгомир од Тетово, сега со не-
позната адреса. 

Се повикува тужениот Димитриевски Драгомир 
од Тетово, сега со непозната адреса, во рок од 30 
дена да се јави пред судот или да постави свој пол-
номошник. Во спротивно, на истиот ќе му се постави 
привремен старател кој ќе "се грижи за неговите пра-
ва и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 770/85 (128) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за утврдување на сопственост по тужбата на 
Јанчевски Новак од с. Рогачево, против тужените 
Ристовски Трпче, Илиевски Живко, Илиевска Јор-
дана и Илиевска Катица, сите од с. Рогачево, сега 
со непозната адреса во САД. 

Бидејќи тужените Трпче, Живко, Јордана и Ка-
тица се со непозната адреса на живеење во САД/ 
се повикуваат истите во рок од 30 дена по објаву-
вањето -на овој оглас да достават адреса или опол-
номоштат полномошник кој ќе ги застапува во оваа 
постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, 
по истекот на овој рок, судот преку Центарот за 
социјални работи во Тетово на тужените ќе им пос-
тави привремен застапник кој ќе ги застапува во пос-
тапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр. 775/85. 
(129) 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен пред-
мет за развод на брак по тужбата на Ѓуриќ Виоле-
та од Тетово, против тужениот Ѓуриќ Глиша од Ша-
бац, со непозната^ адреса во Германија. 

Се повикува тужениот Ѓуриќ Глиша да се јави 
во овој суд или да одреди свој полномошник во рок 
од 30 дена. Во спротивно овој суд ќе му одреди 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите 
интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1616/85. 
(131) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Општинскиот суд во Струмица, под Р. бр. 
306/85, се води постапка за прогласување на исчез-
натото лице Митровиќ Милорад, со последно место 
на живеење во с. Смоларе — Струмица. Тој е роден 
1906 година во с. Статовац — Прокупље, а 1952 го-
дина ја напуштил Југославија и избегал во Грција, 
каде бил сместен во логор. Последен пат се јавил на 
своите блиски во 1962 година од Грција, ед вест дека 
ќе биде префрлен во Америка, а оттогаш до денес 
за неговиот живот нема никакви вести, а бидејќи 
е на возраст од околу 80 години, се претпоставува 
дека веќе не е жив. 

Се повикува лицето Митровиќ Милорад, докол-
ку е жив, или секое лице кое што знае нешто за 
него да се јави во судот во рок од три месеци 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
лист на. СФРЈ". Во спротивно, по истекот на предви-
дениот рок и изведувањето на доказите, спомена-
тото лице ќе биде прогласено за умрено. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд 'во Струмица, Р. бр. 306/85. 
(122) 

Л И К В И Д А Ц И Ј А 

Окружниот стопански суд во Битола, на ден 20 
IX. 1985 година, со решение Рл. бр. 2/85 од 20. IX. 
1985 година, отвори постапка за спроведување редов-
на ликвидација над ДОЗТ „Електрометал" — Охрид. 

За Ликвидационен управник се одредува лицето 
Картеловски Анѓеле, вработен при СОК — Охрид. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот за отворање 
постапка за редовна ликвидација да ги пријават свои-
те побарувања до Ликвидациониот совет, со подав-
ка во два примероци и со докази. 

Се повикуваат должниците своите долгови спре-
ма ДОЗТ „Електрометал" — Охрид без одлагање да 
ги намират. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (388) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр: 11-126 од 3. IX. 
1984 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општина Берово, запишан е во регистарот 
на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, 
под рег. бр. 65, книга II занаетчискиот дуќан под 
фирма. Занаетчиски дуќан „Иновации" на Станоев-
ски Александар Јован, Пехчево, со седиште на ул. 
„Петра" бр. 9, Пехчево. Предмет на работењето на 
дуќанот е вршење на занаетчиска дејност од машин-
браварскиот занает на - металопреработувачката деј-
ност. , 

Фирмата (ќе ја потпишува Станоевски Александар 
Јован. (1) 

Врз основа на решението У. бр. 11-139/1 од 10. X. 
1984 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општина Берово, запишан е во регистарот 
на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, 
под рег. бр. бб, книга II занаетчискиот дуќан под 
фирма: Занаетчиски дуќан „Мода" на Александровски 
Илија (Александар, Берово, со седиште на ул. „Мар-
шал Тито'' бр. 104, Берово. Предмет на работењето на 
дуќанот е вршење на занаетчиска дејност — прера-
ботка на кожа од кондураџискиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Александровски ^Илија 
Александар. (2) 

Врз основа на решението У. бр. 11-150 од 31. X. 
1984 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општина Берово, запишан е во регистарот 
на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, 
под рег. бр. 67, книга II занаетчискиот дуќан под 
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фирма: Занаетчиски дуќан „Младост" на Тошевски 
Богдан Методи, с. Панчарево. Берово. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење на занаетчиска деј-
ност од дрвопреработувачката дејност на столарскиот 
занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Тошевски Богдан Ме-
тоди. (3) 

Врз основа на решението У. бр. 11-170 од 5. XII. 
1985 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општина Берово, запишан е во регистарот 
на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, 
под рег. бр. 69, книга II занаетчискиот дуќан под 
фирма: Занаетчиски дуќан „Златен клас" на Вели-
новски Стојко Димча, со седиште на ул. „23 Август" 
бр. 4, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење на занаетчиска дејност од производство на 
прехранбени производи — производство на бели пе-
чива. 

