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

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 300 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

722. 
Врз основа на став 2 од член 18 од Законот за 

ловство („Службен весник на СРМ" бр. 5/73), Репуб-
личкиот комитет за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА ЛОВ НА ЗАЈАК, ПОЛСКА ЕРЕ-

БИЦА И ЕРЕБИЦА КАМЕНАРКА 

Заради неповолните климатски услови '(долготрај-
на суша и високи температури) во текот на целата 
година кои неповолно се одлазија на животот и раз-
војот на дивечот, се забранува лов на зајак, полска 
еребица и еребица каменарка, до 31. X. 1988 година. II 

Оваа наредба влегува во с^ла ј̂ о денот на нејзи-
ното објавување во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 14-2465/1 
1 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанств о, 
м-р Богдан Тодоровски, е. р. 

723. 
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 не-
говите одлуки, на седницата одржана на 7 септември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 2 став 2 под а) од Правил-
никот за испраќање на специјализација и субспеци-
јализација на високо стручни здравствени работници 
и соработници, донесен од Работничкиот совет на 
Работната организација Медицински центар во Стру-
мица на седницата одржана на 11 септември 1987 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената организација, на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 81/88 од- 8 јуни 1988 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбите 
од актот означен во точката 1 од ова решение за-
тоа што се постави прашањето за нивната согласност 
со уставното начело на еднаквоста и член 181 став 2 
од Законот за здравствена заштита, односно неговата 
спротивност со член 133 став 1 и 3 точка 6 од За-
конот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 2 
став 2 под а) од Правилникот е предвидено дека при 
изборот на кандидатите за специјализација предност 
ќе имаат кандидатите кои порано се вработени во 
Медицинскиот центар во Струмица. -

5. Според Оддел II став 1 алинеја 9 од Основни-
те начела на Уставот на СР Македонија неприкосно-
вената основа на положбата Јна човекот, покрај дру-
гото, ја сочинуваат и еднаквоста на правата, долж-
ностите и одговорностите на луѓето, а согласно, пак, 
член 133 став 1 и 3 точка 6 од Законот за здруже-
ниот труд правата и обврските на работниците за ̂  
образование и усовршување, работниците, во само-
управниот општ акт со кој се уредува работниот 
однос, ги утврдуваат слободно и рамноправно. 

Според член 181 став 2 од Законот за здравстве-
на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83, 
43/85 и 50/87) здравствените организации и другите 
самоуправни организации и заедници со самоуправен 
општ акт ги утврдуваат критериумите и постапката 
за избор на кандидати за специјализација, како и 
правата, обврските и одговорностите на избраните. 
кандидати опрема здравствената организација и за-
едница, а во ставот з од овој член е предвидено дека 
предност при одобрување на специјализација има 
здравствениот работник кој поминал три години на 
работа во здравствена станица на село. 

Меѓутоа, при утврдувањето критериумите за 
приоритет не може да се повредува уставното наче-
ло и законски одредби за еднаквоста односно равно-
правноста на работниците и да не се почитуваат со 
закон утврдените приоритети. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од Пра-
вилникот е предвидено предност за добивање на спе-
цијализација. да имаат кандидатите кои се порано 
вработени во Медицинскиот центар во Струмица од-
носно нееднакво се вреднува работниот стаж оства-
рен во Медицинскиот центар во Струмица, и надвор 
од него, Судот утврди дека тој не е во согласност 
односно дека е во спротивност со означените уставни 
и законски одредби. 

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

У. бр. 81/88 
7 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

724. 
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 14 сеп-
тември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за заедничките ос-
нови и мерила за уредување на односите во стекну-
вањето на доходот и чистиот доход и распределба 
на" средствата за лични доходи, заедничка потрошу-
вачка и други лични примања и надоместоци и Бо-
довната листа бр. 02-215 за вреднување на работите 
и работните задачи на Центарот за унапредување на 
индивидуалното земјоделство во Охрид, донесени од 
Советот на Центарот на 0 ноември 1987 година. 
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2. Оваа одлука ќе се' објави во „Службен весник 
на СР̂ М" и во означениот Центар на начин предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 95/88 од 15 јуни 1988 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актите озна-
чени во топката 1 од оваа одлука, з^атоа што не се 
донесени во постапка предвидена со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорените 
акти се донесени од Советот на Центарот на 9-но-
ември 1987 година. 

