247.

Врз осздва н а член 352 (Став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, точка 1 од
амандманот XX на Уставот н а Социјалистичка Република Македонија и член 136 ставови 1 и 2 од
Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница н а сите
собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира д-р Вулнет Старова, делегат во Општествено-лол и г а в и о т собор на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1358
28 април 1986 родина
Скопје

Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот I V
на Уставот на Социјалистичка Република Македонија
и член 2 од Законот за избор на членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија (^Службен весник на СРМ" број 41/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на
заедничката седница на сите собори, одржана н а 28
април 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
За членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија се избираат:
Лилјана Куцуловска,
д-р Владимир Митков,
академик Матеја Матевски,
д-р Ѓеорги Михајловски,
Муча Феми,
Јездимир Богдански,
Драгољуб Ставрев и
Фахри Каја.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

248.

Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија и член 138
стар 2, а во врска со член 136 ставови 1 и 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието н а Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе
О Д
Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
За потпретседатели на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат:
м-р Павле Георгиевски, делегат во Општественополитичкиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Елица Донева, делегат во Општествено-политичкИ(От собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и
Дур,рут Едиповски, делегат во Општествено-таолитичкиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-11357 »
28 април 1986 година
Скопје

249.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

СОБРАЦИЕ НА .СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 0843)60
28 април 1986 година
Скопје

Претседател
н а Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

250.

Врз основа на член 369 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собери, одржана на 28 април
1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
За членови на Делегацијата на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија во Соборот на
републиките и покраините н а Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (се избираат:
д-р Стојан Андов,
Славица Белташовска,
Д1Р Синиша Опаров, Златан Митев,
Тахир Кадриу,
Павле Тасевски,
Музафер Исмаил,
Благоја Синановски,
Предраг Петровски,

Стр. 434 —- бр. 1б
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Милан Хроват,
Душан Полковски, и
Крсте Нелковски.

253.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1355
28 април' 1986 година
Скопје

Претседател
н а Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р

251.

Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот V
на Уставот на Социјалистичка Република Македонија,
Собранието н а Социјалистичка Република Македонија, н а заедничката седница на сите собори, одржана* н а 28 април 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За претседател н а Извршниот совет на Собранието н а роцијалистичка Република Македонија се избира м-р Глигорие Гоговски.
СОБРАНИЕ 'НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1363
28 април 1986 година
Скопје

Претседател
н а Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

252.

Врз основа н а т о ч к а 1 став 2 од Амандманот V
н а Уставот н а Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница н а сите собори, одр• жана н а 28 април 1986 родина, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За (членови н а Извршниот совет н а Собранието
на Социјалистичка Република Македонија се избираат:
~
Васил Влашки,
д - р Владо Калеовски,
Илија Ф иликовски.
Зоран Костовски,
А л е к с а д а р Антоновски,
Михајло ,Манев|ски,
м-р Методија Топлевски,
Иван Митровски,
д - р Томислав Бундалевски,
д-р Срѓан Керим,
Томе Малевски,
Андреј кокарев,
д - р Тито Беличанец,
Милован Шиковски,
д-р Саво Климовски,
д-р Радмил а Кипријанова,
Борислав Наумовски,
Милчо Балевски,
Мирко Миронски,
Вера Терзиева- Тропач,анец,
м-р Најденко Поповски,
Икмет Крифца,
м-р Богдан Тодоровски и
м-р Вангел Арнаудов.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-И356
28 април 19(86 година
Скопје

30 април 1986

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот V I
на Уставот на Социјалистичка Република Македонија
и член 1 од Законот за определување н а републички секретари и други функционери што раководат
со републички органи н а управата и со републички
организации кои се .именуваат -од редот н а членовите н а Извршниот совет на Собранието н а Социјалистичка Република Македонија (^Службен весник
н а СРМ" брод 13/82), Собранието н а Социјалистичка
Република Македонија, н,а заедничката седница на
сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ,
ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ
И ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ
За републички секретари, з а претседатели на републичките комитети и з а директор н а Републичкиот
завод з а општествено планирање .се именуваат:
полковник Зоран Костовски, републички секретар з а (народна одбрана,
Александар Андоновски, републички секретар за
внатрешни раооти,
МихаЈло Маневски, републички 'Секретар з а правосудство и управа,
Методија Топевски, републички секретар з а финансии,
и в а н Митровски, републички секретар з а општос шпански раооти и пазар,
д - р Т о м и л а в Бундалевски, претседател н а Републ и ч к и ^ комитет за енергетика, индустрија и мало
стопанство,
м-р Богдан Тодоров ски, претседател н а Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и ВОДОСТОПАНСТВО,
д-р Срѓан Керим, претседател ода Републичкиот
комитет з а , економски односи с о странство,
Томе Малевски, претседател на Републичкиот
комитет за ооооракаЈ и врски,
Андреј Токарев, претседател н а Републичкиот комитет з а градежништво, урбанизам и заштита н а човековата околина,
д-р Тито Бедичанец, претседател н а Републичкиот комитет з а труд,
Милован Шиковски, претседател н а Републичкиот комитет за здравство и социјална политика,
д-р Саво Климовски, претседател на Републичкиот комитет за образование и физичка култура,,
д-р Радмила Кипријашоова, претседател н а Републичкиот комитет за наука, технолошки (развој и информатика,
Борислав Наумовски, претседател н а Републичкиот комитет з а култура,
Мјшчо Балевски, претседател н а Републичкиот
комитет з а меѓународни односи.
Мирко Миронски, претседател н а Републичкиот
комитет за информации,
Вера Терзиева — Тројачанец, претредател на Републичкиот комитет за законодавство и организација и
м-р Најденко Поповски, директор н а Републичкиот завод за општествено планирање.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1354
28 април 1986 година
Скопје

Претседател
(на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

30 април 1986

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

254.

1Јјрз основа н а член 172 -став 1 од Законот за
д р ж а в а т а уму ања („Служоиг1_ весник на СѓМ" уред
45/80), Собрание ш н а СОЦ/ИЈ ал устичка Република м а кедонија, на .заедничката седница на сите оооори,
одржана на г Ѕ адорил 1986 година* донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊА ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ
СЕКРЕТАРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ И ДИРиКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО (ПЛАНИРАЊЕ
I. За заменици на републичките секретари се
именуваат
Киро Адапачев,ски, заменик н а републичкиот секретар з а правосудство и управа,
Китан Стојаноски, заменик н а републичкиот секретар з а финансии и
Јован Крстев, заменик на републичкиот секретар
за одштостодански работи и парар.
I I . За заменици на претседатели на републички
те комитети се именуваат:
Ратко Ч а в к о в с к и , заменик н а претседателот на
Републичкиот комитет з а ^енергетика, индустрија и
мало с т р а н с т в о ,
Борир Чалов)ски, заменик на претседателот на
Републичкиот комитет з а економски односи со странство,
Ристо Андреев, заменик н а претседателот на Републичкиот комитет з а сообраќај и врски,
1Ијнж_ Љубомир Тасевски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина,
д-р Шабан Шеху, заменик н а претседателот на
Републичкиот комитет за образование и физичка
култура.,
д-р Александар Ношпал, заменик на претседателот н а Републичкиот комитет за наука, технолошки
развој и информатика,
Ал екс андар Д и м т р о в , заменик .на претседател|От
на Републичкиот комитет за меѓународни односи,
Новак Марковски, заменик н а претседателот на
Републичкиот комитет з а законодавство и организација,
Снежана Пановска, заменик на претседателот на
Републичкиот комитет з а култура.
Ш . За заменик на директорот н а Републичкиот
завод з а општествено планирање се именува м-р Борислав Блажевски/
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1361
28 април 1986 година
(Скопје

Бр. 18 — Стр. 435

а) за претседател:
Димче Козар, судија на Уегалшот
кедонија;
б) за судии:
Никола аку левски,
д-р Фиданчо Стоев и
м - р Јордан Арсов.

суд на Ма-

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-13)66
2)8 април 1986 година
.Скопје

Претседател
н а Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

256.

В р з основа на член 83 став 1 од Деловникот
Собранието н а Социјалистичка Република Македо
нија, Собранието н а Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница, одржана на 28
април 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За секретар н а Собранието н а Социјалистичка
Република Македонија се именува д-р Филип Лазарески, секретар н а Собранието на Социјалистичка
Република Македонија.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1359
28 април 1986 година
Скопје

Претседател
н а Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

257.

Врз основа н а член 83 /став 1 од Законот за народна одбрана (,,'Службон весник н а ОР1М" бр. 11/76),
Собранието н а Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница н а сите собори, одржан а н а 28 април 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА Ц И В И Л Н А ЗАШТИТА
За командант н а Републичкиот штаб з а цивилн а заштита се именува Васил Влашки, член на Извршниот совет н а Собраниево н а СЕМ.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р

255.

Врз основа н а точка 1 од Амандманот V I I на
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а
во врска оо член 376 став 1 алинеја 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА
УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
За претседател и судии на Уставниот суд н а Македонија се .избираат:

Бр. 08-1362
28 април 1986 година
Скопје

Претседател
н а Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

258.

Врз основа н а член 223 став 1 алинеја 1, а во
врска со чден 86 од Деловникот на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, Комисијата
за прашања на изборите и именувањата н а Собранието н а Социјалистичка Република Македонија- на
седницата, одржана на 28 април 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НА

За 'заменик н а секретарот н а Собранието н а Социјалистичка Република Македонија се именува Мом-

Стр. 436 — бр. 18

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

чило Апостолов, заменик н а секретарот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1364
28 април 1986 година
(Скопје

Претседател
н а Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, е. р.

