
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 29 мај 1987 
С к о п ј е 

Број 22 Год. XLIII 

Претплатата за 1987 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 200 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

422. 1 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1986 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка за извршување 
па Републичкиот буџет за 1986 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ја донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 ма ј 
1987 година. 

Бр. 08-1712/1 
21 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

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

ЗАВРШНА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1986 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупниот износ на планираните и остварените 

приходи и расходи, износот ,на издвоените средства 
во постојаната резерва и разликата меѓу остварените 
приходи и расходи во 1986 година изнесуваат: 

приходи 
расходи 
постојана 
резерва 
вишок на 
приходи 

Планирани Остварени 
50.314.000 ООО 84.056.460.763 ди,нари 
50.314.000.000 47.910.424,360 

130.000.000 141.711.232 

4.325.171 

Член 2 
Вишокот на приходите во износ од 4.325.171 ди-

нари ќе се пренесат како приход на Републичкиот 
буџет за 1987 година. 

Член 3 
Планираните и остварени приходи по видови и 

нивниот распоред по намени се искажуваат во Би-
лансот за извршување на Буџетот ко ј гласи: 

I. ПРИХОДИ 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 

Ред. 
број Конто ВИДОВИ НА 

ПРИХОДИ 
Планирано во 

Буџетот 

Планирано ^о 
измените на Извршено 

Буџетот 
5 6 

1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 
71 - ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОД 

НА ОЗТ 
1 710 Данок од доход на ОЗТ 5.100.000.000 6.100.000.000 5.076.074.449 
2 СЕ ГРУПА 71 5.100.000.000 6.100.0007000 5.076.074.449 

72 - ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ 

3 720 Данок од личен доход на работниците 
4 721 Данок од личен доход на работните луѓе 

што самостојно вршат дејности со личен 
ТРУД/ со средства на трудот во сопственост 
на граѓани и од самостојно вршење на про-
фесионални дејности 

5 7723 Данок од личен доход од земјоделска деј-
ност 

6 СЕ ГРУПА 72 

73 - ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРО-
МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И 
ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТОТ НА 
НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

7 730 Основен данок на промет на производи 
8 731 Посебен републички данок на промет на 

производи 
9 СЕ ГРУПА 73 

9.040.000.000 8.434.000.000 8.334.654.033 

22.000.000 25.000.000 37.039.879 

300.000.000 330.000.000 346.010.161 
9.362.000.000 8,789.000.000 8.717.704.073 

21.300.000.000 25.000.000.000 24.127.034.166 

7.100.000.000 9.500.000.000 9.082.279.591 
28.400.000.000 34.500.000.000 33.209.313.757 
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75 - П Р И Х О Д И ОД ТАКСИ 

10 752 Судски такси 
СЕ ГРУПА 75 

400.000.000 500.000.000 
400.000.000 500.000.000 

491.796.077 
491.796.077 

11 

12 770 
13 771 
14 778 
15 

77 - П Р И Х О Д И П О П О С Е Б Н И П Р О П И С И , 
П Р И Х О Д И ОД ОРГАНИ И ОРГАНИ-
З А Ц И И НА ОПЗ, П Р И Х О Д И П О ОС-
НОВ НА И Н В Е С Т И Ц И И ВО СТО-
ПАНСТВОТО И ДРУГИ П Р И Х О Д И 

Парични казни 
Приходи од органи и организации на О П З 
Други приходи 
СЕ ГРУПА 77 

500.000.000 
5.000.000 

36.000.000 

400.000.000 
5.000.000 

20.000.000 
541.000.000 425.000.000 

527.983.518 
9.217.820 

24.371.069 
561.572.407 

Вкупно приходи 
(од 71 до 77) 43.803.000.000 50.314.000.000 

IX. РАСХОДИ 

48.056.460.763 

Реден 
број Конто РАСПОРЕД 

НА П Р И Х О Д И 
П л а н и р а н о 
во Буџетот 

П л а н и р а н о во измените ГЛп л 
на Буџетот И з в р ш е н о 

1 2 3 4 5 6 

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И -
ТЕ НА УПРАВАТА . 

21 400 Средства за доход на работните заедници 
2,2 401 Средства за матери јални трошоци 
23 403 Средства з а амортизаци ја 
24 СЕ ГРУПА 40 

9.073.866.000 
474.950.000 
163.479.000 

9.712.295.000 

12.926.735.413 
474.950.000 
163.479.000 

13.565.164.413 

12.926.229 200 
474.950.000 
163.470.000 

13.564.649.200 

41 - СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И 
ДРУГИ Н А М Е Н И ЗА РАБОТАТА НА 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

25 410 Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите , раковод,ните 
работници и делегатите 
Средства за инвестиции во основни сред-
ства-

416 Средства за инвестиции во објекти и опре-
ма на општествениот стандард 

417 Средства з а отплата на кредити 
Средства за други потреби з а работата на 
органите на управата 
СЕ ГРУПА 41 

26 415 

27 

28 
29 

30 

418 

1.752.678.000 

442.200.000 

300.000.000 
905.000.000 

JL.693.461.000_ 
5.093^339.000 

2.425.117.587 

432.200.000 

260.000.000 
795.000.000 

_1.466.461.000 
5.378.778.587 “ 

2.425.117.587 

432.200.000 

260.000.000 
794.509.572 

1.455.566.516 
5.367.393.675 

42 - СРЕДСТВА НА НАРОДНАТА ОДБРА-
НА И ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШ-
ТИТА 

31 420 Средства з а потребите на народната од-
брана 

32 СЕ ГРУПА 42 
2.370.000.000 
2.370.000.000 

2.370.000.000 
2.370.000.000 

33 431 
34 432 
35 433 

36 435 

37 

43 - СРЕДСТВА ЗА П О Т Т И К Н У В А Њ Е НА 
РАЗВОЈОТ ЗА И Н Т Е Р В Е Н Ц И И ВО 
СТОПАНСТВОТО И П О Т Т И К Н У В А Њ Е 
НА П О Б Р З И О Т РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ Н Е Д О В О Л Н О Р А З В И Е Н И Т Е ПОД-
РАЧЈА 

Компензации, регреси и надомести 
Средства за инвестиции во стопанството 
Други потреби и интервенции во стопан-
ството 
Средства за побрз разво ј на стопански не-
доволно развиените п о д р а ч ј а надвор , од те-
ритори јата на ОПЗ 
СЕ ГРУПА 43 

1.130.000.000 
10.000.000 

4.722.000.000 

50.000.000 

1.200.000.000 
10.000.000 

3.255.000.000 

50.000.000 
5.912.000.000 4.515.000.000 

2.370.000.000 
2.370.000.000 

1.199.998.400 

3.248.078.698 

49.220.000 
4.497.297.098 

44 - П Р Е Н Е С Е Н И СРЕДСТВА НА ДРУГИ 
ОПЗ 

38 440 Придонес за Буџетот на Федераци јата 17.248.000.000 19.916.582.000 15.111.918.944 
39 445 Дополнителни средства за буџетот на оп-

штините 528.000.000 923.000.000 923.000.000 
40 СЕ ГРУПА 44 17.776.000.000 20.839.582.000 16.034.918.944 
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41 
42 
43 
44 
45 