Согласно член 438 од Законот за здружениот труд 
работниците во основната организација со референ-
дум, покрај другото, одлучуваат и за основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи. 

Со оглед на тоа што со оспорените акти се утвр-
дени основите^ и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи, и се донесени од Советот 
на Центарот, а не со референдум, Судот утврди дека 
тие акти се во спротивност со член 438 од Законот 
за здружениот труд. 

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

У. бр. 85/88 
14 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

725. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член" 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот -суд на Македонија и за правното дејства на не-
говите одлуки на седницата одржана на 7 септември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 11 став 2 од Правилникот 
за внатрешна организација и систематизација на ра-
ботите и работните задачи'на работниците во Стопан-
ска банка Здружена банка во Скопје, донесен со 
референдум на 15 јануари 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Стопанска банка на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
со предлог поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на член 11 став 2 од актот означеново 
точката 1 од оваа одлука, 4затоа што не е во соглас-
ност оо член 6 од Законот за работни односи и е во 
спротивност со член 133 од Законот за здружениот 
труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 11 
став 2 од Правилникот е предвидено видот, степе-
нот, насоката на стручната подготовка знаењето на 
странски јазик, положен посебен стручен испит од-
носно соодветен испит или звање и други услови 
потребни за вршење на одделни работи и работни 
задачи да ги утврдува Работничкиот совет со одлу-
ката за огласување на потребата од извршители за 
вршење на работите и работните задачи. 

5. Во член 6 од Законот за работни односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/77, 3/83 и 42/85) и 
во член 133 став 3 од Законот за здружениот труд е 
предвидена обврска работниците со. самоуправниот 
општ акт со кој се уредува работниот однос да ги 
утврдат и условите што работникот треба да ги 
исполнува за вршење на определени работи односно 
работни задачи што во основната организација се 
вршат според нејзината дејност и природа, техноло- • 
гијата и другите услови на трудот. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 11 став ' 
2 од Правилникот е дадено овластување на работ-
ничкиот совет на Банката со посебна одлука од слу-

чај до случај да ги утврдува посебните услови за 
извршување на работите и работните задачи, иако 
според законот тие услови треба да бидат утврдени 
однапред во самоуправниот општ акт со кој се уре-
дува работниот однос, Судот утврди дека оспорената 
одредба не е во согласност со член 6 од Законот за 
работни односи и дека е во спротивност со член 133 
став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 91/88 
7 септември 1988 година 

Скопје _ 
Претседател 

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

726. 
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 7 септем-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на член '15 и 16 од Правилни-
кот за утврдување на критериумите за глобална рас-
пределба, како и утврдување на условите, начинот и 
приоритетот за здружување на средства за изградба 
на станови во лична сопственост, донесен од Собра-
нието на Здружената самоуправна заедница на стано-
вањем на град Скопје на 26. VI. 1985 година („Служ-
бен гласник на град Скопје" бр. 12/85). 