259.

Врз (основа н а член 354 став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија и член 25
алинеја 2 од Деловникот на Собранието н а Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здруж е а труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана н а 28 април И986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

април 1986

261.
Врз основа н а член 354 став 1 од Уставот наСоцијалистичка Република Македонија и член 27
алинеја 2 од Деловникот н а (Соборот на општините
н а Собранието н а Социјалистичка Република Македонија, Соборот н а општините н а Собранието н а
Социјалистичка Република Македонија н а седницата,
одржана на 28 април 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За претседател н а Соборот н а општините н а
Собранието н а Социјалистичка Република Македониј а се избира Илија Глигороски, делегат во Соборот
на општините.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1429
28 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот н а општините,
Илија Глигороски, е. р.

262.

Врз основа н а член 354 став 1 од Уставот н а
СОЦИЈ ал мустачка Република Македонија и член 27
алинеја 2 од Деловникот н а Соборот на општините
н а Собранието н а Социјалистичка Република МакеЗа претседател на Соборот на здружениот труд - донија, Соборот на -општините н а Собранието н а
Социјалистичка Република Македонија н а седницата,
нд Собранието на Социјалистичка Република Макеодржана на 28 април 1986 година, донесе
донија се избира Иван Аврамовски, делегат во Со-

борот на здружениот труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 0 8 4 4 2 8
28 апрЈЈл 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамова^, е. р.

260.
Врз основа н а член 354 став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија и член 25
алинеја 2 од Деловникот н а Соборот на здружениот
труд н а Собранието н а Социјалистичка Република
Македонија, Соборот н а здружениот труд н а Собранието на Социјалистичка Република Македонија
на предницата, одржана н а 28 април 1986 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За потпретседател на Соборот на здружениот
труд на Собранието н а Социјалистичка Република
Македонија се избира м-р Методи Несторовски, д е легат во Соборот на здружениот труд.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1431
28 април 1986 година
Скопје
,

Претседател
н а Соборот на здружениот труд,
Иван Аврам овени, е. р.

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За потпретседател на Соборот н а општините н а
Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Дилавер Зулфиќари, делегат во Соборот н а општините.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1430
28 април 1986 година
Скопје

Претседател
н а Соборот н а општините.
Илија Глигор оски, е. р.

263.

Врз орлова н а член 354 став 1 од Уставот н а
Социјалистичка Република Македонија и член 24
алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општествено -политичкиот собор
н а Собранието н а Социјалистичка Република Македонија н а седницата, одржана н а 28 април 1986 г о дина, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНОПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За претседател на Општејстве но -пол итичкиот собор н а Собранието н а Социјалистичка Република
Македонија се избира Петар
Караланов, делегат
во Опште1Стшено-политичкиот собор.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1433
28 април 1986 година
Скопје
Претседател
на Општествоно-политичкиот собор.
Петар Карајанов, е. р.

Бр. 18 — Стр. 437
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Врз одаша на член 354 став 1 од Уставот на
социјалистичка Република Македонија и член 24
алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политичкиот оо,бор на Собранието на социјалистичка Република Македонија,, Оиштествено-шлитмчкиот собор на
Собранието на Социјалистичка Република Македониј а на седницата, одржана на 28 април 1986 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За потпретседател на Шштествено-поѕлитичкиот
собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија се избира д-р Владо Стаменков, делегат во Општествено-политичкиот (собор.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 08-1432
28 април 1986 година
Скопје

Претседател
на ОпштестшнО-политичкиот собор,
Петар Карајанов, е. р.

сиЈ.
Врз основа на Амандман XXI, точка 1
вот на СРМ и член 30 и 56 од Деловникот
седателството на ОРМ, Претседателството
на Првата седница одржана на 28 април
дина, донесе

на Уста г
на Претна СРМ,
1986 го-

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ
I
Драгољуб Ставрев се избира за претседател на
Претседателството на СРМ.
И
Оваа одлука влегува во дала со донесувањето,
а ќе се објави во „ Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1
30 април 1986 година
Скопје
Претседавач
Член на Претседателството на СРМ,
Матеја Матевски, е. р.
бои.
Врз основа на член 123 од Деловникот на Прет~ оејдателството на СРМ, Пр е тое д ателетното на СРМ,
на седницата одржана на 28 април 1986 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ
I
За секретар на Претседателството на СРМ се
именува Илија Танески, советник на Претседателството за прашања на о пштестве но -по ЈШТРЈЧКМОТ систем,

II
Оваа одлука влегува во аила, со донесувањето,
а ќе се објави во ^Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
НА

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2
30 април 1986 година
Скопје
на

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

266-а.
Уставниот суд на Македонија, врз основа на
член 20 од Законот з а основите на постапката пред
Ујставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на
26 март 1986 година, донесе
О Д Л У К А
1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на
здружениот труд во Битола за оценување законитоста на член 10 став 1 точка 16 Од Правилникот
за меѓусебните односи з а извршување на обврските
и Одговорностите на работниците во исполнувањето
на другите обврски во Основната организација на
здружениот труд Фрижидери з а домаќинството, во
состав на Работната организација „Раде Кончар"
во Битола, донесен на Собир на работниците на 27
март 1978 година.
2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник
на СРМ" и во означената Ошавка организација на
начин предвиден за објавување н а самоуправните
општи акти.
3. Основниот суд на здружениот труд во Битола на Уставниот СУД н а Македонија му поднесе
предлог за оценување законитоста на член 10 став
1 точка 16 од Правилникот означен во точката 1
на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот член 10 став 1 точка 16 е во спротивност
со член 197 став 2 од Законот з а здружениот труд,
затоа што како потешка повреда на работната обврска, за КЈОја може да се изрече и мерката престанок на работен 'однос, го предвидува изостанувањето од работа помалку од пет дена едноподруго.
4. На седницата Судот утврди дека во член 10
став 1 точка 16 од Правилникот е предвидено како
потешка повреда на работните и други обврски
да се смета и неоправданото изостанување од работа повеќе од 1 ден. Понатаму, Судот утврди дека
во член 41 од Правилникот е предвидено мерката
престанок на работниот однос поради неоправдано
отсуство од работа да се наречува во случаите кога
работникот неоправдано изостанува од работа најмалку 5 работни дена едноподруго, или 15 работни
дена во текот на 6 месеци, или повеќе работни дена
во текот .на една го,данка.
5. Во член 194 став 1 од Законот з а здружениот
труд е предвидено со самоуправен општ акт, со
кој се уредува работниот однос, да се утврдат повредите на работните обврски. Во став 2 на истиот
член од Законот се наведени потешките повреди на
работните обврски, меѓу кои и неоправданото отсуствување о,д работа. Според член 197 став 2 од
Законот за здружениот труд, мерката престанување
на работниот 'Однос се наречува поради потешка
повреда на работната обврска сторена со -неоправдано изостанување од работа најмалку пет работни
дена едноподруго Според став 3 на истиот член,
пак, 'оо самоуправен општ акт во согласност со Законот се утврдува бројот на работните дедови на
неоправдано изостанување од работа поради кое
на работникот м^ се наречува мерката престанување
тга работниот отгоое како и други потешки (повреди
на работните обврски за кои се излечува оваа
мерка,

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Стр. 438 — Бр. 18

Од изнесениве закцијски одредби произлегува
дека работниците со самоуправен општ акт ги утврдуваат повредите на работните обврски меѓу кои
камо потешка повреда на тие обврски можат да го
предвидат и неоправданото изостанување од работа.
Меѓутоа, кога работниците во самоуправниот општ
акт (ќе го предвидат и бројот Јна деновите на неоправданото изостанување од работа, поради кои на
работникот може да му се изрече мерката престанок на работниот однос, долната граница на временското траење на изостанувањето од работа не
може да (биде покуса од 5 работни дена едноподруто.
Со оглед на тоа што во оспорениот член 10
став 1 точка 16 од Правилникот е п р е д а д е н о неоправданото изостанување од работа повеќе од еден
ден да се смета како потешка повреда на работната обврска, Судот утврди дека тој не е во спротивност (со член 194 став 2 од Законот за здружениот труд. Ова затоа што, оспорениот член неоправданото изостанување од работа повеќе од еден
ден го предвидува само како потешка повреда на
работната обврска, а не и како основ за изрекнување на мерката престанок на работниот однос. Тоа
прашање, пак, е регулирано во член 41 од Правилникот на начин како тоа е предвидено во член 197
став 2 од Законот за здружениот труд.
Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како
во точката 1 на оваа (одлука.
У. бр. 33/86
26 март 1986 година
Скопје
Претседател
н а Уставниот суд на Македонија,
днр Владимир Митков, е. р.
266-6.
Уставниот суд на Македонија, врз основа на
член 20 од Законот за основите на постапката пред
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство
на неговите одлуки, на седницата одржана на 26
март 1986 година, донесе
О Д Л У К А