450 
451 
452 
454 
456 

46 457 

47 458 

48 
49 

459 

50 461 

51 465 

5 2 

45 - СРЕДСТВА ЗА О П Ш Т Е С Т В Е Н И ДЕЈ-
НОСТИ 

Средства за образование и воспитување 
Средства з а наука 
Средства за култура 
Средства за социјална и детска заштита 
Средства за здравствена з аштита и здрав-
ствено осигурување 
Средства за пензиско и инвалидско осигу-
рување 
Средства з а остварување на основните пра -
ва на борците, воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци 
Средства з а други општествени дејности 
СЕ ГРУПА 45 

46 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ О П Ш Т И ОП-
ШТЕСТВЕНИ П О Т Р Е Б И 

Средства за општествено-политичките и оп-
штествените организации 
Средства з а заштита и унапредување на чо-
вековата средина 
СЕ ГРУПА 46 

240.680.000 
34.990.000 
92.470.000 

969.100.000 

242.400.000 1.100.000.000 

2.000.000 
18.000.000 

2.599.640.000 

179.420.000 

2.400.000 
181.820.000 

347.845.000 
34.990.000 
92.470.000 

902.100.000 

288.400.000 

910.000.000 

2.000.000 
18.ООО. ООО 

2.595.805.000 

179.420.000 

2.400.000 

347.845.000 
34.990.000 
92.470.000 

902.100.000 

288.400.000 

910.000.000 

1.300.000 
18.000.000 

2.595.105.000 

181.820.000 

179.420.000 

2.400.000 
181.8200000 

47 - ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА 
РЕЗЕРВИТЕ 

53 470 Издвојување во постојаната буџетска ре-
зерва 

54 СЕ ГРУПА 47 „ „ „ 
100.000.000 
100.000.000 

130.000.000 
130.000.000 

141.711.232 
141.711.232 

48 - ДРУГИ РАСХОДИ 

55 483 Расходи за обврски од претходната година 
56 488 Други расходи на ОПЗ 
57 488/1 Н е р е ф о н д и р а н и средства по извршени бло-

кади 
58 СЕ ГРУПА 48 ,. 

7.906.000 
50.000.000 

57.960.000 

7.906.000 
729.944.000 

737.850.000 

5.528.680 
721.427.100 

2.572.284.663 
3.299.240.443 

ВКУПНО РАСХОДИ 
(од 40 ДО 48) 

Член 4 
Општиот дел на Завршната сметка з а извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1986 година се обја-
вува во „Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија“ . 

423. 
Врз основа на член 376 став 1 алине ја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија , 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВ-

НАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за управната инспекција , 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници н а Собо-
рот на здружениот труд и на Општествено-политич-
киот собор, одржани на 21 м а ј 1987 година. 

Бр. 08-1731/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

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

43.803.000.000 50.314.000.000 48.052.135.592 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Законот з а управната инспекција („Службен 

весник на СРМ“ б р о ј 29/79), во член 1 ставот 1 се 
менува и гласи: 

,„Управната инспекција го о п ф а ќ а надзорот над 
извршувањето на Законот з а о п ш т а т а управна пос-
т а п к а и другите закони и прописи ш т о содржат од-
редби з а управната постапка, кои се однесуваат осо-
бено на : 

— постапувањето во пропишаните рокови во 
првостепената и второстепената постапка ; 

— ефикасното остварување на правата и интере-
сите на работните луѓе и граѓаните , организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници,-

— навременото вклучување на заинтересираните 
странки во постапката з а р а д и з а ш т и т а на нивните 
права и интереси,-

—. обезбедувањето на д о к а з и по службена долж-
ност з а ф а к т и т е за кои службена евиденција води 
органот надлежен з а решавање или друг државен 
орган, односно самоуправна организаци ја или заед-
ница ; 

— извршувањето на правосилните управни акти; и 
— извршувањето на прописите за канцелариско-

то работење и з а стручната подготовка на работни-
ците ш т о вршат дејства во управната постапка“. 

Во ставот 2 на к р а ј о т точката се б р и ш е и се 
додаваат зборовите : 

„како и во стручните служби на собранијата на 
општествено-политичките заедници и нивните изврш-
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ни совети, судовите, јавните обвинителства, јавните 
правобранителства, општествените правобранители на 
самоуправувањето, службите за правна помош на гра-
ѓаните, адвокатските канцеларии и Службата на оп-
штественото книговодство“. 

Член 2 
Во член 3 став 2, зборовите: „Републичкиот се-

кретаријат за законодавство и организација“ се за-
менуваат со зборовите: „Републичкиот секретаријат 
за правосудство и управа“. 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 
,„Органот на управната инспекција на општините 

ги врши работите на управната инспекција во орга-
ните, организациите и заедници од став 2 на член 
1 од овој закон основани за подрачјето на општи-
ната“. 

Член 4 
Во член 6, наместо точката се става запирка и 

се додаваат зборовите: „во стручните служби на Соб-
ранието на СРМ, Претседателството на СРМ, Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, Уставниот суд на 
Македонија, Врховниот суд на Македонија,- Стопан-
скиот суд на Македонија, Судот на здружениот труд 
на Македонија, Јавното обвинителство на Македони-
ја, Јавното правобранителство на Македонија, Репуб-
личкиот општествен правобранител на самоуправу-
вањето, Републичкиот суд за прекршоци, окружните 
и окружните стопански судови, основните судови на 
здружениот труд, окружните јавни обвинителства и 
Службата на општественото книговодство во Соција-
листичка Република Македонија“, 

Член 5 

По член 20 се додава нов член 20-а кој гласи: 

„Член 20-а 
Кога поради повреда на одредбите на Законот 

за општата управна постапка и другите закони и 
прописи што содржат одредби за управната постапка, 
потешко се повредени правата и интересите на учес-
ниците. во постапката, инспекторот ike ги преземе 
пропишаните мерки со овој закон и за повредените 
права и интереси веднаш ќ е го извести извршниот 
совет на Собранието на соодветната општествено-по-
литичка заедница односно извршниот или друг соод-
ветен орган на самоуправната организација или за-
едница што врши јавни овластувања и ,ќе предложи 
мерки за отстранување на повредените права и инте-
реси на учесниците во постапката“. 

Член 6 
Во член 21 став 2 по зборот „должен“ се дода-

ваат зборов,ите: ,„во рок од 15 дена“. 

Член 7 
Во член 24 став 1 износот „1.000" се заменува со 

износот „10.000", а износот „5.000" се заменува со 
износот „60.000“. 

Во ставот 1 по точката 1 се додава нова точка 
2, која гласи: 

„2. во рокот определен во член 17 став 3 од овој 
закон не го извести органот на управната инспекција 
за преземените мерки предложени со записникот“. 

Точките 2 и 3 стануваат точки 3 и 4. 

Член 8 
Во член 12 став 3, член 19, став 2 и член 26 збо-

ровите: „Републичкиот секретар за законодавство и 
организација“, се заменуваат со зборовите: „Репуб-
личкиот секретар за правосудство и управа“. 