Фирмата ќе ја потпишува Велиновски Стојко 
Димча. (4) 

Врз основа на решението У. бр. 11-163 од 19. XI. 
1984 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општина Берово, избришан е од регистарот 
на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, 
од рег. бр. 33, книга II занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткарски дуќан на Мустачка Методи Ру-
жа, Берово. (5) 

Врз основа на решението У. бр. 11-164 од 20. XI. 
1984 година на Одделението за ^стопанство на Собрав 
нието на општина Берово, запишан е во регистарот 
на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, 
под рег. бр. 68, книга И занаетчискиот дуќан под 
фирма: Занаетчиски дуќан „Ванила" на Мустачка 
Васил Мара, Берово, со седиште на ул. „23 Август" 
бр. 20, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење на занаетчиска дејност — производство на 
прехранбени производи од слаткарскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Мустачка Васил Мара. 

Врз основа на решението У. бр. 11-64/1 од 1. 
III. 1985 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општина Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии, од рег. бр. 1, книга II занаетчискиот дуќан 
под фирма: Стаклорезачки дуќан на Атанасов Борис 
Звонимир, с. Смојмирово, Берово. (7) 

Врз основа на решението У. бр. 11-72/1 од 1. IV. 
1985 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општина Берово, избришан е од регистарот 
на занаетчиските дуќани ќа самостојните занаетчии, 
од рег. бр. 68, книга II занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткарски дуќан на Мустачка Васил Марија, 
Берово. (8) 

Врз основа на решението У. бр. 11-79/1 од 5. IV. 
1985 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општина Берово, запишан е во регистарот 
на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, 
под рег. бр. 71, книга II занаетчискиот дуќан под 
фирма: Занаетчиски дуќан „Михајло Пупин" на Бу-
ровски Никола Благој, со седиште во с. Русиново, 
Берово. Предмет на дуќанот е вршење на електроин-
сталатерска занаетчиска дејност. ^ 

Фирмата ќе ја потпишува Буровски Никола Бла-
гој. (9) 

Врз основа на решението У. бр. 11-169/1 од 1. IX. 
1985 година на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општина Берово, избришан е од региста-
рот на занаетчиските дуќани на самостојните занает-
чии, од рег. бр. 53, книга И занаетчискиот дуќан под 
фирма: Занаетчиски дуќан на Амитов Беќир Кари-
ман, ковач, Берово. (10) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 42 од 18. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1188-7-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар бришењето поради здружување на Основна-
та организација на здружен труд Математички 
факултет-Скопје. „Пиринска" бб, со следните пода-
тоци: Во судскиот регистар се запиша бришењето на 
ООЗТ Математички факултет-Скопје, поради нејзи-
ното издвојување од составот на работната организа-
ција Универзитет „Кирил и Методиј", Универзитет-
ски центар за математичко-технички науки, О, Сол. 
О. со ООЗТ-Скопје, за здружување со други ОЗТ во 
нова работна организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
42/85. (151) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фр. бр. 41 од 19. II . 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1188-8-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар бришењето поради здружување на ООЗТ Хе-
миски факултет-Скопје, ул. „Архимедоваа бр. 5, со 
следните податоци: Во судскиот регистар се запишува 
бришењето на ООЗТ Хемиски факултет-Скопје, по-
ради нејзиното издвојување од составот на работ-
ната организација Универзитет „Кирил и Методиј", 
Универзитетски центар за математичко-технички на-
уки О. Сол. О. со ООЗТ - Скопје, за здружување 
со други ОЗТ во нова работна организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
41/85. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 43 од 18. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1188-9-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар бришењето поради здружување на Основната 
организација на здружен труд Факултет за физика-
Скопје, ул. „Гази Баба" бб, со следните податоци: 
Во судскиот регистар се запиша бришењето на 
ООЗТ Факултет за физика-Скопје поради нејзиното 
издвојување од составот на работната организација 
Универзитет „Кирил -и Методиј", Универзитетски 
центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, за здружување со други ОЗТ во 
нова работна организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
43/85. " (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то фи. бр. 40 од 19. II. 1985 Година, на регистарска 
влошка бр. 1-1143-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар' бришењето поради здружување на Биолош-
ки факултет, Ц.О. — Скопје, ул. „Гази Баба" бб, 
со следните податоци: Во судскиот регистар се 
запиша бришењето на работната организација Био-
лошки факултет Ц. О. — Скопје, поради здружување 
со други ОЗТ во нова работна организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи бр. 
40/85. (154) 

Окружниот" стопански суд во Скопје, со' решение-
то Фи. бр. 44 од 19. И. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1144-0-0-0, Го запиша во судскиот ре-
гистар бришењето поради здружување на Географ-
ски факултет со Ц.О. — Скопје, ул. „Гази Баба" бб, 
со' следните податоци : Во судскиот регистар се за-
пиша бришењето на работната организација Гео-
графски факултет Ц.О. — Скопје, поради здружу-
вање со други ОЗТ во нова работна организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
44/85. (155) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 182 од 19. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1021-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Браварско-вагарската задруга „Вагар", Р.О. — 
Скопје. Индустриска зона „Југ" — Скопје, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Славковски Трајко, директор, без ограничување, а се 
запишува за нов застапник Спасовски Јован, в.д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.бр. 
182/85. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението 
Фи. бр. 233 од 28. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 3-1499-6-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Самоуправната интересна заедница на станова-
њето на град Скопје, Основна заедница за деловен 
простор со Ц.О. Скопје, ул. „Пиринска" бр. 138, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Киро Ралев, секретар, без ограничување, а се за-
пишува за нов застапник Костадинка Томевска, в.д. 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
233/85. (157) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 397 од 6 IV. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1408-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на работната организација под 
назив: Завод за заварување „Југ" со Ц.О. — Скопје, 
ул. „XV корпус" бр.1. 

Заводот е основан со Самоуправната спогодба за-
клучена на 26. VI. 1979- година. 