30 април 1986

а единица, донесена од Собранието на општина
Охрид, на седницата одржана на 28 февруари 1984
година.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и во „Службен гласник на општина
Охрид".
3. Уставниот суд на Македонија, со' решение У.
бр. 266/85 од 12 февруари 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста .на
актот означен во точката 1 од оваа одлука.
4. На седницата Судот утврди дека Собранието
на општина Охрид на седницата одржана на 28
февруари 1984 година, донело Одлука за измена и
дополнување на Планот з а реализација на Шестата
урбана единица. Исто така. Судот утврди дека со
решение бр. 01-5647/1 од 3 октомври 1983 година
се ставаат на Јавен увид измените и дополнувањата
на Планот за реализација на Шестата урбана единица кој траел од 3 до 17 октомври 1983 година.
Воедно во точката 5 од решението е предвидено
дека расправата по означената Одлука ќе се обави
на Собир на работните луѓе и граѓаните н а 18 октомври 1983 година во просториите на Месната заедница „Даме Груев". Меѓутоа, доносителот на актот не го достави записникот од одржаната расправа во означената Месна, заедница.
'Според член 31 од Законот за системот н а просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СЕМ" бр. 38/85), пр1осторниот и урбанистичкиот план задолжително се ставаат во фазата нацрт
на план на јавен увид и јавна расправа.
Со оглед на тоа што по оспорената Одлука за
измена на Шестата урбана единица не е организирана јавна расправа, Судот утврди дека таа не е
во согласност со член 31 од означениот Закон.
Врз основа на износеното Судот одлучи како во
точката 1 на оваа одлука.
У. бр. 266/85 '
26 март 1986 година
Скопје
на

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополнување на Планот за реализација на Шестата урба-

ОПШТИ

АКТИ

НА

Претседател
Уставниот суд на Македонија,
дчр Владимир Митков, е. р.

САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
ТЕТОВО
223.

Врз основа на член 42 став, 1 точка В од Законот з?. здравствената заштита („Службен весник на
СР1М" број 10/83), членовите 81—86 од Статутот на
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово
(„(Службен весник на СРМ" бр. 8/85), Собраниено на
Општинската СИЗ за здравствана заштита — Тетово,
»а /седницата на Собранието на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите
даватели .на ^слутите, одржана иа 27 февруари 1986
година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НД
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И
ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува начинот н а употребата на превозните средства, условите и начинот на
остварувањето на надоместокот на патните трошоци
и висината на надоместокот н а трошоците за исхрана и сместување за време н а патување и престој
во друго место во (врска со остварувањето на здравствената заштита што им припаѓа на осигурените

лица на товар на средствата на Заедницата, а во
случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со Закон, Статутот и со Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената
заштита.
Член 2
Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој
во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на ошгурените лица изнесува-.
— шо рамките на подрачјето на Заедницата, само трошоци 'околу превозот,
— 400,00 динари во Скопје В|0 паушален износ;
— 600,00 динари во други моста на СР Македонија;
— 800,00 динари во другите места вон СРМ.
Надоместокот од претходниот став изнесува
1. 100°Лг од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24
часа.
2. 50% од утврдениот износ за'патување и престој од 8—12 часа.
За патување и престој до 8 часа не следува
надоместок.
За деца од 4—10 години /возраст надоместокот
ќе се исплатува во висина од 5 0 % од износот определен во став
на
член.

1

ОВОЈ

Член 3
Надоместокот на трошоците за превоз се признава во висина на трошоците за патување по нај-
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кратката релација и по основната тарифа на редовните средства, за превоз во јавниот сообраќај.
Во зависност од здравствената состојба на осигуреното лице, должината на патувањето и други
0К0ЛН01СТИ, лекарската комисија (може д а одреди и
поинаков начин на превоз.
Провоз оо кола за игоа помош може да се одобри само во случај кога превозот со други средства
не е возможен со »оглед на итноста на случајот и
здравствената состојба на осигуреникот.
Член 4
Осигурените лица имаат право на надоместок
на трошоците за превоз и кога превозот е извршен
поради прием испраќање или преместување од една
во даута организација на здружен труд, со констатација на лекарот или здравствената организација
на здружен труд дека превозот на осигуреникот е
медицински индициран.
Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и кога осигуреното лице на кое здравствената заштита му се обезбедува во странство во
смисла на одредбите на Статутот на Заедницата, се
превезува од странство, со тоа што мислење за "потребата од таков превоз дава лекарската комисија
или установата во која осигуреното лице се лекува.
Член 5
Надоместок на патните трошоци му припаѓа и
иа придружникот на (осигуреното лице »ако по оценка на лекарот — поединец, лекарската комисија или
здравствената организација на здружен труд се утврди дека на осигуреното лице упатено на лекување
или лекарски преглед во друго место му е потребен
придружник за време на патувањето и престојот.
Ако на лекување или лекарски преглед се упатуваат во друго место деца на осигуреникот или дете кое осигуреникот го зел на издржување, се смета
дека придружникот е потребен ако детето е помладо од 15 години, доколку не е обезбеден-, стручен
придружник.
Член 6
Ако осигуреникот по посебни прописи има право на бесплатно возење при користење на превозни
средства во јавниот сообраќај не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.
ѕ

Член 7
На осигуреното лице кое користи здравствена
заштита спротивно на одредбите на Статутот и на
Правилникот за начинот на користење на здравствена заштита, не му припаѓа надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување н а окшгурените лица.
Член 8
Аванс може да се исплатува во исклучителни
случаи во висина од 50°/о од вредноста на потребните трошоци.
Член 9
При Ојстварување здравствена заштита надвор
од подрачјето на СР ^Македонија покрај надоместокот на трошоците за искрана и патување, осигуреникот има драво и на трошоци за ноќевање во висина од 200,00 динари само врз основа на поднесената потврда од организацијата каде ноќевал.
Член 10
Барањето за надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување може да се поднесе во
рок од една година по завршувањето на лекувањето'
односно патувањето.
, Член 11
Со денот на применувањето на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за надоместокот на
трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во
друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита број 0805-155/14 од 27 февруари
1936 година („Службен весник на СРМ" бр. 13/85),

Член 12
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето вјо -Службен весник на СРМ", а ќе се
применува од 1 март 1986 година.
Бр. 0805-157/4
27 февруари 1986 година
Тетово
Атанас

Претседател,
Билбилови,

е.

р.

224.

Врз основа на член 42 став 1 точка Д од Законот за здравствената заштита („Службен весник
на СРМ" бр. 10/83), член 89, 90, 91 и 207 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита
— Тетово („Службен весник на СРМ" бр. 8/85), Соборот на делегатите на корисниците на услуги —
работници на Собранието на Општинската СИЗ за
здравствена заштита — Тетово, на седницата одржана на 27 февруари 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината, условите
за стекнување и начинот на остварувањето правото
на надоместокот на п о с е б н и т е трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигурено лице
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово.
Ч л ен 2
Во -случај на смрт на член н а семејството на
осигуреникот — работник или лице што врши самостојна професионална дејност му припаѓа надоместок на трошоци за закоп во висина од:
— 40.000 динари за член на семејство од 1—15
година, и
— 16.000 динари за член на семејство постар од
1 5 ГОДИНИ.

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството кои ли издржувал до денот на
смртта им припаѓа:
— посмртна помош во висина на цросекот на
личниот доход од претходната година, односно на
пензијата примена > 'Од последниот месец.
Член 3
Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа
на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено
лице, а врз основа на извод од матичната книга
на умрените, здравствена легитимација на покојниот
и уверение дека тие ги сносиле трошоците за закоп.
Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа и
во случај на смрт на осигуреникот или член на
семејството на осигуреникот, ако смртта настанала
во рок од 30 дена од денот на престанокот на
својството на работник во здружениот труд и ш друга дејност, односно престанок на својството осигуреник.
Член 4
Надоместокот на потребните трошоци за осигурено лице умрено и закопано во место на постојаното живеење, се определува и' икзплатува во висина на надоместокот определен според местото на
законот, ако тоа за корисникот е поповолно. 7
Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице умрено за .време на престој во странство
се определува во висина на неопходно потребните
трошоци за закоп во земјата во која осигуреното
лице умрело.
Вишната на неопходните трошоци за закоп од
претходниот став ја оценува Стручната служба на
Заедницата, земајќи го предвид прибаве ното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.
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Член 5
В»о случај на смрт на осигурено лице надвор од
подрачјето на Заедницата трошоците з а превоз н а
умрениот ќ е се .надоместат во висина од 50°/о од
направените трошоци. Трошоците ќ е се признаваат
врз основа на приложените сметки по тарифа на
железницата.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот н а објавувањето во „Службен весник н а СЕМ", а ќ е се применува од 1 март 1986 година.
Член 7
Со денот на влегувањето во 'сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката ,за надоместок
на трошоците з а закоп » а осигурено лице и посмртна ПОМОШ број 0805-155/115 ОД 27 февруари 1985
г о д и ш („Службен весник на СРМ" бр. 13/85).
Бр. 0805-457/6
27 февруари 11986 година
Тетово

Атанас

Претседател,
Билбилови,

е.

р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП
225.