Член 9 
Овој зако,н влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

424. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

СКОПЈЕ 

За судии на Окружниот суд во Скопје се изби-
раат : 

Невена Крчковска, судија на Општинскиот суд 
Скопје X — Скопје, 

Светислав Исајловски, судија на Општинскиот 
суд Скопје I I — Скопје, 

Стевка Ристевска, судија на Општинскиот суд 
Скопје X — Скопје и 

Мила Камбовска, судија на Општинскиот суд 
Скопје I — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1682 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

425. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен^ весник на СРМ“ број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

ШТИП 

За судии на Окружниот суд во Штип се изби-
раат : 

Никола Радовиќ, судија на Основниот суд на 
здружениот труд - Штип и 

Трајче Пуздерлиски, претседател на Општинскиот 
суд во Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1681/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

426. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ брот 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 ма ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАН-

СКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

За судија на Окружниот стопански суд во Скопје 
се избира Димитар Адамов, советник во Уставниот 
суд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1679/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
! д-р Вулнет Старова, с. р. 
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427. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 ма ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАН-

СКИ СУД ВО БИТОЛА 

За судија на Окружниот стопански суд во Бито-
ла се избира Димитар Атанасовски, судија при Оп-
штинскиот суд — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1680/1 
21 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

428. 
Врз основа на член 61 став 3 од Законот за На-

родната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 21 ма ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОД-

НАТА БАНКА. НА МАКЕДОНИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Маке-
донија се именува Спасе Динески, директор на Ди-
рекцијата за кредитни работи во Народната банка 
на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1685/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

429. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 м а ј 1987 година,, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕИЗБОР И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖ-

НИОТ СУД ВО БИТОЛА 
I 

За судија на Окружниот суд во Битола се избира 
(реизбира) Вангел Гагачев, судија на Окружниот суд 
во Битола. 

I I 
За судии на Окружниот суд во Битола се изби-

раат: 
Благоја Стојковски, судија на Општинскиот суд 

— Битола, 
Владимир Атанасов, судија на Општинскиот суд 

— Битола, и 
Никола Николовски, општински општествен пра-

вобранител на самоуправувањето на општина Битола 
и Демир Хисар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1683/1 
21 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

430. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 ма ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД - БИТОЛА 

За претседател на Основниот суд на здружениот 
труд во Битола се избира Михајло Нојков, судија на 
Основниот суд на здружениот труд — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1684/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р 

431. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд (..Службен весник на СРМ“ 
број 41/75), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 21 ма ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА СУДОТ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА 

За постојан судија на Судот на здружениот труд 
на Македонија се избира Петар Андоновски, заменик 
на републичкиот општествен правобранител на са-
моуправувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-16861/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

432. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фо нд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 
ма ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1986 ГОДИНА 

1. Се одобрува Завршната сметка на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта за 1986 
година, што ја донесе Управниот одбор на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта, на седни-
цата одржана на 30 март 1987 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1730/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 
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433. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот з а Ре-

публичкиот ф о н д з а кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените к р а и ш т а 
(„Службен весник на СРМ“ бро ј 48/74), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија , на седницата 
на Соборот на здружениот труд, о д р ж а н а на 21 м а ј 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
ЗА 1987 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на Ре-

публичкиот ф о н д за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените к р а и ш т а 
за 1987 година, што го донесе Управниот одбор на 
Републичкиот ф о н д за кредитирање на побрзиот раз-
виток ,на стопански недоволно развиените краишта , 
на седницата о д р ж а н а на 30 м а р т 1987 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“ . 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 21-1729/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот т р у д 
И в а н Аврамовски, с. р. 

434. 
Врз основа на член 68 од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија , на седницата на Соборот на 
здружениот труд, о д р ж а н а на 21 м а ј 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА 
ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ - ПРОСВЕТНИ РА-
БОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈ-
НОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 И Л И 1945, ОДНОСНО 

1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ 
ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 

I 
Н а корисниците на пензи ја — просветни работ-

ници кои Воспитно-образовната дејност ја вршеле во 
1944 или 1945, односно 1946 година и во таа дејност 
оствариле право на пензија им се определува пови-
сок износ на пензи ја и тоа : 

8.071 6.00C 
Општина Кисела Вода 

1. Стојанка Стаменковска 1945 1948 
Општина Карпош 

2. Цветанка А. Пендовска 1946 1978 
3. Василие Каневче 1944 1966 
4. Веса С. Т е м е л о в с к а 1945 1967 
5. Лазар Манчевски 1945 1981 

Општина Гостивар 
6. Станислав Матески 1945 1984 

Општина Дебар 
7. Мунире Медат Џ а м и 1945 1966 
8. Семиха Фатон Д а ц а 1945 1966 
9. Драга Никола Накова 1944 1961 

16.406 
22.165 
12.665 
25.272 

14.777 
18.271 
12.645 

I I 
Н а корисниците повисокиот износ на пензијата 

се исплатува од 1 ј ануари 1986 година. 
Н а повисокиот износ на пензи ј ата се врши усо-

гласување на начин и постапка пропишани со про-
писите за пензиското и инвалидското осигурување. 

Средствата з а исплата н а повисокиот износ на 
пензи јата се обезбедуваат од Републичкиот буџет. 

I I I 
Повисокиот износ на пензи јата се пренесува на 

корисникот на семејната пензи ја согласно со оп-
штите прописи з а пензиското и инвалидското осигу-
рување, во процент во к о ј е определена семејната 
пензија . 

IV 
Исплатата на повисокиот износ на пензи јата ќ е 

ја врши Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија . 

С О Б Р А Н И Е НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 21-1728/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
И в а н х^врамовски, с. р. 

435. 
Врз основа на член 244 од Законот з а насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ б р о ј 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија , на седницата на Соборот на здружениот 
труд, о д р ж а н а на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА 

НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-

жување во Републичка заедница на насоченото об-
разование, ш т о ја донесе Собранието на Републич-
ката заедница на насоченото образование, на седни-
цата о д р ж а н а на 24 април 1986 година. 

С О Б Р А Н И Е НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 21-1726/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

6.000 
6.000 
6.000 
5.298 

21.810 6.000 

6.000 
6.000 
6.000 

436. 
Врз основа на член 244 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ б р о ј 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија , на седницата на Соборот на здружениот 
труд, о д р ж а н а на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Се потврдува Статутот на Републичката заед-
ница на насоченото образование, ш т о го донесе 
Собранието на Заедницата , на седницата о д р ж а н а 
на 29 април 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 21-1725/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
И в а н Аврамовски, с. р. 
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437. 
Врз основа на член 244 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 21 ма ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ОСНОВАЊЕ САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 
РУДАРСТВО, МЕТАЛУРГИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И 
ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИСКА И ТЕКСТИЛ-

НА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈА ЗА ЧЕВЛИ, 
КОЖА И ГУМА 

Се потврдува Самоуправната спогодба за основа-
ње Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование во рударство, металургија, градежништ-
во и градежна индустрија, хемиска и текстилна ин-
дустрија и индустрија за чевли, кожа и гума, што 
ја донесе Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 14 април 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1724/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

438. 
Врз основа на член 244 од Законот за насоче-

ното образование ((„Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедон,ија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУП-
РАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕ-
НОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВО, МЕТАЛУР-
ГИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИ-
ЈА, ХЕМИСКА И ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА И ИН-

ДУСТРИЈА ЗА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА 

Се потврдува Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на насоченото образован.ие во ру-
дарство, металургија, градежништво и градежна ин-
дустрија, хемиска ,и текстилна индустрија и индус-
трија за чевли, кожа и гума, што го донесе Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 14 
април 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1723/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

439. 
Врз основа на член 244 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
1Q/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА, МЕ-
ТАЛНА И ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА И СООБРАЌАЈ 

И ВРСКИ 
Се потврдува Самоуправната спогодба за основа-

ње Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование во електроенергија, електроиндустрија, 

метална и графичка индустрија и сообраќај и врски 
што ја донесе Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 14 април 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1722/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

440. 