2. Оваа одлука ке се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената самоуправна интересна за-
едница, на начин определен за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Републичкиот општествен правобранител на са* 
моуправувањето од Скопје, со предлог поднесен до 
Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 15 и 16 
од Правилникот означен во точката 1 од оваа Јодлу-
ка, затоа што со нив се утврдува надлежност на орга-
ните во организациите на здружениот труд и други 
самоуправни организации и заедници да го утврду-
ваат приоритетот на работниците за здружување сред-
ства за изградба на стан според условите и критериу-
мите- што не се утврдени во самоуправниот општ 
акт на тие организации и заедници, туку со правил-
ник на Здружената самоуправна интересна заедница 
за станување на град Скопје, што не било во соглас-
ност со член 118 од Уставот на СР Македонија и би-
ло во спротивност со член 468 ед Законот за здру-
жениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека со означениот 
правилник, меѓу другото, се утврдени услови, крите-
риуми и постапка за утврдување приоритет за здру-
жување на сопствени средства на работните луѓе во 
организациите на здружениот труд и други органи-
зации и заедници заради стекнување стан во лична 
сопственост, чија изградба ја организира џ реализи-
ра Здружената самоуправна интересна заедница на 
станувањето на град Скопје. Во оспорениот член 15 
од Правилникот е предвидено дека одлуката со која 
се утврдува правото на предимство за ' здружување 
средства за изградба на стан во ли,чна сопственост ја 
донесува надлежен орган утврден со самоуправниот 
општ акт на самоуправните организации и заедници 
за доделување на станови и кредити. Според член 
16 од Правилникот здружувачите незадоволни од од-
луките на првостепениот орган имаат право на при-
т в о р до второстепениот орган утврден со самоуправ-
ниот општ акт за доделување^ станови и кредити, во 
рок од 5 дена од денот на објавувањето на приори-
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текна листа на огласна табла на сам оуп рави ата орга-
низација — заедница. 

Инаку, согласно член 10 и 11 од Правилникот 
приоритетот на здружуваните се утврдува според ус-
ловите и критериумите утврдени во означениот пра-
вилник, откако претходно ќе се изврши глобална рас-
пределба на становите за оваа намена на организа-
циите и заедниците каде што работат здружувачите. 

5. Во член 118 од Уставот на, СР Македонија и 
член 468 од Законот за здружениот труд е утврден 
делокругот односно надлежноста на работничкиот со-
вет на организацијата на здружениот труд во врше-
њето на функциите- на управување Со работата и ра-
ботењето на организацијата на здружениот труд, со 
тоа што е предвидено дека работничкиот совет врши 
и други работи утврдени со самоуправната спогодба, 
статутот и другите самоуправни општи акти на орга-
низацијата. 

Во член 135 став 1 и 2 од Законот за здруже-
ниот т$уд, пак, е утврдена надлежност на работнич-
киот совет -односно на комисија што тој ќе ја фор-
мира, да одлучува за остварување на поединечните 
права и обврски што работниците ги остваруваат во 
основната организација на здружениот труд, а кои, 
според член 133 од Законот за здружениот труд, се 
уредуваат со самоуправен општ акт на основната 
организација, доколку со самоуправна спогодба не е 
предвидено дека се остваруваат. во повисоки облици 
на здружување на трудот и средствата. 

Според тоа, од изложените одредби произлегува 
дека со Уставот, со закон и со самоуправните општи 
акти на основните организации се утврдува надлеж-
носта на работничкиот совет односно комисијата да 
одлучува за остварување на оние права и обврски на 
работните луѓе што се остваруваат во основната1 ор-
ганизација. 

Меѓутоа, опоред член 54 став 2 од Уставот на СР 
Македонија со самоуправната спогодба, статутот и 
други самоуправни општи акти на самоуправната 
интересна заедница се уредуваат правата, обврските 
и одговорностите во задоволувањето на личните и»за-
едничките потреби и интереси на работните луѓе што 
непосредно или преку огоште основни организации и 
заедници ги остваруваат во тие заедници. Притоа, во 
самоуправните интересни заедници се уредуваат заед-
ничките интереси во најразлични области, па и во 
станбената област., во кои, согласно член 57 од Уста 
вот, работните луѓе односно организациите на здру-
жениот труд, здружувајќи средства за станбена из-
градба, ги задоволуваат своите лични и заеднички 
потреби и интереси во станбената област. 