Врз основа н а член 42 став 1 точка В од Законот за здравствената заштита и член 3)1 од Статутот на Собранието н а Општинската заедница на
здравството и здравственото осигурување — Штип,
на заедничка седница одржана н а 27 февруари 1986
година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА
СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА
ЗАШТИТА
I
При остварувањето иа здравствената заштита в о
друго место, надвор од подрачјето н а Општинската
заедница н а здравството и здравственото осигурување — Штип, осигурените лица имаат право да ги
користат средствата иа јавниот сообраќај и т о а :
автобус во патниот и втора класа во железничкиот
сообраќај.
З а извршеното патување н а начин определен
во претходниот став на име трошоците за патување на осигуреното лице се исплатува износ во висина н а остварените трошоци.
II
Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго
место во врска со остварувањето н а здрав<ствената
заштита изнесува:
—. 700 листапи на подрачјето на Социјалистичка
Република Македонија;
— 1600 динари ако се упатува во друга Република односно Покраина
За децата до 9 годишна "возраст се исплатува
надоместок за и с х о д а и сместување за време на
патување и по е сто ј во висина од 5 0 % од износот
определен во претходниот став.
III
Надоместокот н а трошоците за исхрана и сместување од точка П н а оваа одлука се исплатува
во полн изеде во случај кога патувањето и престојот е подолго од 12 часа. Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа надоместокот на тро
шоците за исхрана и сместување не се исплатува.
IV
Оваа одлука влегува во сила со денот н а донесувањето* а ќ е се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 06-25/9
27 февруари 1986 го!дин а
Претседател,
Штип
Трајче Гелев, е. р.
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226.
В р з основа н а член 18 став 2 од Законот за
'самоуправните интересни заедници на здравството и
здравјственото осигурување и член 31 од Статутот,
Собранието н а Општинската заедница н а здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на сите собори одржана на 27 февруари 1986 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК
ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ
ВО 1986 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината н а паричниот надоместок з а чување, и негување на душевно
болни осигуреници во домашни услови.
Член 2
Н а осигурените лица душевно Оболени, сместени на лекување во душевни болници или н а осигуреници кои ќ е имаат потреба од такво лекување
при сместување во домашни услови за чување и нега им се определува паричен надоместок во месечен износ од 5.930,00 динари.
Паричниот надоместок од претходниот став се~
исплатува н а лицето кое осигуреното лице го чува
и негува.
Чле(н з
Правото од член 2 н а оваа одлука се остварува
со писмено барање на странката и мислење н а Комисијата на лекари и вештаци на ОппшшЈската заедница на здравството и здравственото осигурување
— Штип.
Член 4
Со денот на примената на оваа одлука престанува д а важи Одлуката з а висината н а паричниот
.надоместок за нега н а душевно болни осигуреници
бр. 06-1604/111 од 26 декември 1984 година.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила оо денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 06-25/10
27 февруари П986 година
Штип

Претседател,
Трајче Гелев, е. р.

227.

Врз основа на член 41 став 1 т о ч к а 13 од Статутот н а Општинската заедница за здравство и
здравствено осигурување — Штип и член 58 од Законот з а здравствената заштита, Собранието на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување — Штип, н а заедничка седница н а соборите н а Собранието одржана на 27 февруари 1986 година, донеле
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА А М Б У Л А Н Т И ТЕ УСЛУГИ ЗА 1986 ГОДИНА
I
Со оваа одлука се утврдува висината н а амбул а н т и т е трошоци за корисниците н а здравствена
заштита, кои ќ е остваруваат здравствена заштита во
други здравствени (Организации нанадвор од Медицински центар — Штип, без упат од Медицински целн а корисниците на здравствена заштита кои ќе
остваруваат а м б у л а н т е н услуги без упат од Медицински центар — Штип, н а товар на средствата на
Заедницата ќ е им се 'признаат 5 0 % од извршените
стварни амбулантаси трошоци,

Бр. 18 — Стр. 441
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Ш
Оваа одлука не се однесува з а членовите
домаќинство кои живеат надвор од седиштето
Заедницата.

ка
на

IV
Со денот на применувањето-на оваа одлука престанува да важи Одлуката з а утврдување висината
на амбулаптеките трошоци број 06-16-04/12 од 26
декември 1984 година.
V
Оваа одлука влегува во сила оо денот на донесувањето во • „Службен весник н а Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 06-25/11
27 февруари 1986 година
Штип

Претседател,
Трајче Гелев, е. р.

Член 6
Оваа одлука влегува в о сила со денот на доне-"
сувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на
СРМ".
Бр. 06-25/12
27 февруари 1986 година
Штип

Претседател,
Трајче Гелев, е. р.

229.

Врз основа на член 3,1 став 1 точка 13 од Статутот н а Општинската заедница з а здравство и здравствено осигурување — Штип, Собранието на Општинската заеднина н а здравството и здравственото
осигурување — Штип, на седница на 27 февруари
1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА
ТРОШОЦИТЕ
ЗА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО
1986 ГОДИНА

228.
Врз обнова на член 42 став 1 точка 1 од Законот за здравствен ата заштита и член 31 од Статутот н а Заедницата, Собранието на Општинската з а едница на здравството и здравственото осигурување
— Штип, н а седницата одржана на 27 февруајри 1986
година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО
1986 ГОДИНА
Член .1
Висината на надоместокот на трошоците за завода на осигурените лица се определува и т о а :
1. 8.300 динари во случај н а смрт на дете до
едногодишна возраст,2. 13.200 денари во случај на смрт на дете над
една до седумпгодишна возра|ст;
3. 18.200 динари во случај на смрт на дете над
седум до 16 годишна возраст; и
4. 23.600 динари во случај н а смрт н а корисник
на здрав(ствена заштита на возраст над 15 години.
Член 2
Надоместокот за закоп на ошгурено лице надвор од подрачјето н а Општинската заедница на
здравството и здравственото осигурување — Штип,
се исплатува според Одлуката н а Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување
каде што се врши законот н а осигуреното лице, ако
тоа е поповолно за него.
Член 3
(Во случај н а смрт н а осигуреникот, на членовите
на неговото семејство им припаѓа надоместок за
посмртна помош во висина н а еднократен износ од
основот на надоместокот од личен доход од претходната година. Посмртна помош припаѓа на членовите
на семејството, ако умреното лице ги издржувало до
неговата смрт.
Член 4
Ако законот, н а осигуреното лице го изврши
работна или друга организација на истата и припаѓа надоместокот на трошоците з а закоп во висина
на стварно извршените трошоци.
Член 5
Со денот на примената н а оваа одлука престанува да важи Одлуката з а .висината н а надоместокот
н а трошоците за зак(оп н а -осигурено лице бр. 06-1604
/10 од 26 декември 1984 година.

I

Со оваа одлука се утврдува вишната н а трошоците з а стоматолошки услуги извршени н а осигурениците надвор од Медицински центар — Штип, во
случаи окот здравствената заштита се остварува без
упат од Медицински центар — Штип. 1
II
На осигурениците кои користат стоматолошки
услуги во други здравствени организации без упат
од Медицински центар — Штип, на товар на средствата на заедницата ќ е им се признаат 50°/о од извршените стварни стоматолошки услуги.
Ш
Оваа одлука ш е г у в а во сила со денот н а објавувањето в о „'Службен весник н а Социјалистичка Република Македонија", а ќ е се применува од 1 јануари 1986 година.
Бр. 06-25/13
27 февруари 1986 година
Штип

Претседател,
Трајче Гелев, е. р.

I
О г л а с е н

д е л

Комисијата з а избор и именување на Собранието
н а општината Крива Паланка
ОБЈАВУВА
ДЕКА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА Ќ Е ВРШИ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И
ДВАЈЦА СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И РЕИЗБОР НА ЕДЕН СУД И Ј А НА ОПШТИНСКИОТ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ
— КРИВА ПАЛАНКА
Покрај општите услови предвидени во член 247
од Законот за државната управа („Службен весник
на СР1М" бр. 45/80), кандидатите треба д а ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91
од Законот за редовните судови („Службен ве!сник
на СВМ" бр. 17/79) и член 25 од Законот за судовите з а прекршоци („'Службен весник на СРМ" бр. 6/85).
Пријавите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата з а изб|о|р и именување на Собранието на општината Крива Паланка во рок од
15 дена од денот пџ објавувањето,
(167)