Врз основа на член 244 од Законот за насоче-
ното образование ^„Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРО-
ИНДУСТРИЈА, МЕТАЛНА И ГРАФИЧКА ИНДУС-

ТРИЈА И СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на насоченото образование во елек-
троенергија, електроиндустрија, метална и графичка 
индустрија и сообраќај и врски, што го донесе Со-
бранието н а Заедницата, на седницата одржана на 
14 април 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1721/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

441. 

Врз основа на член 244 од Законот за насоче-
ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република^ Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ОСНОВАЊЕ САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 

ОПШТЕСТВЕНИ И УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за основа-
ње Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование во општествени и услужни дејности, 
што ја донесе Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана, на 14 април 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА -
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-17201^1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на (Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 
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442. 
Врз основа на член 244 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУП-
РАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕ-

НОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИ И 
УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 

1 
Се потврдува Статутот на Самоуправната интерес-

на заедница на насоченото образование во општес-
твени и услужни дејности што го донесе Собрание-
то на Заедницата, на седницата одржана на 14 ап-
рил 1987 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1719/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

443. 
Врз основа на член 244 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУП-
РАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНО-
ТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАР-
СТВО, ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈА НА 

ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 

Се потврдува Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на насоченото образование во зем-
јоделство, шумарство, дрвна индустрија и индустрија 
на тутун и прехранбена индустрија, што го донесе 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 
14 април 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1717/1 -
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
. Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

444. 
Врз основа на член 25 од Законот за заштита 

на националните паркови („Службен весник на СРМ“ 
број 33/80), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македо,нија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК 
„МАВРОВО“ - МАВРОВИ АНОВИ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Основната организација на здружениот труд за 
заштита на Националниот парк „Маврово“ — Мавро-
ви Анови, што се однесува на работите од посебен 
општествен интерес и на учеството на претставниците 
на општествената заедница во одлучувањето по тие 

работи, што го донесоа работниците во ООЗТ^ на 
референдумот одржан на 20 февруари 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1716/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

445. 
Врз основа на член 25 од Законот за заштита 

на националн,ите паркови („Службен весник на СРМ“ 
број 33/80), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК 
„ГАЛИЧИЦА“ - ОХРИД 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Основната организација на здружениот труд за 
заштита на Националниот парк „Галичица“ — Ох-
рид, што се однесуваат на работите од посебен оп-
штествен интерес и на учеството на претставниците 
на општествената заедница во одлучувањето по тие 
работи, што го донесоа работниците во ООЗТ, на 
референдумот одржан на 20 февруари 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1718/1 
21 м а ј 1987 1 од ина 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

446. 
Врз основа н а член 62 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на С Р М “ ' број 9/86), Со-
борот ,на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 м а ј 1987 година,, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ“ -
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Центарот за рехабили-
тација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — 
Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

Загорка Трајчевска и 
д -р Александар Спиров. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Центарот за рехабилитација на младинци 
со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје се именуваат: 

Виолета Јованова, член на ОК на ССРНМ Гази 
Баба — Скопје, вработена во ООЗТ Примарна здрав-
ствена заштита Гази Баба — Скопје и 

Душан Перески, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, директор на ОУ „Дане 
Крапчев“ — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1705/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд,-
Иван Аврамовски, с. р, 
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447. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 ма ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Педагошката академија во 
Штип, поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

Невена Милева и 
Драги Спасов. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Педагошката академија во Штип се име-
нуваат : 

Стојче Савевски, директор на Медицинскиот учи-
лишен центар „Вељко Влахови)ќ" — Штип и 

Олга Шопова, директор на Детската градинка 
„Вера Цир,ивири-Трена" — Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1699/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

448. 
Врз основа на член 59 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ 

МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот ,на Институтот за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје Методи Купев-
ски, поради истек на времето за кое е именуван. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте 
Мисирков“ — Скопје се именува Миљана Бучкови^, 
изврше,н секретар на Претседателството на ЦК на 
СКМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1700/1 
21 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

449. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85) 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 ма ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Факултетот за музичка умет-
ност — Скопје. 

Пантелеј Кочовски, поради истек на времето за 
кое е именуван. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Факултетот за музичка уметност — Скоп-
је се именува 

Петар Костовски, извршен секретар на Претседа-
телството на ОК на С КМ Карпош — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1702/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

450. 
Врз основа на член 62 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
џ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 

НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА -

БИТОЛА 

Се разрешува претставн,икот на општествената 
заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали 
деца — Битола 

Љиљана Јанкуловска, поради истек на времето 
за кое е именувана. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Би-
тола се именува 

Татјана Митревска, делегат во Општествено-поли^ 
тичкиот собор на Собранието на СРМ, вработена во 
Заводот за рехабилитација — Отешево. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1703/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

451. 
Врз основа на член 62 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД - ДЕМИР 
КАПИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на специјалниот завод — Демир 
Капија, поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

Весна Врангелова и 
Петар Стефанов. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на специјалниот завод — Демир Капија, се 
именуваат: 

д-р Стојанчо Јанков, делегат ,во Соборот на оп-
штин,ите на Собранието на СРМ, директор на Здрав-
ствен дом — Неготино и 
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Милка Николова, директор на Центарот за со-
цијална работа — Титов Велес. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1704/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

452. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование (,„Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИ-
РЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И 

ВИНАРСТВО ПРИ РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување директор на ООЗТ Институт за 
лозарство и винарство при РО Земјоделски факул-
тет во Скопје се име,нуваат: 

Марица Георгиева, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Салтир Путински, член на Советот на Републи-
ката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 4 

РЕПУБЛИКА 'МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1695/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 1 

453. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование ((„Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата' одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕК-
ТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА 
ПОЧВИТЕ ПРИ РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување директор на ООЗТ Институт за 
проучување на почвите при РО Земјоделски факул-
тет во Скопје се именуваат: 

Илија Беличанец, член на Советот на Републи-
ката и 

Горѓи Узуновски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, советник во РО „Гра-

, динар-лоза" ООЗТ „Градинар-Кооп" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1693/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд,-
Иван Аврамовски, с. р, 

454. 
Врз основа на член 257 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 
НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКР1ОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на Природио-математичкиот 
факултет во Скопје, се именуваат: 

Ефтим Петров, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, полковник во 
Правната служба на Скопската армиска област и 

Санде Треневски, извршен секретар на ГК СКМ 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1692/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

455. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕК-
ТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување директор на Педагошката акаде-
хмија во Битола се именуваат: 

Димитар Јанкуловски, делегат во Соборот на 
општините на Собранието на СРМ, општествено-по-
литички работник во OK СКМ — Битола и 

Спасе Макаровски, помошник на претседателот 
„ на Републичкиот комитет за образование и физичка 