Во конкретниот случај, според мислењето на Су-
дот, со оспорениот правилник се уредуваат права на 
работните луѓе и граѓаните што се остваруваат во 
самоуправната интересна заедница за станување, а не 
во своите основни организации и заедници, со утвр-
дување критериуми за глобална распределба, како и 
услови, критериуми и приоритет за здружување на 

-средства за изградба на станови- во лична сопстве-
ност. Поради тоа, Судот смета дека со оспорените 
членови 15 и 16 од Правилникот, во кои е предви-
дено приоритет за здружувања на средствата да го 
утврдуваат органите во организациите на здруже-
ниот труд и другите заедници и тоа според одред-
бите од овој правилник, не\се утврдува надлежност 
на органите ©о организациите и заедниците да одлу-
чуваат за права на работните луѓе што произлегу-
ваат од самоуправните општи акти на тие Организа-
ции и заедници, туку, во смисла на член 54 став 1 
и член 57 од Уставот, со нив се утврдува начинот на 
заедничкото уредување и остварување на меѓусебните 
права и обврски на работните луѓе и граѓани во рам-
ките на самоуправната интересна заедница, заради 
задоволување на нивните лични и заеднички потреби 
и интереси во станбената област. 

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека 
оспорените членови 15 и 16 од' Правилникот не се во 
несогласност со член 118 од Уставот односно не се 

во спротивност со член 133, 135 точка 1 и 2 и 468 
од Законот за здружениот труд, поради што одлучи 
како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 265/86 
7 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

727. 
Уставниот .суд на Македонија, врз основа на член 

2р од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на' Македонија и за правното Дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 21 септем-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 5 од Правилникот за изме-
ни и дополнувања на Правилникот за работни одно-
си, донесен од Советот на Централното основно учи-
лиште „Герас Цунев" во село .Просениково, општи-
на Струмица, на 9 .октомври 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното училиште на начин пред-

виден за објавување на самоуправните општи акти. 
3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 

бр. 55/88 од 25 мај 1988 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 5 од 
актот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што 
е предвидено Правилникот да влезе во сила од на-
редниот ден по усвојувањето/ без да се предвиди 
негово објавување. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 5 од 
означениот правилник е предвидено актот да се при-
менува од наредниот ден по усвојувањето. 

Според улен 260 став 2 од Уставот* на СР Маке-
донија и член 551 . од Законот за здружениот труд 
самоуправните општи акти не можат да се приме-
нуваат пред да^ се објават на соодветен начин. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 5 од 
Правилникот е предвидено тој да се применува на-
редниот ден по усвојувањето, а не по објавувањето 
на начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти, Судот утврди дека тој не е во соглас-
ност односно е во спротивност со означените устав-
ни и законски одредби. 

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

У. бр. 55/88 
21 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

728^ 
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 не-
говите одлуки, на седницата одржана на 7 септем-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 17 од Правилникот за за-
едничките критериуми и мерила за решавање на 
станбените потреби на работниците на Работната ор-
ганизација Медицински центар — Штип, донесен со 
референдум на 26 јуни 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената организација, на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 
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3. Уставниот суд на Македонија, оо решение У. 
бр. 78/88 од 15 јуни 1988 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 17 од 
актот* означен во точката 1 од оваа одлука,, затоа 
што работниот придонес на работникот се изразува 
само преку степенот на стручната подготовка. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 17 
од Правилникот, работниот придонес на работникот 
се изразува само во зависност од степенот на струч-
ната подготрвка. , 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 и 
27/86) работниците во основните организации на 
здружен труд, со самоуправен општ акт, ги опреде-
луваат основите и мерилата за утврдување. редот на 
првенство за доделување на стан во општествена соп-
ственост. 

Тргнувајќи од член 13 од Уставот на СР Македо-
нија, според кој, трудот и резултатите од трудот ја 
определуваат материјалната и општествената полож-
ба на човекот врз основа на еднакви права и долж-
ности, Судот смета дека придонесот во работата е 
еден од основите преку кој се изразува споменатото 

усташо начело, и затоа тој секогаш е неопходен да 
се предвиди при утврдување- на редот на првенството 
за доделување на стан во општествена сопственост, 
заедно со други основи преку кои се изразува устав-
ното начело на заемност и солидарност, утврдено во 
Оддел П став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Маке-
донија. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај струч-
ната подготовка е предвидена како единствен основ 
за изразување на придонесот во работата, без да се 
предвидат и другите основи преку кои реално се 
изразува придонесот на работата, Судот утврди дека 
оспорениот член не е во согласност со наведените 
уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 78/88 
7 септември,-1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 7 

226. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 3/84 и 33/86), а во врска со 
член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" број 18/83 и 4/87), член 73 и 75 став 2 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија и член 2 од Општествениот договор за усогла-
сување на пензиите во СР Македонија, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВЌО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕ-
ЊЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

' ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Скроените, инвалидските и семејните пензии, ма-

теријалното обезбедување на вдовица однооно вдовец, 
паричните надоместоци за пензија остварени во 
странство и паричните надоместоци во врска оо пра-
вото на преквалификација или доквалификација и 
соодветно вработување на инвалидите на трудот со 
преостаната работна способност, се усогласуваат со 
движењето на номиналните лични доходи во 1988 го-
дина за 97,08 насто. 

Пензиите тг паричните надоместоци усогласени-
според одлуките за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со движењето на 
номиналните лични доходи во Републиката во 1988 
година („Службен весник на СРМ" бр. 8/88, 15/88 и 
26/88) до процентот од став 1 на овој член се усогла-
суваат уште за 22,08 насто. 

Член 2 
На учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 

година на кои пензијата е определена од гаранти-
рана пензиска основа, усогласувањето од член 1 на 
оваа одлука ќе се изврши на износот на гарантирана-
та пензија. 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши и на пензиите определени според пензискиот 
стаж и личниот доход на корисниците на најнизок 
износ на пензија и додаток на пензијата. 

Член 3 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усо-

гласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
оо 30 јуни 1988 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1988 
година се зголемуваат до износот на пензијата опре-
делена врз основа на остварените лични доходи и 
навртениот пензиски стаж, но најмногу до износот 
на највисоката пензија во 1988 година зголемен за 
процентот од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припа-

ѓа на оите пензии, освен на пензиите на корисниците 
чија последна година од работата во смисла на член 
25 од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување е 1988 година, односно во 
чија пензиска основа се засметаш! целосно или де-
лумно личните доходи, односно основици нд осигу-
рувањето остварени во 1988 година. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука 

припаѓа и на пензиите на корисниците на пензија од 
органите на управата надлежни за внатрешни рабо-
ти и семејните пензии изведени по таа основа сраз-
мерно на бројот на месеците од 1988 година во која 
примале пензија согласно член 137 став 2 од За-
конот за внатрешни работи („Службен весник на 
СРМ" број 37/80) како и на пензиите на работниците 
во казненонпоправните и воопитноЈпоправните домови 
и семејните пензии изведени по таа основа сраз-
мерно на бројот на месеците од 1988 година во која 
примале пензија согласно член 73,-а од Законот за 
извршување на санкциите за кривични- дела и сто-
пански престапи („Службен весник на СРМ" бр. 19/79 
и 35/86). 

Член 6 
Како основица за определување износот на усог-

ласувањето од член 1 на оваа одлука се зема изно-
сот на пензијата, материјалното обезбедување, од-
носно паричниот надоместок, усогласен според порас-
тот на номиналните лични доходи во Републиката во 
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1987 година што на. корисникот му припаѓа од 1 ја-
нуари 1988 година: 

Член 7 " 
Пензијата со додатокот на носител на „Партизан-

ска спом еница 1941" со усогласувањето од член 4 на 
оваа одлука не може да го надмине износот опреде-
лен според член 9 став 3 од Законот за основните 
права на носителите иа „Партизанска споменица 
1941". 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надомес-

т о к според оваа одлука ќе се изврши по службена 
должност, без донесување на решение. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1988, година. 