Стр. 442 — Бр. 18
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 232 од 13. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 21, ј а запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување
на Општинската самоуправна интересна заедница за
социјална заштита — Д е м и р Хисар, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Бошко
Костовски, секретар, со неограничени овластувања.
Им престанува овластувањето на Димчевски Љубе и Котевски Цветко.
Од Окружниот (стопански суд во Битола, Фи. бр.
232/85. (292)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 323 од 25. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-506-0-0-0, ј а запиша во судскиот регистар промената на -фирмата односно називот со следните податоци: Досегашната фирма —
односно називот на Економското училиште „Чеде
Филиповски", Ц. О. — Гостивар, ул. „Живко Брајк о в а « ! " бр. 39, се менува и во иднина ќе гласи:
Училиште за средно образование „Чеде Филиповски", Ц. О., ул. „Живко Брајковски" бр. 39 — Гостивар.
^
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
323/85.
(440)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 928 од 29. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-776-0-0-0, ј а запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот со следните податоци: Досегашната фирма
односно назив на Гимназијата „Здравко Чочковски",
Ц. О. — Дебар, населба „Венец" бб, се менува и во
иднина ќе гласи: Центар за средно насочено образование „Здравко Чочковски", Ц. О. — Дебар, населба „Венец" бб.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
928/85.
(441)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1041 од 31. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-766-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување со друга
работна организација на Основното училиште „Братство Единство", Ц. О. — Дебар, ул. „Вељко Влахов и ћ бр. 33, со следните податоци.- Во судскиот регистар, на регистарски лист бр, 1, се запишува аднотапијата за здружување на Основното училиште „Лиман Каба", Ц. О. — е .Селокуќи, Дебар, во составот
на предлагачот ОУ „Братство Единство", Ц. О. —
Дебар.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
1041/85.
(442)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1058 од 31. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-836-0-0-0 ,го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување во
друга работна организација на Основното училиште
„Лиман Каба", Ц. О. — е. Селокуќи — Дебар, со
следните податоци-. Во судскиот регистар, на оегистарски лист бр. 1 се запишува бришењето на Основното училиште „Лиман Каба", Ц. О. — е. Сел »куќ и
— Дебар, поради здружување на истото и шегување во составот на Основното училиште „Братство
Единство", Ц. О. — Дебар.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр
1058/85.
(443)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1014 од 21. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2030-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под
фирма: Земјоделска задруга „Манастира", Р. О. —
е. Манастирец, Кавадарци.
Задругата е основана со одлука на основачкото
собрание, бр. 3/85 од 30. У Ш . 1985 година.
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Во задругата се здружени следните задругари:
Дојков ѓорѓи, Јованов Блажо, Колев Здравко, Цветков Бошко, Колев Ласко, Павлов Јован, Дојков Стојан, Бинов Орце, Колев Киро, Митевски Добре, Илов
Димитар, Алексиќ Драгољуб, Панов "Стево, Златев
Јован, Соколов Блажо, Темелкова Милка, Гинева .Николина и Бинова Оливера.
, Основни дејности:
— пол јо дел ство,
— овоштарство,
— лозарство,
— градинарство,
— сточарство,
— (пчеларство и
— давање на земјоделски услуги.
Споредни дејности:
— набавка и продажба на репроматеријали и
земјоделски машини и орудија за работа за потребите на задругата, здружените земјоделци, индивидуалните производители и кооперанти на сите видови индустриска стока за широка потрошувачка;
— откуп и цромет на сите видови земјоделски
производи, жива стока и сточни производи од задругарите, кооперантите и индивидуалните производители ;
— преработеа и доработка на земјоделски и
сточарски производи,— откуп и пласман на техничко и огревно дрво
и градежни материјали.
— други дејности од малото стопанство.
Задругата во правниот промет истапува во свое
име и за СВОЈ а сметка.
За обврските сторени во правниот промет со
трети лица задругата одговара со сите свои средства.
За обврските на задругата емчат и здружените
земјоделци супсидијарио до висината на здружениот
влог од 10.000,00 динари за секоја обврска.
Лице овластено за застапување е Митевски Добре, в. д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
1014/85.
(444)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1067 од 6. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр 2-1245-0-0-0, ја запиша во судскиот, регистар промената на лицето овластено за
застапување на Станбената задруга „Напредок", Р.
О. — Скопје, ул. „Загребачка" бб, со следните податоци: Досегашниот застапник Анѓелко Жупаноски, в.
д. директор, се запишува во својство на директор,
без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
1067/85.
(445)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1008 од 25. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1910-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицево овластено за
застапување на Град ежи о-производната услужна занаетчиска задруга „Беровец", Р. О. — Скопје, ул.
„Серава" бр 68-а, со следните податоци: Се брише
досегашниот застапник Хаџибулиќ Шевко, директор,
без ограничување, а се запишува новиот застапник
Стојановски Виктор, в. д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр
1008/85.
(446)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 825 од 28. X . 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-25-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за
застапување на Болницава за нервни и душевни
болести „Бардовци", Ц. О. — Скопје, ул. „Пролетерска" бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Живко Белковски, директор, без
ограничување, а се запишува новиот застапник прим
д-р Предраг Кировски, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд. во Скопје, Фи. бр.
825/85,
(447)
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Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 212 од 30. V. 1985 година, н а регистарска влошка бр. 6, ј а запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување
на Општинската самоуправна интересна заедница за
воспитание — Демир Хисар, со следните податоци:
Лице овластено за застапување е Пејчиновски Александар. секретар, со неограничени овластувања.
Му престанува овластувањето на Костовски Бошко.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр.
212/85.
(297)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр. 998 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1304-0-0-0, ј а запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за
застапување н а Центарот за примена на радиоизотопи во стопанството „Скопје", Ц. О. — Скопје, булевар „Октомвриска револуција" бб, со следните податоци- Се брише досегашниот застапник ,м-р инж.
Јордан Арсовски, а се запишува новиот застапник
д-р Тодор Ановски, в. д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
998/85.
(408>
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1030 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-2027-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Работната заедница под фирма: Работна заедница за
вршење на административно-технички и други работи од заеднички интерес на месните заедници од
општината „Чаир", Ц. О. — Скопје, ул. „Павле
Илиќ" бб.
Заедницата е основана со Самоуправната спогодба за здружување трудот на работниците во Работната заедница на вработените во органите на месните заедници од општината „Чаир" од 13. V I . 1984
година.
Основачи се месните заедници: „Ферид Бајрам",
„Вељко В л а х о в и ћ , „Цветан Димов", „Васко Каранѓелески", „Васил Главинов", „Шуто Оризари", „Браќ а Рамиз Хамид" „Долно Оризари" „Радишани" (населба) „Бутел", „Живко Б р а ј к о в ц и " „Либанци", „Кучевиште", „Визбегово", „Дане Крапчев", „Александар
Урдаревски", „Сава Ковачевиќ" и „Авди Раман-Муча"
од е. Блаце.
Основни дејности:
1. админисгративно-технички работи;
2. финансиско-книговодствени.
Во правниот промет со трети лица работната
заедница истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските на работната заедница, сторени во
правниот промет со трети лица, одговара заедницата
со сите свои средства. _
Лице овластено за застапување е Мојсо Поповски,
в. д. раководител, со неограничени овластувања
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи би
1030/85.
*
(437)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1036 од 25. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-35-0-0-0, ј а запиша во судскиот
регистар промената на лицето овластено за застапување на Комбинираната детска установа „Вељко Бла- ,
ховиќ", Ц. О. — Валандово, со следните податоци.Се брише досегашниот застапник Лидова Васка, в
д. директор, а се запишува новиот застапник Ризовски Ристо, директор, без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр
1036/85.
(439)
Окружниот стопански суд во Штип, со решението
Фи. бр. 83 од 25. XI. 1985 година, на регистарска
влошка бр. 1-83-0-0, го запиша во судскиот регистар
основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „4-ти Јули", е. Сушево, струмичко, со Ц. О.
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Задругата е основана со одлука на основачкото
собрание одржано на 4. IX. 1985 година.
Основачи на задругата се: Трајко Додевски, Благој Костадинов, Живко Јанев, Миро Трајков, Данчо,
Бучков, Киро Атанасов, Ванчо Тушев, Мане Ангелов,
Трајко Трајков, Васе Левков, Стојан Божинов, Киро
Андонов, Андон Јованов, Трајко Гошев и Станојко Д одевски, сите од е. Сушево, струмичко.
Задругата ќе се занимава с о :
— планирање, организирање и унапредување на
сопственото земјоделско и сточарско производство
и производство н а здружените земјоделци и кооперанти;
набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за работа за потребите на
задругата и здружените зем>оделци и кооперанти;
— откуп и промет со сите видови земјоделски и
сточарски производи, жива стока, прехрамбени артикли на големо и мало;
— откуп и промет на сите шумски растенија,
плодови, печурки, полжави и СЛИЧНО; — откуп и промет со волна, кожа галантерија,
пластика и пластични производи;
— откуп и промет на старо железо, трактори и
стари возила, секундарни суровини, стари гуми, и
гуми, индустриски отпадоци и СЛИЧНО;
— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи,— организирање и пружање н а угостителски и хотелски услуги;
— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворба
— штедно-кредитни работи,
— промет со стоки за широка потрошувачка,
алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и м а л о ;
— промет со прехрамбени производи на големо
и мало;
— вршење на превозни и транспортни услуги со ->
своите товарни и други возила,— промет на големо и мало со индустриска стока, градежен мате рмјал, ешектроинсталациони и водоинсталациони материјали, ХТЗ опрема,, хемиски .апарати, обоени метали, црна металургија и слично, како и текстил и конфекција;
— промет на големо и мало со зеленчук, овошје,
преработки на овошје и зеленчук, живина и јајца;
— откуп, преработка и пласман на техничко и
огревно дрво на големо и мало.
Основачите на задругата за обврските на задругат а одговараат супЈсидијарно до висината н а здружениот влог од 10.000 динари за секоја обврска.
Лице овластено за застапување е Стојче Стојанов
од е. Сушево, в. д. директор на задругата
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. "бр.
83/85.
(76)
Окружниот стопански суд во Штип, со решението
Фи. бр. 81 од 12. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 82, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето н а Електро-монтажчата задруга „Искра" — Струмица.
Задругата се занимава со следните дејности.- електро—монтажа за сите видови електроинсталации во
индустриски објекти, станбени згради и згради на ф и зички лица; монтажа на сите видови далноводи и
трафостаници до 35 ква.,- монтажа на сите вицови
водоинсталатерски и канализациски работи; изработка и монтажа на сите видови браварски и лимарски
работи во општествено—индустриски и физички објекти,- сервисирање на сите видови апарати и уреди во
домаќинството,винклуѕање на сите. видови електромотор^- вршење металостругарски работи со изработка на резервни делови за потребите на работните организации и физички лица.
Во правниот промет Електро-монтажната задруга
, Искра" има неограничени овластувања .
^
- За 'Обврските Електро-мо.нтаж1ната задруга „Искра" — Струмица одговара со сите свои средства и
има целосна одговорност.
Јован Горѓи Ѓотев од Струмица (вршител н а должноста директор н а задругата, има неограничени права да
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ј а претставува и потпишува задругата. За обврските на
Електро-монтажната задруга „Искра" Струмица, основачите одговараат со по 30.000 динари.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
81/85.
~
(77)
Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 96/85, на регистарска влошка бр. 13, го
запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Единство", е. Пиперево. Струмичко.
Задругата се занимава со следните дејности:
— галаИшрање, 'организирање и унапредување на
сопственото земјоделско и сточарско производство и
производство на здружените земјоделци и кооперанти;
— набавка и продажба на репроматеријали,
земјоделски машини и орудија з а работа за потребите
на задругата и здружените земјоделци и кооперанти;
откуп и промет со жива стока, волна, кожи,
кожна галантерија, препарати за земјоделството, ХЗТ
опрема, пластични производи и галантерија од пластика;
— откуп и промет со сите видови земјоделски и
сточарски производи и прехрамбени артикли;
— откуп, преработка и пласман на техничко и
огревно^дрво, градежни материјали, електроинсталациони и водоинсталациони материјали, пластични
амбалажи и слично ;
— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;
— изработка и доработка на земјоделски и сточарска производи;
— штедно-кредитно работење (прибирање на парични средства и давање на заеми);
чгт- организирање и пружање на угостителски и
хотелски услуги,— вршење на превозни и транспортни услуги со
своите товари и други возила,— откуп и промет со старо железо, отпадоци,
обоени метали и други секундарни суровини;
— протег со стоки за широка потрошувачка,
алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и мало;
— промет со бела техника, гуми. гумени производи, кожна галантерија, текстилна конфекција, стари гуми за возила и трактори на големо и мало;
— промет на големо и мало со зеленчуци, овошје, преработка од овошје и зеленчук, месо и преработка од месо и сувомесни производи, живина,
јајца и сличио;
— откуп и промет- со печурки, полжави и жаби,
како и сите (видови шумски растенија и (шумски плодови;
— -вршење на услуги и давање совети на здружените земјоделци и кооперанти;
— (Организирање ма други неземјоделски дејности
— отворање на сервиси, занаетчиски услужни дуќани,
комунални објекти и други дејности од малото стопанство.
Во правниот промет со трети лица задругата има
неограничени овластувања и одговара со сите овои
средства целосна одговорност.
За обврските на задругата членовите одговараат
со по 10.000 динари.
Лице овластено за застапување е Трајчо Стојанов
Николов од Пиперово, в. д . . директор на задругата,
без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
96/85.
(78)
Окружниот стопански суд во Штип, со решението
Фи. бр. 10 -од 25. I. 1986 гојдина на регистарска влошка бр. 1-193-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Работничкиот универзитет „Киро Донев" — Радовиш, со
.следните податоци: Стојан Николов е в . д . директор
со неограничено овластување во застапувањето на
работната организација.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
самоуправните општи акти на Работничкиот универзитет „Киро Донев", Ц. О. — Радовиш.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
10/86,
(79)
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Окружниот стопански ,суд во Скопје, со решението Срег. бр. 91 од 7. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-375-0-0-0, ј а запиша во (судениот регистар промената на лицето овластено за застапување
на Централното основно училиште: „Браќа Миладиновци", е. Самоков, М. Брод, со следните податоци:
Се брише досегашниот застапник Павле Трпески,
директор, без ограничување, а се запишува новиот
застапник Злате Видески, в. д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански1 суд во Скопје, срег.
бр. 91/86.
(80)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 96 од 14. I I . 1986 година на регистарска влошка бр. 2-2039-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма:
Земјоделска задруга „Мак-производ", Р. О. — е.
Трстеник, Кавадарци.
Задругата е основана со одлука »а основачкото собрание бр. 2/86 ОД 25. I. 1986 ^година.
Основачи на задругата се: Недев Трајче, Гелев
Ѓоре, Јованов Станоја, Наумов Страшо, Митрев Ѓеле,
Костов Никола, Јованов Ристо, Ѓорев Јордан, Наумов
Цандо, ѓорѓев Васил, Бошков Драган, Петков Ѓоре,
Миревски Геле, Миров Ристо, ѓорѓиев Блажо, Петров
Трајче, Душков Коле, Спаоов Дане, Костова Весна,
Спасов Ван!чо1, Ѓорева Нада, Јованова Маричка, Милев
Владо, Давчев Орце и Тодоров Коле, сите од е.
Трстеник — Кавадарци.
Основни дејности
— полјоделство, овоштарство, лозарство, сточарство ;
— рибарство;
— земјоделски услуги за'растително производство.
Споредни дејности:
— трговија на мало со мешана стока;
— текстил, конфекција, обувки, кожа, гуми и
пластика, метална и електротехничка стока, огрев и
градежен материјал, бои, лакови и хемикали и др.
непрехрамбени производи.
— трговија на мало мешана стока;
— трговија на мало со прехрамбени производижита и мелнички производи, зеленчук и овошје,
преработка на зеленчук и овошје, алкохолни и безалкохолни пијалоци, добиток и живина,— трговија на ' мало со индустриска стока —
отпадок, откуп и пласман на производи од обоената,
црната металургија и секундарни суровини,— угостителски услуги.
Задругата во правниот промет истапува во свое
име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со
трети лица задругата -одговара оо (сите шон средства.
За обврските на задругата емчат и здружените
земјоделци супсидијарно до висината на здружениот
влог од 10.000 динари за секоја обврска.
Лице овластено за застапување е Ѓорев Јорданов,
-д. директор, без! ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 96/86.
(81)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 74 од 31. I. 1986 година, на регистарска
влошка бр. 3-1470-0-0-0. го запиша во судскиот регистар запишувањето на статутарен застапник на Самоуправната интересна заедница н а станувањето. Кавадарци, ул. „Балканска" бб, со следните податоци: Се
запишува за статутарен застапник Мартиноска Мара.
дипломиран правник, да застапува по сите правни
работи, по сите спорови пред сите судови во СФРЈ,
без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 74/86.
(82)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 105 од 13. П. 1986 година, на регистарска
влошка бр. 1-1187-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување
на РО Главна ветринарца болница „Скопје", Ц. О, —
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Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков" бр. 5, со следните
податоци: Се брише досегашниот застапник сгоЈмен
В е л и к о в с к и , директор, <оез ограничување, а се запишува како нов застапник д-р Димитрије Кузманов и , директор, оез ограничување.
(ЈД окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи. б ^
105/86.
(84)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 139 од 14. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-812-0-0-0, ј а запиша во судскиот
регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација А н с а м б а л а з а народни игри и песни на Македонија „Танец", Ц. О.
— Скопје, со следните податоци: Се брише застапник Душан Митрев, директор, а се запишува како
нов застапник Димитрија Ристевски', в. д. директор,
без ограничување.
Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.
139/86.
ч
(84)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр 7 од 31. I. 1986 година, на регистарска
влошка Ор. 1-560-0-0, ј а запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено з а застапување
на Работната оргнизција Републички завод за здравствена заштита — Скопје ул. „50 Ударна дивизија"
бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот
застапник прим. д-р Горѓи Теодосиевски, а се запишува новиот застапник прим. д-р Сотир Сотировски, директор, бер ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
7/86.
* (85)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 43 од 23. I . 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—1928—0—0—0, ј а запиша во
судскиот регистар промената на лицето овластено за
застапување н а Моларо-фарбарската задруга „Ообосликар", Р. О. ул. „Лазар Личеновски" бб. Скопје,
со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Нациќ Иван, в.д. директор, без ограничување. а се запишува новиот застапник Тушевски Павле, в.д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 43/86.
(86)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 103 од 10. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—2037—0—0—о, го задиша во
судскиот регистар основањето и конституирањето на
Градежната занаетчиска задруга „Градежник". Р. О.,
ул. „Јосиф Јосифовски Свештарот" бр. 34-а, под
фирма: Градежна занаетчиска задруга „Градежник",
РХ)., ул. „Јосиф Јосифовски Свештарот" бр. 34-а,
Скопје.
Основачи на задругата се: Џепароски Васко,
Балкоски Ламбе, Кузмановски Стојан. Џепаровски
Гоце и Кукоски Дуфе.
Основни дејности: завршни работи во градежништвото во кои спаѓаат: ѕидарска и фасадерска;
тесарска; армирачка,- покриварска,- паркетарска; молеро^фарбарска; изолатевска; гипсарска; штукомерм ерска, печкар ска; ке р а м и ч а р с к а т е р а ц е р с к а ; бунардаска; попломарска; ирсталатерака з а водовод; гасни
постројки; канализација; уреди за климатизација и
изработка и ставање на подови од вештачки смеси
Во правниот промет с о трети лица задругата
истапува во свое| име и за своја сметка.
За обврските во правниот промет со трети лица
задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата одговараат супсидијарно и здружените занаетчии во висина н а здружениот влог од
20.000,00 динари з а секоја обврска.
Лице овластено з а застапување е Џепароски Васко, в.д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 103/86.
'
(87)
Окружниот (стопански суд во Скопје ©о решението Орег. бр. 290 од 14. Ш . 1986 година, н а регистарска »влошка бр. 1-944-0-0-0 ј а запиша во суд-
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скиот регистар промената на лицето овластено з а
застапување на Станицата з а унапредување н а индивидуалното земјоделство „Бојммја" — Валавдово, до
следните податоци: Се брише досегашниот застапник инж. атр. Атанасов Тодор, в. д. директор, без
ограничување, а се запишува за нов застапник инж.
а лр. Г о р ш е в Коста, директор без ограничување.
Од Окружниот (стопански -суд во (Скопје, Срег.
бр. 290/85.
(95)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 852 од 4. X. 1985 година, на регистарска
влошка ор. 2—1735—2—0—0, го запиша во судскиот
регистар престанокот поради бришење н а Земјоделскат а задруга „Јупопрогре1С", Н. Сол. О. ООЗТ — Гевгелија О О л за трговија „Струмица", Н.Сол.О. —
Струмица, ул. „Гоце Делчев" бр. 38, со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд
и на -судот н а уписот, н а регистарска влошка бр.
2—1735—2—0—0, се запишува бришењето на ООЗТ
за трговија „Струмица", Н. Сол. О. — Струмица поради нејзиното издвојување од составот на Земјоделската задруга „Југопрогрес", Н. Сол. О. со ООЗТ
— Гевгелија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и
бр. 852/85.
(96)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ф|И. бр. 1246/85 од 4. 111. 1986 година, н а р е гистарска влошка бр. 2—1735—0—о—о, го запиша
во судскиот регистар конституирањето на задругата
под фирма: земјоделска задруга „Југо-прогрес", Р.О.
-Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 13 — Гевгелија.
Запишувањето се врши откако од Земјоделската задруга „Југо прогрес", Н. Сол. О. со ООЗТ — Гевгелија се издвоија во посебни задруги Основната здружена организација „Мрзенци", Н. Сол. О. — е. Мрзенци и ООЗТ за трговија „Струмица", Н. Сол. О.
— Струмица и ао преостанатата основна здружена организација , „Пр огрее-Ко оп" — Гевгелија Земјоделската
задруга „југопрогрес" се конституира како задруга
без ОЗО односно ООЗТ во својот состав.
Во задругата се здружени 64 задругари.
Основни дејности:
— земјоделско производство и пласман на земјоделски производи, градинарство, овоштарство, лозарство, лековити растенија, шумски плодови, преработка на печурки и сточарство;
— деловни услуги и совету на здружените земјоделци и кооперанти, вршење услуги со земјоделска
механизација и промет со репроматеријали.
Споредни дејности:
— штедао-кредитно работење, промет на градежни материјали и мешана стока и изработка на домашни ракотворби.
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 свои средства
За обврските н а задругата емјчат и здружените
земјоделци з а секоја обврска со висина н а здружениот влог кој изнесува 10.000 динари.
Лице овластено з а застапуваше е инж. Димитар
Проданов, в.д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански (суд во Скопје, Фи. бр.
1246/85.
(97)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 214 од 4. Ш . 1986 година, н а регистарска влошка бр. 2—1735—1—0—0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ОЗО Земјоделска задруга „Југо-прогрес", Н. Сол. О. со ООЗТ — Гевгелија, Основна здружена организација
„Мрзенци",
Н. Сол. О. — е. Мрзенци, со следните податоци.- Се
запишува бришењето на Основната здружена организација „Мрзенци", Н. Сол. О-с. Мрзенци поради издвојување од составот на Земјоделската задруга „ЈугоПрогрес", Н. Сол. О. со ООЗТ — Гевгелија.
Од Окружниот стопански суд /во Скопје, Срег.
бр. 214/86.
(98)
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решение
то Срег. бр. в1 од 11. I I I . 1986 додана па регистарска (влошка бјр. 2—1(8—0—0—о Ја запиша во судскиот
рех петар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Кочо Рацин", Ц. О.
-е. Лазарололе. со следните податоци: Се орише досегашниот застапник Јосифовски Ристе, директор, а
се запишува новиот застапник Дарковски Нове, в.д.
директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
Ор. в ! / 8 6 .
,
(99)
Окружниот стапански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 130 од 2(8. I I . 1986 година, на регистарска (влошка бр. 3—/13101—110—О-т-4), ј а запиша во
судскиот регистар промената н а лицето овластено за
заматување н а Самоуправната интересна заедница
на пензиското и инвалидското осигурување н а Македонија, Ц. О. — Скопје, Основна заедница — Гостивар, ул. „Борче Јованоски" бб, со (следните податоци : Се брише досегашниот застапник М и х а ј л о в о м
Душан, секретар, без ограничување, а се запишува
новиот застапник А л е к о в с к и Милутин, (секретар, без
ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 130/186.
(100)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението. Срег.бр. 124 од 28. И. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3—1414—0—0—0, ј а запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската заедница за старошо
осигурување на земјоделците, со Ц. О.-Гостивар. ул.
„Борче Јованоски"-Центар, со следните податоци: Се
брише досегашниот застапник Душан М и х а ј л о в о м , секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Милутин Алексовски, секретар на Собранието
на Заедницата, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег
бр. 124/86.
*
(101)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 95 од 18. II. 1986 година, на регистарска (влошка бр. 2—2041—4)—0—0, г о запиша во
судскиот регистар основањето и конституирањето на
задругата под фи^ма: Земјоделска задруга .„Младост",
Р. О. — е. Пчиња.
Задругата е основана со самоуправна спогодба од
25. I. 1985 година.
Основачи на задругата се: Стевковски Русе, Јордановски Чедо, Краљевски Душко, Арсик; Станое,
Вукановрки Часлав, Илиевски Славе, Димковски Јован,
Серафимоврки Живко, Јорјдановски Сретко, Цветковски Мите, Колевски Драган, Илиевски Круне, Илиевски Раде, Бојковски Живко, Серафимовски Предраг,
Димовски Јованче и Вукановски Драган, сите од е.
Пчиња.
Основни дејности— земјоделство, градинарство, овоштарство и лозарство.
— планирање, организирање, унапредување на
сопственото земјоделско производство, како и на
здружените земјоделци, стапувајќи со нив во коопер а т и в н и ОДНОСИ;