култура. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 21-1694/1 

, 21 м а ј 1987 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

456. 
Врз основа на член 35 став 2 од' Законот за 

библиотечна дејност („Службен весник на СРМ“ број 
25/84), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЅА ИМЕНУВАЊЕ ДИ-
РЕКТОР НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА 
БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Народната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски“ — Скопје, со која за директор на Библио-
теката е именуван 
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м-р Васе Манчев, одговорен уредник во Сек-
торот за културно уметничка програма во Телевизија 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1687/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

457. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование (,,Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Соборот на здр)окениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО 

СКОПЈЕ 
Се разрешува претставникот на општествената 

заедница во Советот на Вишата школа за социјални 
работници во Скопје 

Рамадани Семад, поради истек на времето за кое 
е именуван. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Вишата школа за социјални работници 
во Скопје се именува 

Марица Чаловска — Анчевска, делегат во Со-
борот на општините на Собранието на СРМ, врабо-
тена во ВК „Тодор Циповски — Мерџан“ — „Те-
текс" — Тетово 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1698/1 
21 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

458. 
Врз основа на член 248 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО 
БИТОЛА 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Вишата земјоделска школа 
во Битола, поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

Лепосава Илиевска и 
Благоја Христовски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Вишата земјоделска школа во Битола се 
именуваат: 

Јане Митревски, извршен секретар на Претседа-
телството на ОК на СКМ — Ресен и 

Иван Павловски, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, вработен во ЗЗ 
, Јонче Ѓорѓиевски“ — с. Дихово — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1697/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на (Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

459. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 
НА ООЗТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на ООЗТ Економски ф а -
култет во Скопје се именуваат“: 

Слободанка Чаловска, виш советник на Собра-
нието на СРМ за општествено-економски прашања и 

Петар Гошев, член на Претседателството на ЦК 
на СКМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1696/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

460. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование ^„Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ 

ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на РО Факултет за економ-
ски наука во Скопје, поради истек на времето за 
кое се именувани: 

Снежана Османли, 
Светлана Шопова и 

- м-р Сандре Нонкуловски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на РО Факултет за економски науки во Скоп-
је се именуваат: 

Петар Митев, член на Претседателството на РК 
на ССРНМ, 

Цане Мојаноски, извршен секретар на Претседа-
телството на ОК на СКМ Центар — Скопје и 

д-р Томислав Неновски, вработен во Народна 
банка на Македонија. 

. СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1701/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

461. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование (,„Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ПРИ РО 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Институт за овоштар-
ство при РО Земјоделски факултет - Скопје 
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Киро Попчевски, поради истек на времето за 
кое е именуван. i 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Институт за овоштарство при РО 
Земјоделски факултет — Скопје се именува 

Иван Кузмановски, потпретседател на Собрание-
то на општина Кисела Вода — директор на Овошен 
расадник „Цветан Димов“ — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1706/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

462. 
Врз основа на член 400 од Деловникот на Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија , на седницата одр-
жана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК КОЈ Ќ Е УЧЕ-
СТВУВА ВО ПОСТАПКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
СТАВОВИТЕ НА ПОТПИСНИЦИТЕ НА ДОГОВОРОТ 
И ПОДГОТВУВАЊЕТО НА ТЕКСТОТ НА ПРЕДЛО-
ГОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИ-
КАТА НА ОДАНОЧУВАЊЕТО НА МЕНИЧНИТЕ 
КРЕДИТИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ОП-

ТОК НА ЕДИНСТВЕНИ МЕНИЧНИ БЛАНКЕТИ 

- За претставник ко ј ќе учествува во постапката 
за усогласување на ставовите на потписниците на До-
говорот и подготвување на текстот на Предлогот на 
договорот за измени на Договорот за усогласување 
на основите на политиката на оданочувањето на ме-
ничните кредити и за издавање и пуштање во опток 
на единствени менични бланкети се определува 

м-р Методија Тошевски, член на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ и републички секретар за 
финансии. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1707/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван х^врамовски, с. р. 

463. 
Врз - основа на член 400 од Деловникот на Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија , 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија , на седницата 
одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОТПИСНИК НА ДОГОВОРОТ 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ 
НА ДАНОЦИТЕ ОД РАБОТНИЦИТЕ, РАБОТНИТЕ 

ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ 
За потписник на Договорот за усогласување на 

обврските за плаќање на даноците од работниците, 
работните луѓе и граѓаните се определува 

м - р Методија Тошевски, член на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ и републички секретар 
за финансии. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1708/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје . 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд,-
Иван Аврамовски, с. р, 

464. 
Врз основа на член 167 од Законот за здравстве-

на заштита '(„Службен весник на СРМ“ бро ј 10/83 и 
43/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија , на седницата 
одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГРАДНИ 

БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ 

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот 
совет на Институтот за градни болести и туберкуло-
за на СРМ, со ко ја за директор на Институтот е име-
нуван 

Прим. д -р Кирил Поповски, лекар специјалист, 
ш е ф на Отсекот за р а д и о ф о т о г р а ф и ј а во Епидемио-
лошкиот сектор при Институтот. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1690/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје 
' Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

465. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија , на седницата 
одржана на 21 м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИ-
НИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

За членови на посебната комисија за именување 
директор на ООЗТ Клиника за пулмологија и алерго-
логија при Медицинскиот факултет во Скопје се име-
нуваат: 

Борка Каевска, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието ,на СРМ и 

Каменчо Ѓоргов, член на Претседателството на 
РК на ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1691/1 
21 м а ј 1987 година 

Скопје. 
Претседател . 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

466. 
Врз основа на член 145 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија , член 617 од 
Законот за здружениот труд и член 14 од Законот 
за привремените мерки на општествената заштита на 
самоуправните права и општествената сопственост 
(„Службен весник н а СРМ“ бро ј 22/85), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија , на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 
м а ј 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА 
ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШ-
ТИТА НА САМОУПРАВНИТЕ ПРАВА И ОПШТЕ-
СТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ СПРЕМА ООЗТ КЛИНИ-

КА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

I 
Во Одлуката за преземање на привремени мерки 

на општествената заштита на самоуправните права 
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и општествената сопственост спрема ООЗТ Клиника 
за очни болести при Медицинскиот факултет -
Скопје („Службен весник на СРМ“ број 29/86), точката 
4 се менх?а и гласи: „Привремениот управник ќе 
прима награда што ,ќе ја определи Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на СРМ, сразмерно на обемот на ангажирањата око-
лу средување на состојбите, како и соодветен надо-
мест на нужни трошоци сврзани со извршувањето на 
функцијата“. 

И 
Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник на 

Социјалистичка Република Македонија“. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 21-1711/1 

21 мај 1987 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

467. 
Врз основа на член 4 од Законот за обезбеду-

вање и насочување на средствата за поттикнување 
на развојот на земјоделството („Службен весник на 
СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85, 44/85, 13/86 
и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 21 ма ј 1987 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАД-
БАТА НА БРАНИ ЗА МАЛИ АКУМУЛАЦИИ И МА 
ЛИ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗВОЈ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ 

РЕОНИ ВО 1987 ГОДИНА 
I 

Средствата за учество во финансирањето на из-
градбата на брани за мали акумулации и мали хид-
ромелиоративни системи за искористување на вода-
та од нив, пред се, за наводнување на земјоделско 
земјиште, за потребите на сточарството и за други 
потреби на земјоделството во ридско-планинските 
реони, во износ од 150 милиони динари ќе се ко-
ристат според условите и критериумите утврдени во 
оваа програма. 