Основни дејности: 
110611-истражувачко-развојни услуги во стопан-

ските дејности., 
Споредни дејности: 

110403-друго проектирање; 
110901-услуги на контрола на квалитетот и кван-

титетот на СТОКИ; 
110620-економски, организациони и технолошки 

услуги; 
050301-поставување и поправка на градежни ин-

сталации: електрични и гасни инсталации; 
011710-производство на електрични машини и 

апарати: трансформатори, расклопи и разводни уре-
ди и разводни плочи, насочувачи електрични апара-
ти за заварување, електрични печки и други елек-
трични машини и уреди за индустрија; 

011419-производство на други машини и уреди 
(без електрични и земјоделски), производство на спе-
цијализирани индустриски машини и уреди (освен 
машини за обработка на дрво и метали); 

050209-изградба на други објекти на нискоградба: 
нафтоводи, гасоводи и пароводи; 

090129-друго образование-образование на кадри 
за заварување, сечење и сродна техники, контрола 
на квалитетот и гасна техника; 

120209-помошни и научно-истражувачки дејности: 
научна документација, стандардизација, патентна до-
кументација и сл. 

Заводот во правниот промет - со трети лица -на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За сите обврски сторени во правниот промет со 
трети "лица Заводот одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е! Георгиев Јован, 
в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
397/85. (158) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 344 од 29. III. 1985 Година на регистар-
ска влошка бр. 1-1973-0-0-0. го запиша во судскиот 
регистар организирањето и конституирањето на РО 
Републички завод за заштита на спомениците на 
културата, Ц. О. — Скопје, ул. „Евлија Челебија" бб, 
Работната организација е организирана со здружу-
вање на работните организации Републички завод за 
заштита на спомениците на културата, Ц. О. — 
Скопје и Републички завод за конзервација и ре-
ставрација, Ц. О. — Скопје, врз основа на Самоу-
правната спогодба за здружување од 3. IX. 1984 го- -
дина. 

Основни дејности: V 
120324 — заштита на спомениците на културата. 
Републичкиот завод за заштита на спомениците, 

на културата — Скопје во правниот промет истапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет За-
водот одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Тодор Паскали, 
в.д. директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје/ Фи. бр. 
344/85. (159) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 976 од 11. I. 1985 Година, на регистарска 
влошка бр. 2-1692-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар усогласувањето со у законот на Градежно-мон-
тажната водоинсталатерска задруга, „Пионир" Р, О, 
- Скопје- под назив: Градежно-монтажна водоинста-
латерска задруга „Пионир", Р.О. - Скопје, ул 
„125" бб. 

Во задругата се здружени следните занаетчии: 
Драгановски Драгомир, Лејковски Зоран, Гиовски Бор-
че, Чајани Зилкиф и Сефо Исо, сите од Скопје. 

Основни дејности: 
— ѕидаро-фасадерска; 
— армирачка; 
— тесарска; 
— покриварска; 
— изолатерска; 
— терацерска; 
— поплочарска; 
— инсталатерска за водоводни постројки и ка-

нализација ; 
— инсталатерска за централно греење и уреди за 

климатизација. 
Во правниот промет задругата истапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на задругата одговараат ограничено 

супсидијарно и задругарите до износ од 10.000 дина-
ри за секоја обврска. 

Од Окружниот стопански' суд во Скопје, Фи.бр. 
976/84. - (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1258/84 од 26. I I I 1985 година, на 
регистарска влошка бр. 4-1970-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар запишувањето на работната за-
едница под назив: Сојуз на возачите на Скопје, 
Работна заедница за обука на возачи Авто школа 
„Скопје", Н. Сол. О., булевар ЈНА бб - Скопје. 

Работната заедница е формирана во 1982 го-
дина со Самоуправната спогодба бр. 0301-614 од 
17. XII. 1982 година. 

Основна дејност: 
120190 — стекнување на знаење за управување 

со моторно возило од сите категории. 
Работната заедница Авто школа „Скопје" иста-

пува во правниот промет во име и за сметка на 
Сојузот на возачите — Скопје. 

За обврските на Работната-заедница сторени во 
правниот промет со трети лица одговара неограни-
чено солидарно Сојузот на возачите-Скопје, 
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Лице овластено за застапување е Александар 
Атанасовски, стручен секретар, без ограничување. 

Од Окружниот^ стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1258/84. (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието. Фи. бр. 253 од 22. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1744-22-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ООЗТ под на-
зив" Работна организација за основно воспитание 
и образование „Карпош", О. Сол. О со ООЗТ 
Скопје, ул. „Радика" бр. 9, ООЗТ Основно училиш-
те „Аврам Писевски" — с. Бардовци. 

Пренотацијата на одлуката за организирање на 
ООЗТ извршена е со решението Фи. бр. 211/85 од 
1. III. 1985 година. 

Основна дејност. ^ . 
120111 — основно образование од општ тип. 
ООЗТ во правниот промет' со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 
Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-

зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износ од 50 000,00 
динари. 

Лице ' овластено за застапување е Алексоски 
Богослав, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
253/85. (162) 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Центарот одговара со сите свои сред-
ства. I 

Лице овластено за застапување е Соколе Дам-
чевски, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
160/85. " (164) 

Окружниот стопански суд' во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 859 од 22. III . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1095-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со законот на Гра-
дежно-занаетчиската задруга „Македонија рам", РО 
- Скопје, Бутел I, барака број 6. 

Кон Самоуправната спогодба пристапиле след-
ните лица: Стефановски Александар, ВКВ ѕидар; 
Кочевски Љупчо, ВКВ ѕидар ; Љубомир Павловски, 
архитект; Карапанчев Јанко, архитект, сите од Скопје 
и Јаневиќ Трајче, КВ ѕидар од с. Јурумлери -
Скопје. 

Основна дејност: 
1. градежно занаетчиство-ѕидаро-фасадер^ка, ар-

мирачка, тесарска, покриварска, изолатерска, печ-
карско-керамича^ска и терацерска; 

2. метолопреработувачка; браварска, лимарска, 
изработка на производи од лим и вршење на ли-
марски услуги. 