— набавка и продажба на репроматеријали и
'земјоделски машини и орудија за потребите на задругата на здружените земјоделци и кооперанти;
— земање земја по закуп и купување на земја
за организирање на земјоделско производство на овие
површини;
— преземање на земја од здружени земјоделци
стари и нешоообни за работа со постојан месечен
надомест и создавање можност за решавање на социјалната сигурност,
— здружување на механизација на здружените
земјоделци со цел да се оствари програмирано к о - .
ристење на машините и планско производство;
— откуп и промет на сите видови земјоделско
производство, жива стока и сточни производи,— преработка и доработка на земјоделски и сточарски Производи;
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— (Изработка, откуп и -пласман на домашни ракотворба
— организирање на други неземјоделски услуги
за подоорување на животните и работните услови во
населените места каде што ќе дејствува задругата
преку формирање на занаетчиски работилници, одделни сервиси, комунални објекти и детски установи;
— се оспособува за работа и отпор во услови на
непосредна опасност и за време .на возна.
Задругата во правниот промет со трети лица ис*
тапава (Во (свое име и з а своја .сметка.
Задругата за своите обврски сторени во правниот
промет (со трети лица одговара со сите свои средства. За
обврските на задругата одговараат супсидијарно задругарите до износ од 1(5.000 динари.
Лице овластено за застапување е Чедо Јордановски, в. д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 95/86.
(102)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. ,196 од 13. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2050-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето и конституирањето на задругата
под фирма: Сточарска пчеларска задруга „Карадаг"
с
Р. О. — е. Оризаре.
^
Задругата е »основана со (самоуправна (спогодба од
30. I. 1986 година.
Основачи на задругата се: Ваид Саити, Алим
Јашари, Фејзи Шерифи, Кезмедин Исуфи, Авни Јажари, Ил»а|С Дестани, Сами Исуфи, Амеди ШаЈбедиии,
Селим Асани, Ваџит Саити, Даути Фазли, Фати Шабедини, Ирфан Камили, Љутфи Шерифи, Мелазим
Азири, Сами Ј ахи ја, Назиф Шерифи, Ајрулаи Герим,
Назим Шабани, Исни Шабедини и Муарем Асипи.
Основни дејности:
— сточарство,
— пчеларство,
— ролјјоделство,
— градинарство,
— овоштарство,
— лозарство,
— производство и собирање н а леко,нити растениј а и шумски плодови, полжави, мекотелци и черупкари.
— давање на земјоделски услуги од растително
сточарско и земјоделско производство.
Споредни дејности:
— производство, откуп и промет на сите видови
жива стока, стока, сточарски производи и . сточна
храна,
— вршење на услуги и давање на стручна помош
во врска со организацијата за унапредување на земјоделското и (сточарско,™ производство,
— земање земја под закуп и купување на земја
за организирање на фуражно земјоделско производство,
— производство и промет на пчеларски сандаци,
мед, пчеларска опрема и лекови з а заштита на пчелите.
— преработка, доработка и промет на сточарски
производи,
— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворба
— организира соодветни дејности и капацитети
за подобрување на културниот, просветниот и спортскиот живот.
Задругата во правниот промет со трети лица
истапува во свое име и за своја сметка.
Задругата за своите обврски сторени во правниот
промет со трети лица 'одговара со сите свои средства
За обврските на задругата одговараат супсидијарно
задгругарите до износ од 10.000 илјади динари за
секоја обврска.
Лице овластено за застапување е Ваид Саити,
в д директор^ без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.
196/86.
(103)
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението
Срег. ор. 25 од 6. И. 1986 година, .на регистарска
влошка бр. 1-65-0-0-0, ј а запиша во судскиот регистар
промената на лицето овластено за застапување на
централното основно училиште „Страшо Пинѓур",
Ц. о . — Кавадарци, ул. „Димка!а 1 аберот" бр. 3
со следните податоци-. Се брише досегашниот застапник Душан Ташев, директор, Оез ограничување, а е.:
запишува за нов застапник Горчев ИлиЈа, директор,
без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр.
25/86.
(104ј
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 148 од 25. II. 1986 година, на регистарска
влошка бр. 1-564-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци
Досегашната фирма односно назив на Домот на културата „Кавадарци", Ц. О. — Кавадарци, ул. „7 Септември" бр. 1, се менува во иднина ќ е гласи: Дом
на културата „Иван Мазов — Климе". Ц. О. — Кавадарци, ул. „7 септември" бр. 1.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 148/86.
,
(105)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 140 од 17. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-2040-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на работната организација под
фирма: Меѓуопштински центар за унапредување на
индивидуалното земјоделство на општините на градот „Скопје", Р.О. во основање — Скопје, ул. „Горче
петров" бб.
Актот за основање на работната организација е
донесен под број 02-6505 на 24. XII. 1985 година.
Основачи се општинските собранија Гази Баба,
Чаир, Кисела Вода и Карпош.
Основни дејности: 020201 — услуги во земјоделството.
Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети лица работната организација одговара со сите
свои средства.
За обврските на работната организација сторени
во правниот промет со трети лица одговараат и основачите неграничено супсидијарно.
Лице овластено за застапување е Стојан Стојанов,
привремен работоводен орган, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.
140/86.
(106)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 132 од 18. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2046-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето и конституирањето на занаечиската задруга 4 под фирма: Градежно-занаетчиска услужна задруга „Пирин", Р.О. — Скопје, ул. „Шар
Планинска'^ бр. 36 — Скопје.
Задругата е основана со" одлука на задругарите
бр. 1 ОД 18, XII. 1985 година.
Основачи на задругата се: Јованов Александар,
Илиевски Љубомир, Филич Драган, Гашевски Божидар и Соколовски Мирослав, сите од Скопје.
Основни дејности:
— завршни работи во4 градежништвото: ѕидаротесарскаат, армирачка, покриварска, изолатерска, печкарска, керамичарска, молерофарбарска, терацерска,
браварска, лимарска, изработка на производи од лим,
металостругарска, машино браварска, изработка на
дрвена галантерија и дрвена амбалажа.
Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во ^правниот промет задругата одговара со сите (свои средства.
За обврските на задругата емчат супсидијарно и
здружените занаетчии во висина на здружениот влог
од 15.000 динари за секоја сторена обврска.
Лице овластено за застапување е Јованов Александар, в. д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег.
бр. 132/86.
(107)