II 
Со средствата од оваа програма за намените ут-

врдени во дел I од оваа програма може да се уче-
ствува во финансирањето на изградбата на објектите 
и работите најмногу до 50%' од нивното пресметко-в-
но чинење, вклучувајќи ги истражните работи и из-
готвувањето на инвестиционо-техничката документа-
ција. 

Предимство при одобрувањето на средства од 
оваа програма имаат објектите што се од значење 
за општонародната одбрана. 

Средствата од оваа програма на корисниците им 
се одобруваат без обврска за враќање и се вклопу-
ваат во вкупната пресметковна вредност за изградба 
на објектот. 

I I I 
Право на користење на средства од оваа прог-

рама имаат водостопанските, земјоделските и други 
организации на здружениот труд и земјоделските 
задружни организации кои се носители на развојот 
на ридско-планинските региони утврдени во Опш.те-
ствениот договор за позабрзан развој на определени 
подрачја во ридско-планинските реони и граничниот 
појас во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 
година („Службен весник на СРМ“ број 24/86). 

IV 
Распределбата на средствата од оваа програма по 

корисници ја врши Републ.ичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, а налог за ис-
плата издава Републичкиот секретаријат за финансии. 

Распределбата на средствата од оваа програма 
по корисници ќе се врши по извршената распредел-

ба на средствата за овие намени утврдени во програ-
мата за користење на здружените средства од при-
донесите во водостопанството за намени од поширок 
интерес во областа на водостопанството за 1987 го-
дина, на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за водостопанство. 

V 
Начинот на користењето на средствата и усло-

вите се утврдуваат со посебен договор што ќ е се 
склучи меѓу корисникот на средствата и Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

VI 
За извршување на оваа програма се грижи Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија. 
VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1987 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1727/1 
21 ма ј 1987 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

468. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 15 април 
1987 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување 

уставноста на член 1 став 2 и 3 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за работните 
односи (,„Службен весник на СРМ“ бр. 46/86). 

2. На Уставниот суд на Македонија му се под-
несени три претставки за оценување уставноста на 
член 1 од Законот означен во точката 1 од ова ре-
шение. Според наводите во претставките со озна-
чената законска одредба се повредени принципот 
на правната и социјалната сигурност, уставното пра-
во на граѓаните во однос на траењето на работниот 
век и принципот на рамноправноста на работниците 
— мажи во однос на работниците — жени. 

3. Уставниот суд на Македонија на седницата 
утврди дека со член 1 од оспорениот Закон се ме-
нуваат ставовите 2 и з на член 98 од Законот за 
работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 
3/83, 3/85 и 42/85). Така, во став 2 е предвидено на 
работникот да му престанува работниот однос сог-
ласно член 216 став 1 точка 3 од Законот за здру-
жениот труд кога ќе исполни еден од условите за 
стекнување право на старосна пензија од член 21 
од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување, односно кога ќе.-

— наполни 65 (маж) односно 60 години возраст 
(жена) и најмалку 15 години стаж на осигурување; 

— на,полни 60 години (маж), односно 55 години 
возраст (жена) и 20 години пензиски стаж; 

— наполни 40 години (маж), односно 35 години 
пензиски стаж (жена), без оглед на годините на воз-
раста. 

Согласно Оддел I I став 2 од Основните начела 
на Уставот на СР Македонија, работниот човек ра-
ботејќи со средствата во општествена сопственосг 
го остварува својот личен, материјален и морален 
интерес и правото да се користи со резултатите од 
својот труд и со придобивките, на општиот мате-
ријален и општествен напредок, во услови на меѓу-
себна заемност, одговорност и солидарност. 

На таа основа слободите, правата и должнос-
тите на човекот и граѓанинот, согласно Оддел V 
став 1 од Основните начела на Уставот на СР Маке-
донија и член 203 став 1, се неразделен дел и израз 
на социјали-стичките самоуправни демократски од-
носи и се остваруваат во меѓусебна солидарност на 
луѓето и оо исполнување на должностите и одго-
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ворностите на секој спрема сите и на сите спрема 
секого. Согласно член 203 став 2, пак, од Уставот, 
слободите и правата на човекот и граѓанинот се 
ограничени само со еднаквите слободи и права на 
другите и со интересите на социјалистичката заед-
ница утврдени со Уставот. 

Со член 209 од Уставот на СР Македонија се 
гарантира правото на работа, но истовремено се 
задолжуваат сите што управуваат или располагаат 
со општествените средства да создаваа,т се поповол-
ни услови за остварување на тоа право. Уставот, 
истовремено, според член 209 став 6, допушта огра-
ничување на времетраењето на правото на р а б о т а со 
средства во општествена (сопственост, овластувајќи 
го Собранието на СР Македонија , како носител на 
законодавната ф у н к ц и ј а во смисла на член 301 став 
1 точка 1 од Уставот .на СР Македонија , да ги утвр-
ди условите и начинот кога ш работникот м з ж е да 
му престане работниот однос против неговата вол-
ја. Притоа, Уставот не ограничува со закон да се 
предвиди работниот однос да престане по сила на 
законот кога ќе се исполнат условите з а оствару-
вање н а старосна пензија , односно со закон да се 
определи времетраењето на остварувањето на пра-
вото на работа со општествени средства, и м а ј ќ и ги 
предвид општествено-економските состојби и услови 
на развојот. 

Во таа смисла и во член 216 став 1 точка 3 од 
Законот за здружен.иот труд, е предвидено на ра 
ботникот да му престане работниот однос по сила 
на законот ако ги исполни условите за лична пен-
зија , доколку со закон не е определено поинаку, со 
оспорениот член 98 од Законот за работните одно-
си, пак, се утврдени условите и начинот на преста-
нок на^ работниот однос против волјата на работн.и-
кот, почитува јќи ги условите за старосна пензија 
утврдени во чле,н 21 од Законот за основ,ните права 
од пензиското и инвалидското осигурување. 

Судот смета дека со оспорениот член 98 од За-
конот за работните односи не се повредуваат прин-
ципите на правната и социјалната сигурност на ра-
ботните луѓе, затоа што со него само однапред се 
утврдуваат временски рамки до кога м о ж е да се 
користи правото на работа со општествени средства, 
заради обезбедување на секој, под еднакви услови, 
да се вклучи во здружениот труд со општествени 
средства и остварување правото на работа на но-
вите генерации. Исто така, престано,кот на работ-
ниот однос по сила на законот се поврзува со ост-
варувањето и обезбедувањето на правото на лична 
пензија како матери јална основа за социјалната си-
гурност на работните луѓе, а во согласност со ни-
вото на општествено-економскиот разво ј и матери-
јалната можност на општествената заедница. 

4. Во ставот 3 на изменетиот член 98 од За,ко-
нот за работните односи, е предвидено дека на ра-
ботникот — жена и престанува работниот однос по 
сила на законот под исни услови к а к о и на работ-
никот — маж, ако даде писмена из јава дека сака 
да продолжи да работи до истите год,ини на пен-
зиски стаж, односно стаж на осигурување и години 
на возраст како и рабо-тникот — маж. 