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

За своите обврски во правниот промет со трети 
лица задругата одговара со сиот свој имот-средства. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
здружените задруги-основачи одговараат супсидијар-
но во границите на паричното емство кое изнесува 
10 ООО динари за секоја сторена обврска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
859/84. (163). 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр 160 од 6 II. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1878-0-0-0 го запиша во суд- " 
скиот регистар конституирањето на работната орга-
низација под назив- Центар за згрижување на 
дневен одмор на корисниците на пензија на град 
Скопје, Ц О.-Скопје, ул. „Јани Лукровски" бр. 3. 

Центарот е основан со одлука 02-бр., 14832/8 О)Ј 
27. XII. 1983 година. 

Основни дејности: 
130231 — социјална заштита на здрави возрасни 

лица. 
Во правниот промет со трети лица Центарот 

истапува во свое име и за своја сметка. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1203/84 од 28. I 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1951-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Задругата под назив. Земјоделско-сточарска^ задруга 
„Интеркооп", Р,О, со седиште во с. Глумово-Скопско. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
одржано на 12. IX 1984 година од страна на 31 
основачи и здружени земјоделци-земјоделски произ-
водители, со одлука на основачкото собрание и само-
управната спогодба за здружување на земјоделците 
во земјоделската задруга „Интеркооп", с. Глумово-
Скопско. 

Оновачи на задругата се; Алија Ајрула, с. Глу-
мово; Алија Јунуз. с. Глумово; Алија Илми, с. Глу-
мово; Мустафа Садри, с. Глумово, Ибраими Шакир, 
с. Матка; Мемеди Зудије, с. Глумово, 1 Скендери 
Фаик, с. Шишево; Јунузи Бајрам, с. Глумово; Амети 
Саљуш с. Глумово'; Саити Исман, с. Матка, Скен-
дери Сефедин, с. Шишево; Бислими Шемши, с. 
Матка; Ајрула Афет, с. Матка; Шабани Нури, с. 
Шишево; Хајдари Шериф, с. -Шишево; Муфтари Са-
ми, с. Шишево; Алија Раман, с. Шишево; Мемеди 
Изаир, с. Глумово; Бајрами Рамадан, с. Глумово; 
Ибраими Сала, с. Матка; Исљами Изаир, с. Матка; 
Идризи Бисљим, с. Матка; Саљи Даим, с. Матка; 
Рустеми Каиљ, с. Матка; Синани Јусуф, с. Матка; 
Сали Рами, с. Матка; Скендери Идриз,-с. Шишево; 
Мустафа Неки, с. Глумово; Скендери Рушан, с. Ши-
шево; Мурати Рахим, с. Арнакија и Ибраими Рефик, 
с. Матка. ^ 

Основни дејности: полјоделство, овоштарство, ло-
зарство, земјоделски услуги и сточарство. 

Споредни дејности: -планирање, организирање и 
унапредување на сопственото земјоделско и сточар-
ско производство како и производство на здруже-
ните земјоделци и индивидуални производители, ста-
пувајќи со нив во кооперативни односи; 

— земање земја под закуп и купување на земја 
за организирање на земјоделско производство на 
овие површини; 

— преземање на земја од здружените земјодел-
ци (стари и неспособни за работа) со надомест на 
постојан и месечен надоместок, создавајќи на тој 
начин можност за решавање на социјалната сигур-
ност; 

— здружување на механизација на здружените 
земјоделци, со цел за остварување на програмирано 
користење на машините; 

— откуп и промет на сите видови откупни зем-
јоделски производи, стоки ж сточни производи; , 

— изработка на домашни Ракотворби по СИЦ 
и нивен пласман; 

— организирање и други неземјоделски дејности 
за подобрување на условите за живот и работа во 
населените места каде што делува задругата преку 
формирање на занаетчиски работилници, одделни сер-
виси, комунални објекти, детски установи и други 
дејности од малото стопанство; 

— организирање соодветни дејности и капаци-
тети за подобрување на културниот и спортскиот 
ЖИВОТ; 

— откуп и пласман на сите видови шумски 
производи и лековити растенија. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Задругата одговара со сите средства со 
кои располага, а ако не се намират обврските на 
задругата, тогаш сзшсидијарно одговараат здруже-
ните земјоделци-основачи и оние кои ќе и приста-
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пат, до висината на здружениот влог утврден со 
Самоуправната спогодба за здружување на земјодел-
ците и основачите во задругата до 5.000,00 динари 
за секој здружен земјоделец-основач за секоја за-
клучена работа. 

Лице овластено за застапување е Бајрами Рама-
дан, в.д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1203/84. (165) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 184 од 21. I I . 1985 година,, на регис-
тарска влошка бр. 2-1958-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Задругата под назив: Градежно-занаетчиска произ-
водна задруга „Монтажа градба" Р О — Скопје, 
ул. „Вуковарска" бр. 17. 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
за здружување на занаетчиите во Задругата, 'заклу-
чена на 4. XII. 1984 година. 

Основачи на задругата се : Гашевски Божидар 
од с. Визбегово, Скопје; Илиевски Љубомир од с. 
Јулумлери Скопје; Јовановски Јован од Скопје; 
Александров Александар од Скопје и Соколовски 
Мирослав од Скопје. 

Основна дејност: 1 

- градежно занаетчиство: ѕидаро-фасадерска, ар-
мирачка, те сареска, покриварска, изолатерска, печ-
карска, керамичарска. молерофарбарска и терацер-
ска; 

- металопреработувачка: браварска, лимарска, 
изработка на производи од лим и вршење на ли-
марски услуги; металостругарска; машинобраварска 
и изработка на ситни предмети од метали; 

- изработка на дрво: дрвостругарска, изработ-
ка на дрвена галантерија, столарска и изработка на 
дрвена амбалажа. 