Бр. 18 — Стр.
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1266 од 14. II. 1986 година, на регистарска
влошка Ор. 2-1905-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената — пристапувањето кон здружување
и проширување на дејноста на Монтажно-инсталатерската задруга „Грмеч", Р.О. — Скопје, ул. „плум
Наумовски-Борче" бр. 62.
Во задругата се здружени и следниве задругаризанаетчии: Гациќ Икзмет, Јанковски Славе, Мурковиќ
Михарем, Фадил Исени и Гициќ Изет, сите од
Скопје.
проширување на дејноста со:
— изведување на водовод и канализација.
— изведување на електроинсталатерски работи,
— изведување на лимарски и браварски работи,
— изведување на керамички работи и
— молерофарбарски работи.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
1266/85.
(108)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 152 од 20. II. 1986 годинава регистарска влошка бр. 1-62-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Тефејуз", Ц. О. —
Скопје, ул. „Кристијан Карпош" бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јусуф Хамза, директор без ограничување, а се запишува за
нов застапник Неби Фадил, в. д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 152/86.
(109)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 153 од 20. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1026-0-0-0. ја запиша во судскиот
регистар промената на лицето овластено за застапување на „Електро-Скопје" Електро техничка монтажно-инсталатерска задруга со Ц. О. — Скопје, ул.
„Јужна индустриска зона" бб, со следните податоци:
Се брише досегашниот застапник Лејковски Живко,
директор, а се запишува за нов застапник Јовановски Васе, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 153/86.
(но)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 113 од 13. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-0-0-0, ј а запиша во судскиот
регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Ме
тодиј" — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, Карпрш И бб, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор проф. Милка Маткалиева се за-,
пишува со својство на директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег.
бр. 113/86.
•
* (111)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 114 од 14. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1082-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на седиштето и поблиската адреса со следните податоци: Досегашното седиште
на Градежната задруга „Архитект" — Скопје, со Ц.
О. и ограничено емство, ул. „Копенхаген" бб, со
менува, така што во иднина ќе гласи: Градежна задруга „Архитект" — Скопје, со Ц. О. и ограничено
емство, ул. „»Ленинова" бр. 46—Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 114/86.
х
(112)
Окружниот -стопански .суд во Скопје, со решението Срег. 110 од 3. Ш . 1986 годика, на регистарска
влошка бр. 1-265-0-0-0. го запиша во судскиот регистар бришењето на работната организација Гимназија
„Цветан Димов", Ц. О. — Скопје, ул. „Џон Кенеди"
бр. 16, со следните податоци-. Се запишува бришењето на работната организација Гимназија „Цветан Димов", Ц. О. — Скопје, ул. „Џон Кенеди" бр. 16;
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег
бр. 110/86.
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Стр. 464 — Бр. 18