Судот смета дека со оваа законска одредба ра-
ботникот — м а ж не се става во нерамноправна по-
ложба во однос на работникот - жена, затоа што 
со давањето можност работникот — ж е н а да даде 
изјава дека сака да го продолжи работниот однос 
всушност таа се изедначува со работникот — м а ж 
во однос на условите за престанок на работниот 
однос по сила на законот, во смисла на Оддел I I 
став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот 
на СР Македон,ија и член 204 од Уставот, 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не-
хма основи за поведување на постапка за оценување 
уставноста на член 1 став 2 и 3 од означениот За-
кон и одлучи како во точката 1 на ова решение . 

У. бр. 18/87 
15 април 1987 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија , 

Д и м ч е Козаров, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О П Ш Т И Н С К И СУД в о ТЕТОВО 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Сулејмани Сабит од Тето-
во за докажување на смртта на лицето Несими Ми-
тад од с. Бозовце. 

Се повикува лицето Несими Митад да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена, 
или секој друг ш т о знае за неговиот живот да се 
јави во судот. Во спротивно судот, по истекот на 
рокот, ќ е ја утврди смртта на лицето Митад Неси-
ми од Тетово. 

Од ОПШТИНСКИОТ с,уд во Тетово, Р. бр. 261/87. 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово поднесена е 
тужба за и з д р ш к а на тужителката Јакупи Идаете 
од с. Одри, Тетовско, против тужениот Јакупи Абдул-
баки од с. Одри, Тетовско, сега со непозната адреса 
во СР Германија . 

Се повикува тужениот Јакупи Абдулбари да се 
јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или да одреди свој полномошник к о ј 
што ќ е ги штити неговите интереси пред судот. 

Доколку тужениот не се јави во определениот 
рок, на истиот ќе му биде поставе,н привремен ста-
рател преку Центарот за социјални работи во Те-
тово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 567/87. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба на 

инвестициони об јекти („Службен весник на СРМ“ бр. 
15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и 
постапката з а отстапување на изградба инвестициони 
објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК 
„Битола“ — Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 
П О В Т О Р Е Н КОНКУРС 

за подобност и отстапување 

1. Општи карактеристики : 

— изведување н а работите за претпуштачко во-
дено-хемиско чистење на опремата од пароводниот 
тракт на термоенергетски блок 210 M W со котелски 
агрегат Пп-660-140 во Термоелектраната „Битола“ I I I . 

2. У с л о в и : 
Изведувањето на работите ќ е се отстапи на по-

добен и поволен понудувач. 

3. М е с т о : 
Изведувањето на работите ќ е се врши во ТЕ 

„Битола“ I I I , с. Суводол. 
4. Ц е н а : 
Понудата треба да содржи вкупна и поединечна 

цена по позиции. Цената треба да о п ф а т и трошоци 
на ангажирање на работна рака , трошоци за х е м и -
калии, потрошен и помошен матери јал и транспортни 
трошоци. ОпциЈа на понудата да биде 60 дена од де-
нот на завршувањето на конкурсот. По то ј рок да 
се примени и предложи клизна скала. 

5. Р о к о В И: 

Рок за комплетно завршување на работите е 15 
дена. 

Орие,нтациони рок на почеток на работите 1. XI. 
1987 година. 

РОК за поднесување на пријавата за подобност и 
понудата е 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ“. 
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6. О с т а н а т о : 

Пријавата за подобност треба да содржи: 
— име и точна адреса на понудувачот; 
— доказ за регистрација на дејноста; 
— референц листа на изведени исти или слични 

објекти; 
— извод од завршната сметка за 1986 година и 

периодичната пресметка за последниот пресметковен 
период; 

— расположливи капацитети на работна сила и 
механизација; . 

— проспекти и каталози за материјалите; 
— начин на пресметка на дополнителните и не-

предвидените работи; 
— гаранција за квалитетот на работите; 
— изјава дека ги п р и ф а ќ а условите на инвести-

торот по конкурсот и техничката документација. 
Пријавата за подобност и понудата се поднесу-

ва до инвеститорот РО РЕК „Битола“, РЗ—ЗС—КГ, 
по пошта или непосредно во одвоени и запечатени 
обвивки со назнака: „Не отворај — Пријава за по-
добност“ и „Не отворај — Понуда“ и со назнака на 
конкурсот. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Коми-
сијата петтиот ден од завршувањето на конкурсот 
во просториите на инвеститорот, а за отворањето на 
понудите подобните понудувачи дополнително ќ е би-
дат известени. 

Собирањето на податоци за припрема на пону-
дата понудувачите можат да го направат оо увид 
во техничката документација која ја поседува инвес-
титорот. 

Одлука за подобност на понудувачите ќ е донесе 
Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на 
конкурсот, а потоа во рок од 45 дена ќ е се изврши 
избор на најповолен понудувач. 

Сите подетални информации можат да се доби-
јат во РО РЕК „Битола“ — Капитална градба, тел. 
097-33-255, телекс 53-148. (182) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Собранијата на општините Гази Баба, Карпош, 
Кисела Вода, Центар и Чаир, врз основа на член 25. 
и 27 од Законот за судовите за прекршоци ^Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 6/85) ќе извршат избор на 
тројца судии за прекршоци на Општинскиот суд за 
прекршоци на општините Гази Баба, Карпош, Ки-
села Вода, Центар и Чаир. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите 
услови за стекнување на својство на работник во ор-
ганите за државната управа: 

1. да се државјани на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија,-

2. да се здравствено способни за вршење на за-
дачите и работите,-

3. против нив да не се води кривична постапка; 
4. да се дипломирани правници со положен пра-

восуден испит. 
Кандидатите да поднесат пријави до Собранието 

на општината Центар — Скопје, Комисија за праша-
њата на изборите и именувањата, во рок од 15 де-
на, сметано од денот на објавувањето. 

Кандидатите се должни кон пријавата да ги под-
несат потребните документи и биографски податоци. 

Врз основа на член 21 од Законот за заем за 
вработување '(„Службен ве-сник на СРМ“ бр. 46/86), 
член 45 од Самоуправната спогодба за основање на 
Стопанска банка — Здружена банка — Скопје и 
член 37 од Статутот на Банката, Извршниот одбор 
на Банката донесе одлука за 

ИЗМЕНА НА КОНКУРСОТ 

за одобрување кредити од средствата на заемот за 
вработување за учество во инвестиционите вложува-
ња со кои се создаваат услови за нови вработувања 

1. Во Конкурсот за одобрување кредити од сред-
ствата на заемот за вработување за учество во ин-

Бр. 22 - Стр. 431 

вестиционите вложувања со кои се создаваат услови 
за нови вработувања, објавен во „Службен весник 
на СРМ“ бр. 5/87 година, точката 7 се менува и 
гласи: 

„Барања за кредит ќе се поднесуваат до 30 јуни 
1987 година, со тоа што конкурсот ќ е се објавува 
најмалку еднаш годишно, почнувајќи од 1987 до 
1990 година“. 

2. Другите услови, намени, критериуми и прио-
ритети предвидени во' Конкурсот, објавен во „Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 5/87, остануваат непроме-
нети. 

3. Измената на Конкурсот ќ е се објави во „Служ-
бен весник на СРМ“, дневниот печат и во други 
информативни гласила. 