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

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

За обврските на задругата одговараат ограниче-
но супсидијарно и основачите на задругата, и тоа 
до износот од 10.000 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Гашевски Бо-
жидар в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
184/85. (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 148 од 4. I I I 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1964-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Занаетчиско-услужната задруга под назив: Занает' 
чиска услужна задруга ,Новово д", Р О - Скопје, 
ул. „Наум Охридски" бр. 6. 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
за здружување на занаетчиите во задругата од 10'. 
I. 1985 година. 

Основачи на задругата се: Миќески Љубе, Кос-
товски Петре, Димитровски Васил, Цаневски Алек-
сандар и Јовчевска Валентина, сите од Скопје. 

Основна дејност: браварска, инсталатерска за во-
довод и канализација и инсталатерска за централно 
греење. 

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

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

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица одговараат ограничено супси-
дијарно и здружените занаетчии до износ од 20.000,00 
динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Фиданов Здрав-
ко, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
148/85. (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 8 од 18. II. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1957-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар организирањето и конституирањето на ра-
ботната организација под назив: Природно-матема-
тички факултет, Ц. О. — Скопје, ул. „Гази Баба" бб. 

Работната организација е организирана со здру-
жување на работните организации: Биолошки факул-
тет и Географски факултет, двете од Скопје, и на основ-
ните организации на здружениот труд: Математички 
факултет-Скопје, Хемиски факултет-Скопје и Факултет 
за физика, сите во состав на работната организа-
ција Универзитет „Кирил и Методиј" — Скопје, Уни-
верзитетски центар за математичко-технички науки, 
О.Сол. О. со ООЗТ — Скопје, а врз основа на Само-
управната спогодба за здружување од 7. VI. 1984 го-
дина. 

Основни дејности: 
120141 —- Природно-математички факултети; 
120201 — Природно-математички науки. 
Во правниот промет со трети лица Факултетот 

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

со трети лица одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е академик проф. 

д-р Благој Попов, привремен работоводен орган, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
8/85. ^ . (168) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 364 од 20. III . 1985 година, на ре-
гистарска влошка бр 1-422-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ветеринарната станица „Тетово", Ц. 
О. — Тетово, ул. „29 Ноември" бб, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Петар Авра-
мовски, директор со неограничено овластување, а се 
запишува новиот застапник Павле Тодоровски, ди-
ректор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
364/85. (169) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 220 од 18. V. 1985 година, на^ ре-
гистарска влошка бр. 2-1967-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на за-
другата под назив Градежно-занаетчиска задруга „19 
Ноември", Р, О,. — Тетово, ул. „Новоселска" бр. 60. 

Ѓрадежно-занаетчиската задруга е основана со од-
луката за основање, донесена од Основачкото собра-
ние и истиот ден со потпишувањето на Самоуправ-
ната спогодба за здружување на занаетчиите во 
Градежно-занаетчиската задруга „19 Ноември", Р.О. 

- Тетово на 18. II. 1985 година. 
Основачи на задругата се: Џелили Шаќир; Ша-

бани Селвер ;Џелил Рашит; Касими Сами; Рушити 
Џеват и Дурмиши Џемаил, сите од Тетово. 

Основни дејности: 
— вршење на ѕидаро-фасадерски работи и те-

рацо-керамичарски работи; 
- вршење на инсталатерски работи, за водовод 

и електроинсталација; -
— вршење на ископ на земја за канали и ка-

нализации. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и За своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

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

со трети лица одговараат и задругарите ограничено 
супсидијарно до висина од 15.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Ќемал Шабани, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во ' Скопје, Фи, бр. 
220/85. (170) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието. Фи. бр. 153 од 28. II. 1985 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1960-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
ДОЗТ под назив: Договорна организација на здру-
жен труд за изведување на градежни работи во 
градежното занаетчиство „Техника", Ц. О. — с. Бро-
дец, Тетовско. 

Договорната организација е основана со до-
говор за основање од 1. XI. 1984 година. 

Основна дејност: 
050300-сите градежни работи од градежното за-

наетчиство, ѕидарски, тесарски, фасадерски, керами-
чарски, гипсарски, молерски, штуко-мермерска, за 
сите бетонски плочи, армирани бетонски столбови, 
и бетонски блокови; 

— ископ на канали и канализација и поставување 
на цевки за канализација, водоинсталатерска, ископ 
на водоводни канали, поставување на подводна 
мрежа; 

— електроинсталатерска: поставување на електро-
инсталации во објектите; 

— столарска дејност: производство на штици, 
штафни, летви, врати, прозорци, паркет, ролетни 
од дрво, штици за под, за кровови, столици и 
столови. 

Во правниот промет ДОЗТ истапува во свое име 
и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е Невзат Фејзу-
лахи, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
153/85. , (171) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 95 од 4. II. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1955-0-0-0, Го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на учили-
ште под назив: Основно училиште „29 Ноември", 
Ц. О. — с. Седларево, Тетово, 

Училиштето е основано со Одлуката на СО Те-
тово бр. 08-6019/1 ОД 5. XI. 1984 година. 

Основни дејности: 120111- основно образование 
од општ тип. 

Училиштето во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име џ за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица училиштето одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување е Рамадан Му-
зафер, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
95/85. ( 1 7 2 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 209 од 22. II. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1959-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на ОУ под 
назив: Основно училиште „11 Октомври", Ц. О. — с. 
Урвич, Тетовско. 

Училиштето е основано со решение-одлука на 
Собранието на општината Тетово, бр. 08-6020/1 од 
5. XI. 1984 година. 

Основни дејности: 120111-основно образование од 
општ тип. 