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
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СОДРЖИНА
Страна

Страна
247. Одлука за избор на претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — — — — — 433

262. Одлука за избор на потпретседател н а
Соборот на општините н а Собранието на
Социјалистичка Република Македонија —

436

248. Одлука за избор на потпретседатели на
Собранието на Социјалистичка Република
Македонија — — — — — — — —

433

249. Одлука з а избор н а членови на Претседателството на Социјалистичка Република
Македонија — — — — — — — —

263. Одлука за избор на претседател на Опиле стално -п олмтичкиот собор н а Собранието на Социјалистичка Република" Македонија
— — — — — — — — —

436

433

264. Одлука за избор н а потпретседател на
Општестве|но-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
— — — — — — — —

437

265. Одлука за избор на претседател на Претседателството на СРМ — — — — —

437

266. Одлука за именување на секретар
Претседателството на СРМ — — —

на
—

4:37

266-а. Одлука на Уставниот, суд н а Македонија,
У. бр. -33/86 ОД 26 март 1986 година —

437

266-6. Одлука на Уставниот суд на Македонија,
У. бр. 266/85 од 26 март 1986 година —

438

250. Одлука за избор на Делегацијата н а Собранието н а Социјалистичка Репу1блшса Ма1 кедонија
во Соборот на републиките и
покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
251. Одлука з а избор на претседател н а Извршниот савет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — —
252. Одлука за избор на членови на Извршниот совет на собранието на Социјалистичка Република Македонија
— — —
253. Одлука за именување на републички секретари, претседатели на (републичките
комитети и директор на Републичкиот
завод за општествено планирање — —
254. Одлука за именување
публичките секретари,
републичките комитети
Републичкиот завод за
нирање •— — — —

заменици на репретседателите на
и директорот н а
(општествено пла— — — — —

433

434

434

Општи акти на самоуправните интересни
заедници
434

435

255. Одлука з а -избор на претседател и судии на Уставниот суд. н а Македонија —

435

256. Одлука за именување секретар н а Собранието на Социјалистичка Република Македонија
— —- — — — — — —

435

257. Одлука за именување командант на Републичкиот штаб з а цивилна заштита

435

258. Одлука з а именување заменик н а (секретарот на Собранието н а Социјалистичка Република Македонија — — — — — —

438

224. Одлука за висината н а надоместокот на
трошоците за закоп и посмртна помош на
осигурените лица
— — — — — —

439

ШТИП

435

259. Одлука з а избор на претседател н а Соборот на здружениот труд н а Собранието
на Социјалистичка Република Македонија

436

260. Одлука за избор на потпретседател на Соборот на здружениот труд на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија

436

261. Одлука з а избор на претседател на Соборот на општините н а Собранието н а
Социјалистичка Република Македонија —

ТЕТОВО
223. Одлука за износот на надоместокот на
трошоците з а превоз, исхрана и сместување н а осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска
со остварувањето" на здравствената заштита

436

225. Одлука з а износот на надоместокот на
трошоците з а папување, исхрана и сместување на осигурените лица з а време на
патување и престој иво друго место во
врска оо 'остварувањето н а здравствената
заштита
— — — — — — — —-

440

226. Одлука за утврдување н а паричниот надоместок за нега н а душевно болни осигуреници во 1986 година — — — — —

440

227. Одлука з а утврдување висината на амбулантсжите услуги з а . 1986 година — —

440

228. Одлука з а висината на (надоместокот на
трошоците за закоп на осигурените лица
во 1986 година — — — — — — —

441

229. Одлука за утврдување висината н а трошоците з а стоматолошка здравствена заштита во 1986 година — — — — — —

441

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември"
бр. 10а. Попгг. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број
40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод ,,Гоце Делчев" — Скопје