Врз основа на член 35 од Општествениот дого-
вор за измени и дополнувања на Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за самоуп-
равно уредување на односите во стекнувањето и рас-
поредувањето на доходот и чистиот доход и распре-
делбата на средствата за лични доходи во СР Маке-
донија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/87) Коор-
динациониот одбор за следење на спроведувањето на 
Општествениот договор ги 

О Б Ј А В У В А 

следниве измени и дополнувања на привремените 
елементи за примена на мерилата за распоредување 
на чистиот доход објавени во „Службен весник на 

СРМ“ бр 1/87 година 
1. Во називот на Објавата, зборовите „првите 

месеци“ се заменуваат со зборовите „првото полуго-
дие“. 

2. Во првата точка износот „1.008.000 динари“, 
се заменува со износот „1.164.00С динари“. 

СОДРЖИНА 
Страна 

422. Завршна сметка за извршување на Репуб-
личкиот буџет за 1986 година — — — 417 

423. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за управната инспекција — — 419 

424. Одлука за избор на судии на Окружниот 
суд во Скопје — — — — — — — 420 

425. Одлука за избор на судии на Окружниот 
суд во Штип — — — — — — — 420 

426. Одлука за избор на судија на Окружниот 
стопански суд во Скопје — — — — — 420 

427. Одлука за избор на судија на Окружниот 
стопански суд во Битола — — — — 421 

428. Одлука за именување на вицегувернер на 
Народната банка на Македонија — — 421 

429. Одлука за реизбор и избор на судии на -
Окружниот суд во Битола — — — — 421 

430. Одлука за избор на претседател на Ос-
новниот суд на здружениот труд — Би-
тола — — — — — — — — — 421 

431. Одлука за избор на постојан судија на Су-
дот на здружениот труд на Македонија 421 

432. Одлука за одобрување на Завршната смет-
ка на Републичкиот фонд за кредитирање 
на побрзиот развиток на стопански недо-
волно развиените краишта за 1986 година 421 

433. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта за 
1987 година — — — — — — — — 422 

434. Одлука за определување на повисок износ 
на пензија на корисниците — просветни 
работници кои Воспитно-образовната деј-
ност ја вршеле во 1944 или 1945, односно 
1946 година и во таа дејност оствариле 
право на пензија — — — — — — 422 
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435. Одлука за потврдување на Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичка 
заедница на насоченото образование — 422 

436. Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичката заедница на насоченото об-
разование — — — — — — — — 422 

437. Одлука за потврдување на Самоуправната 
спогодба за основање СИЗ на насоченото 
образование во рударство, металургија, 
градежништво и градежна индустрија, хе-
миска и текстилна индустрија и индустри-
ја за чевли, кожа и гума — — — — 423 

438. Одлука за потврдување , на Статутот на 
СИЗ на насоченото образование во рудар-
ство, металургија, градежништво и гра-
дежна индустрија, хемиска и текстилна 
индустрија и индустрија за чевли, кожа 
и гума — — — — — — — — — 423 

439. Одлука за потврдување на Самоуправната 
спогодба за основање на СИЗ на насо-
ченото образование во електроенергија, 
електроиндустрија, метална и графичка 
индустрија и сообраќај и врски — — — 423 

440. Одлука за потврдување н а Статутот на 
СИЗ на насоченото образование во елек-
троенергија, електроиндустрија, метална и 
графичка индустрија и сообраќај и врски 423 

441. Одлука за потврдување на Самоуправната 
спогодба за основање СИЗ на насоченото 
образование во општествени и услужни 
дејности — — — — — — — — 423 

442. Одлука за потврдување на Статутот на 
СИЗ на насоченото образование во опште-
ствени и услужни дејности — — — — 424 

443. Одлука за потврдување на Статутот на 
СИЗ на насоченото образование во земјо-
делство, шумарство, дрвна индустрија и 
индустрија на тутун и прехранбена инду-
стрија — — — — — — — — — 424 

444. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основната организација на здружениот 
труд за заштита на Националниот парк 
„Маврово“ — Маврови Анови — — — 424 

445. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основната организација на здружениот 
труд за заштита на Националниот парк 
„Галичица“ — Охрид — — — — — 424 

446. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Центарот за рехабилитација 
на младинци со оштетен слух „25 Мај“ 
— Скопје — — — — — — — — 424 

447. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Педагошката академија во 
Штип - - - - - - - - - - 425 

448. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Институтот за македонски јазик 
„Крсте Мисирков“ — Скопје — . — — — 425 

449. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Факултетот за музичка уметност 
— Скопје — — — — — — — — 425 

450. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Домот за доенчиња и мали деца 
— Битола — - — — — — — — 425 

451. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Специјалниот завод — Демир 
Капија — — — — — — - — — 425 

452. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за именува-
ње директор на ООЗТ Институт за лозар-

ство и винарство при РО Земјоделски ф а -
култет во Скопје — — — — -'“ — 426 

- 453. Одлука за именување членови на коми-
сијата за изготвување предлог за имену-
вање директор на ООЗТ Институтот за 
проучување на почвите при РО Земјодел-
ски факултет во Скопје — — — — — 426 

454. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за именува-
ње декан на Природно-математичкиот ф а -
култет во Скопје — — — — — — 426 

455. Одлука за име,нување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
директор на Педагошката академија во 
Битола - - — - — - — - - 426 

456. Одлука за давање согласност за именува-
ње директор на Народната и универзитет-
ска библиотека „Климент Охридски“ — 
Скопје - - - - - - - - - 426 

457. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Вишата школа за социјални ра-
ботници во Скопје — — — — — — 427 

458. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во Со-
ветот на Вишата земјоделска школа во 
Битола — — — — — — — — — 427 

459. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именува-
ње декан на ООЗТ Економски факултет 
во Скопје — — — — — — — — 427 

4-60. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената .заедница во 
Советот на РО Факултет за економски 
науки во Скопје — — — — — — — 427 

461. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на ООЗТ Институт за овоштарство 
при РО Земјоделски факултет — Скопје 427 

462. Одлука за определување претставник кој 
ќ е учествува во постапката за усогласува-
ње на ставовите на потписниците на Дого-
ворот и подготвувањето на текстот на 
предлогот на Договорот за измени на до-
говорот за усогласување на основите на 
политиката на оданочувањето на менич-
ните кредити и за издавање и пуштање 
во опток на единствени менични бланкети 428 

463. Одлука за определзпзање потписник на До-
говорот за усогласување на обврските за 
плаќање на даноците од работниците, ра-
ботните луѓе и граѓаните — — — — 428 

464. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за именување директор на Институтот 
за градни болести и туберкулоза на СРМ 428 

465. Одлука за именување на членови на По-
себна комисија за именување директор 
на ООЗТ Клиника за пулмологија и алер-
гологија при Медицинскиот факултет — 
Скопје — — — — — — — — — 428 

466. Одлука за измена на Одлуката за презе-
мање на привремени мерки на општестве-
ната заштита на самоуправните права и 
општествената сопственост спрема ООЗТ 
Клиника за очни болести при Медицин-
скиот факултет Скопје — — — — — 428 

467. Програма за учество во финансирањето 
на изградбата на брани за мали акумула-
ции и мали хидромелиоративни системи 
за развој во земјоделството во ридско-пла-
нинските реони во 1987 година — — — 429 

468. Решение на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 18/87 ОД 15 април 1987 година 429 
Објава за измени и дополнувања на при-
времените елементи за примена на мери-
лата за распоредување на чистиот доход 431 
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