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

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

Лице овластено за застапување е Кузманоски 
Спасе, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
209/85. , (174) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Фи. бр. 400 од 27. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1880-1-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапување на 
Работната организација за основно воспитание и об-
разование „9 Новември", О. Сол. О. со ООЗТ-Титов 
велес, ООЗТ Централно основно училиште „Васил 
Главинов" — Титов Велес, ул. „Никола Карев" бр. 2. со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Иван Синадиновски, директор, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Јанакиев Атанас, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
400/85. (175) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 159 од 7. И. л 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 3-1835-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Општинската самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита, Ц. О. — Титов Велес, ул. 
„Шевки Сали" бр. 6, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Сланев Милан, секретар, со 
неограничено овластување, а се запишува за нов 
застапник ѓеорѓиев Благој, в.д. секретар, со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
159/85. (176) 

Окружниот стопански суд во Скопје,, со реше-
нието Фи. бр. 7 од 17. I. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1947-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на РО под 
назив: РО Основно училиште „19-ти Ноември", Ц. 
О. - с. Селце, Тетово. 

Училиштето е основано со Одлуката бр. 08-6018/1 
од 5. XI. 1984 година. 

Основач на училиштето е Собранието на опш-
тината Тетово. 

Основни дејности: 120111-основно образование од 
општ тип. 

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

За обврските сторени во правниот промет учи-
лиштето одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Арифи Шафи, 
в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
7/85. (173) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 74 од 1. III. 1985 година, на регистар-

с к а " влошка бр. 540-11 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на ООЗТ ЦОУ „Тодор Ангеловски" — Битола, 
во состав на РО за основно образование и воспита-
ние „11 Октомври" — Битола, со следните) податоци: 
Лице овластено за застапување на ООЗТ е Нашокова 
Лилјана, в. д. директор, со целосни овластувања. 

Му престанува овластувањето на Трајковски Или-
ја. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
74/85. (177) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 22 од 25. I. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 14, ја запиша во судскиот регистар 
промената на фирмата на РО Земјоделско-училишен 
центар „Борис Кидрич" — Битола, со Ц. О., со 
следните податоци: Се менува ^фирмата на Земјодел-
ското училиште „Борис Кидрич" — Битола, со Ц. О., 
и истата ќе гласи: Земјоделско-училишен центар 
„Борис Кидрич" Битола, со Ц. О. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, бр. 
22/85. (178) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 20 од 23. I. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 641, го запиша во судскиот регистар 
конституирањето на РО Работна организација за 
производство на дрвна галантерија и сувенири од 
дрво и метал „Орнамента" со Ц. О., — Крушево. 

- Основни дејности: 
0123223 - производство на дрвна галантерија и 

сувенири од дрво. 
Споредни дејности: 
011390 — производство на метална галантерија и 

сувенири од метал; 
011799 — производство на неспомнати електро-

технички производи; 
012201 — производство на режана граѓа; 
070132 — друга трговија со мешани стоки; 

013901 — производство на учила и фискултурни 
реквизити; 

011313 - производство на алат. 
Бр правниот промет има целосни' овластувања и 

целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на РО е Никола 

Ќосески, вд . индивидуален работоводен орган, со 
ограничени овластувања според Статутот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
20/85. (179) 

делско-прехранбено-тутунски училишен центар „Н. 
X. Орде Чопела" — Прилеп и истиот ќе гласи: Работ-
на организација Училиште за средно насочено образо-
вание „Н. X. Орде Чопела" - Прилеп, со Ц О7 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр, 
11/85. ( (182) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 113 од 25. III. 1985 година, на ре-
гистарска влошка бр. 88, ја запиша во судскиот 
регистар промената на називот на СИЗ, со следните 
податоци: Се менува називот на Општинската само-
управна интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Ресен и истиот ќе гласи: 
Општинска самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита, со Ц. О. — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
113/85. (183) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 109 од 22. III 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 318-03, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ООЗТ Здравствен дом — Крушево, во со-
став на Медицинскиот центар „Борка Талески" — 
Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за 
застапување на ООЗТ е д-р, Анастас Стојчески, ин-
дивидуален работоводен орган, директор, со неогра-
ничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на д-р Мате Хаџи-
Лега. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
109/85. (180) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Фи. бр. 92 од 10, V. 1985 година на регистарска влошка 
бр.2-14-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на лицето овластено за застапување на Земјоделската 
задруга „Бабура", РО — с.Пирава,, Валандово, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Ристо Кованцалиев, директор, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Крум Стојков, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
92/85. (197) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 101 од 18. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 682, го запиша во судскиот реги-
стар конституирањето на РО Дом на културата „Мар-
ко Цепенков" Прилеп, со Ц. О., со следните пода-
тоци: 

I. Конституирање на работна организација Дом на 
културата „Марко Цепенков", со Ц. О. — Прилеп. 

II. Престанок со работа и бришење од судскиот 
регистар на ООЗТ „Култура" — Прилеп како един-
ствена ООЗТ во состав на РО Дом на културата 
„Марко Цепенков" — Прилеп. Истата ООЗТ продол-
жува со работа како работна организација Дом на 
културата „Марко Цепенков", со Ц. О. — Прилеп. 

Основна дејност: 
120331 — културно-образовни дејности — (дом на 

културата). 
Споредни дејности: 
080190 — други угостителски услуги (диско 

клуб); 
120364 — прикажување на филмови. 
Во правниот промет со трети лица има целосни 

овластувања и целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Михајло Ми-

јалоски, в. д. директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 

101/85. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 940/84 од 4. V. 1985 Година на регис-
тарска влошка бр. 2-1794-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето со законот на Градежната 
услужна занаетчиска задруга „Полог", РО - Гос-
тивар, ул. „Кочо Зози" бр. 8. 

Задругата е основана на Основачкото собрание, 
одржано на 9. XII. 1982 година од страна на 10 
здружени занаетчии и тоа: Незири Шефќет, с. Тр" 
ново, Гостиварско; Зулфиќари Зеќири с. Градец; Го-
стиварско; Демири Селмак, с. Чегране, Гостиварско; 
Билали Нухи, с. Чегране, Гостиварско; Садику Ќаил, 
Гостивар; Алими Асип, Гостивар; Шабани Баки, с. 
Лакавица, Гостиварско; Елези Фаризија, с. Требиште, 
Гостиварско; Ѓорѓиевски Радомир, с Беловиште, Го-
стиварско. 

Основни дејности: 
157 — ѕидарска и фасадерска и земјани работи 

(сите видови). 
Споредни дејности: 
159 - тесарска; 

, 160 — покриварска; 
162 - - молеро-фарбарска; 
168 — стаклорезачка; 
170 — поплочарска (калдрмаџиска) ; 
167 — терацерска (обложување на површини со 

терацо) ; 

158 - армирачка. 
Задругата! работи во свое име и за своја сметка. 
Задругата одговара за своите обврски со средства-

та со кои располага. 
За обврските на задругата што не можат да се 

намират во смисла на претходниот став одговараат 
супсидијарно и здружените занаетчии до висина на 
средствата утврдени со Самоуправната спогодба за 
здружување на занаетчиите во задругата, до 10.000,00 
дин. секој здружен занаетчија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
940/85. (198) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 11 од 15.1.1985 година, на регистарска 
влошка бр. 667, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на називот на РО Училиште за средно на-
сочено образование „Н. X. Орде Чопела" — Прилеп, 
со, следните податоци: Се менува називот на Земјо-

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр.192 од 22. IV. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1982-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на работната организација под 
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назив: Работна организација за физичка култура 
„Младост" — Гостивар, во основање, ул. „Браќа Ги-
носки" бр. 54 — Гостивар. 

Работната организација е основана со одлука на 
Заедницата за физичка култура, бр. 08-160/3 од 

"6. XI. 1984 година. 
Основни дејности: 
120410 — организации, друштва и клубови на про-

фесионален спорт, друштва и̂  клубови на професио-
нален натпреварувачки спорт, организации на здру-
жен труд кои даваат услуги на граѓани во вршење 
на спортско-рекреативна активност, организации на 
здружен труд кои дават услуги на спорт за органи-
зирање приредби; 

120420 — организации, друштва и клубови на 
аматерски спорт, организации во кои граѓаните се 
занимаваат со телесни вежби и спортска рекреација, 
друштва, клубови, секции и активи на натпревару-
вачки аматерски спорт; 

120206 - научно-истражувачка и стручна работа 
за унапредување на физичкото образование и вос-
питување, физичко вежбање, спортско рекреативна 
активност. 

Споредни дејности: . 
120349 - други културно-уметнички дејности; 
080190 - други угостителски услуги. 
РО презема правни дејствија во врска со основа-

њето на работната организација за нејзино консти-
туирање (според актот за основање). 

За обврските сторени во правниот промет ра-
ботната организација одговара со сите свои средства. 

За обврските на оваа работна организација од-
говараат неограничено супсидијарно основачите. 

4 Лице овластено за застапување е Наумовски 
Петко, привремен работоводен орган, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. бр. 
192/85. (199) 

" МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
диплома на Бедан Зеќири, Куманово. (5333) 
Свидетелство за I година на име Зоран Јакимов-

ски, Куманово. (5334) 
Диплома на име Моме Арсовски, Куманово. (5335) 
Свидетелство на име Злата Милошевска, Крато-

во. ( 5 3 3 6 ) 
Свидетелство на име Гуна Спосевска, Кратово. 

Свидетелство на име Станка Белкова, Кратово. (5338) 
Работна книшка на име Амитовски Авнија, Пре-

глово. (5339) 
Свидетелство на име Секулоски Драгомир, М. 

Брод. ( 5 3 4 0 ) 
Свидетелство за II година на име Андреевска 

Славица,' Т. Велес. (5341) 
Лична карта на име Рушит Рушити, Тетово. 
Свидетелство за IV одделение на име Екрем 

Абдулани, Тетово. о (5343) 
Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-

гафур Адеми. Тетово. (5344) 
Здравствена легитимација на име Санде Адеми, 

Тетово. (5345) 
Здравствена легитимација на име Ихрат Адеми, 

Тетово. (5346) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Семир Ибраими, Тетово. (5347) 
Свидетелство за VIII оделение на име Зулџефат 

Гафури, Гостивар. (5348) 
Свидетелство за VIII оделение на име Ќание 

Рушити, Гостивар. (5349) 
Свидетелство на име Валентина Лазареска, Гос-

тивар. (5350) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Вахит Несам, Гостивар. (5351) 
Диплома на име Методи Јанев, Штип. (5352) 
Свидетелство за I година на име Атанас Атана-

сов, Радовиш. (5353) 

Свидетелство за I I I година на име Јордан Ан-
донов, Радовиш. . (5354) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сабедин 
Буши, Скопје. - (5355) 

Диплома на име Тони Огненовски, Прилеп. 
Работна книшка на име Фатима Мамудоска, 

Прилеп. 4 (53 57) 
Свидетелство за I I I Година на име Диме Цвета-

новски, Прилеп. ' (5358) 
Свидетелство на име Роза Митревска, Прилеп. 
Свидетелство на име Иванка Стојанова, Т. Велес.' 
Свидетелство за IV одделение на име Миле 

Ментев, Д. Капија. (5361) 
Свидетелство за IV одделение на име Коцо То-

доров, Д. Капија. " (5362) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ајдари 

Ривојет, Тетово. (5363) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ќаније Рамани, Тетово. (5364) 
Лична карта на име Ќуфли Исмаили, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Зеќири-

ја Бафќар и, Тетово. . (5367) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јусуф 

Бафќари, Тетово. (5368) 
Лична карта на; име Ќефсер Рустеми, Тетово. 
Диплома на име Исмајлани Рамадани, Тетово. 
Одобрение бр. 134248 на име Јануз Фејзулаи, 

Тетово. ( 5 3 7 1 ) 
Свидетелства од I до IV година и за завршен 

испит на име Љубомир Томовски, Тетово. (5373) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Рами Камбери, Тетово. - (5374) 
Свидетелство за I I I клас. на име Исмаил Зеќири, 

Тетово. (5375) 
Свидетелство на име Муаметовска Амити Гос-

тивар. . ' ( 5 3 7 7 ) 

Свидетелство за IV оделение на име Гулшар 
Зули, Гостивар. (5378) 

Свидетелство за завршен испит на име Душан 
Стерјо ски, Гостивар. - (5379) 

Свидетелство на име Рајна Дуноска, Гостивар 
Свидетелства за I и II година на име Јончо 

Саздов, Штип. ( 5 3 8 2 ) 
Свидетелство на име Станка Димитровска Дел-

ч е 5 0 - ^ (5383) 
Свидетелство за VI одделение на име Јоце ФИ-

ЛИПОВ, Кочани. (5384) 
Работна книшка на име Стојмир Андонов Ви-

н и ц а - (5385) 
Свидетелства за II и III клас на име Петар 

Намеали, Прилеп. ^ (5386) 
Свидетелство на име Мирјана Андоновска, При-

л е п ' , (5387) 
Свидетелство на име Марјан Пурдановски, При-

леп ' (5388) 
Лична карта на име Благица Цветаноска, При-

леп (5389) 
Лична карта на име Вера Цветаноска, Прилеп. 
Свидетелство за I I I година на име Мисуре Аде-

ми, Куманово. (5392) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Радован Адеми, Куманово. (5393) 
Свидетелство за VIII одделение на име Адман 

Адеми, Куманово. (5394) 
Свидетелство на име Џабур Мустафа, Куманово. 
Работна книшка на име Бранко Додевски, Ку-

маново. (5396) 
Работна книшка на име Санде Јовчевски, Кума-

ново. (5397) 
Работна книшка на име Санде Јовчевски, Кума-

ново. ч (5398) 
Диплома на име Рамиз Асили, Куманово. (5399) 
Свидетелство за VIII оделение на име Благојка 

Џиковска, Т. Велес. (5400) 
Свидетелство за VI оделение на име Жаклина 

Марковска, Тетово. (5401) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мамути 

Џаудет, Тетово. (5402) 
Здравствена легитимација на име Амди Забери, 

Тетово. (5403) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
располага со следните изданија 

(збирки): 

Нова збирка . 
- (ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И ЗАКОН ЗА СУДО-

ВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
Цена 260 динари 

- ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДОТ (ново) 
Овој закон се применува од 1 јануари 1985 година 

Цена 185 динари 

- ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД со Законот за 
дополнение на Законот за здружениот труд 

Цена 240 динари 
- \3AKOH ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 

ПАТИШТАТА (сојузен и републички) 
Цена 220 динари 

- ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 
Цена 180 динари 

- КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
— со објаснувања — 
Второ дополнето и изменето издание 

Цена 380 динари 
- ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и судска практика 
— Второ дополнето издание — 

Цена 400 динари 
- ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

— со објаснувања и со предметен регистар — 
Цена 230 динари 

- ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 
- ' со предговор и со предметен регистар — 

Цена 300 динари 

- ЗБИРКА НА СУДСКР1 ОДЛУКИ 1975—1979 НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА - книга II 

Цена 250 динари 

- УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Цена 245 динари 

- ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И 
КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Цена 200 динари 
- ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

— со објаснувања — 
Цена 160 динари 

- ЗБИРКА НА СОЈУЗНИОТ И НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Цена 155 динари 
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИТЕ 
— со коментар — 

Цена 350 динари 
- ЗАКОН ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ново) 

Цена 225 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

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

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

I Уредба за висината на надоместокот што 
им припаѓа на граѓаните, самоуправните 
организации и заедници за материјалните 
средства земени за потребите на вежби 
на територијалната одбрана, цивилната 
заштита, службата за набљудување и из-
вестување и врските за раководење - — 809 

/'Тарифа за надоместоците за користење на 
средствата земени за потребите на вежби 
на единиците на територијалната одбрана, 
цивилната заштита, службата за набљуду-
вање и известување^ и врските за раково-
дење — — — — — — — — — 810 

Ј Одлука за давање согласност на Тарифа-
та за надоместоците за работите и ус-
лугите на Службата на општественото кни-
говодство во Социјалистичка Република 

(Македонија - — — — — — — — 811 
' Одлука за изменување на Одлуката за 
трошоците на вештачењата. што ги врши 
Републичкиот завод за судски вештаче- ' 
ња во областа на финансиите, материјал-
ното работење и сообраќајот — — — 811 

) Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 6/85 од 11 септември 1985 година — 811 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 72/8о од 5 септември 1985 година — v 812 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 73/85 од 11 септември 1985 година 812 

1 Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
^У. бр. 109/84 од 5 септември 1985 година 813 
'Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
/У. бр. 184/85 од 5 септември 1985 година 813 
Исправка на Наредбата за големината на 
рибите под која не смеат да се ловат — 814 

^Исправка на Наредбата за ловостој на од-
делни видови риби и ракови и ограничува-

л е на уловот за време на ловостој — — 814 
Исправка на Упатството за образецот на 
легитимацијата за стопански риболов — 814 

^Исправка на Наредбата за видови на ри-
боловни средства дозволени за стопански 
и спортски риболов и за ограничување 
употребата на одделни риболовни средства 
за стопански и спортски риболов — — 814 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

С К О П Ј Е 
1 Самоуправна спогодба за здружување во 
Републичка самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Скопје 814 

' Статут на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита 
— Скопје — — — — — — — — 821 
Одлука за ' утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личен доход на 
работниците за задоволување на потреби-
те и интересите во областа на основното 
воспитание и образование од подрачјето 
на општината Центар во 1985 година — 830 

РАДОВИШ „ , 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на стапките на придонеси на ОСИЗ 
за култура — Радовиш за 1985 година — 830 

ШТИП 
Одлука за здружување на средства за 
здравствена заштита — — — — — — 831 