Бр. 02-2742/1 
22 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 

227. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 
31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83, и 4/87), член 73 и 75 став 2 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
и член 2 од Општествениот договор за. усогласување 
на пензиите во СР Македонија, Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 22 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 
НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 

1988 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско прима-

ње кој служи за определување правото на додаток 
на пензијата се определува во висина од 170 ЗОО дина-
ри, сметано бд 1 јули 1988 година. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пензи-

јата по службена должност ќе им се определи нов 
износ на додаток на пензијата според износот од 
член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
При признавањето право на додаток на пензијата 

се зема во предвид граничниот износ на најниското 
пензиско примање определено со оваа одлука и усог-
ласената пензија определена според стажот и лич-
ниот доход согласно донесените одлуки за усогласу-
вање на пензиите до денот на признатото право. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на ОРМ", а ќе 
се применува од 1 јули 1988 година. 

Вр. 02-2743/1 
22 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 

.228. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" број 18/83, 4/87) и член 142 став 1 точка 
4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" број 3/84 и 
33/86), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 22 септември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 ЈУЛИ 

1988 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на пензија сметано од 1 јули 

1988 година се определува во висина од 92830 ди-
нари. ; 

Член 2 
Исплатата на најнискиот износ на пензија. од 

член 1 на оваа одлука припаѓа без оглед на послед-
ната година од која се земени личните доходи во' 
пензиската основа. 

Член 3 
Исплатата на најнискиот износ на пензија од 

член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена дол-
жност, без донесување на решение. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јули 1988 година. 

Бр. 02-2744/1 
22 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 

229. 
Врз основа на член 7 од Општествениот договор 

за усогласување на пензиите во Социјалистичка Ре-
публика Македонија до 1990 година, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на' пензиското и 
инсалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО 

ДАВАЊЕ 

Член 1 
На корисниците на пензија до граничниот износ 

на најниското пензиско примање за 1988 година во 
износ од 170.300 денари, им се определува еднократ-
но парично давање и тоа 

— 50.000 динари на корисниците на најнизок из-
нос на пензија и на корисниците кои со пензијата 
користат додаток на пензијата и 

— 30.000 динари на корисниците на пензија чија 
пензија е пониска од граничниот износ на најниско-
то пензиско примање, а не користат додаток на пен-
зијата. 

Член 2 
Еднократното парично давање припаѓа на сите 

корисници од член 1 на оваа одлука затечени на 30 
септември 1988 година. 

Член 3, 
Еднократното .парично давање од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на секој од корисниците на семејна 
делива пензија. 

Член 4 
Еднократното парично давање од член 1 на оваа 

одлука припаѓа и на корисниците на сразмерен дел 
на пензијата. 

\ 
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Член 5 
Еднократното парично давање ќе се определи по 

службена должност, без донесување на решение, а ќе 
се исплати со пензиите за месец септември 1988 го-
дина. 

Член б 
Исплатениот износ од член 1 на оваа одлука 

нема да се пресметува во износот на пензијата, од-
ношено додатокот на пензијата. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник: на СРМ".' 

Бр. 02-2745/1 
?2 септември 1988 .година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 

230. 
Врз основа на член 378 од Законот за здруже-

ниот труд (пречистен текст) и член. 142 точка 16 од 
Статутот на Самоуправната' интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување. на Македо-
нија („Службен' бесник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана %на 22 септември 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ РАБОТНА ЗАЕДНИЦА — ЦЕНТАР 

ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ 

Член 1 
За определени стручни работи од електронската 

обработка на податоците во областа на пензиското 
и инвалидското осигурување се основа посебна ра-
ботна заедница со назив — Центар за автоматска 
обработка на податоци (во натамошниот текст: Цен-
тар). 

Член 2 
Центарот ќе врши електронска обработка на по-

датоци од заеднички интерес и во областа на трудот, 
здравството и социјалната политика. 

Извршувањето на работите од став 1 на овој 
член, меѓусебните права, обврски и одговорности ко-
рисниците ги регулираат со самоуправна спогодба. 

Член 3 
Основната дејност на Центарот е: 
— проектирање и воведување на информативни 

системи засновани на примена на автоматската обра-
ботка на податоците; 

— проектирање и програмирање на автоматска 
обработка на податоците за поодделни апликапии и 
нивно воведување во експлоатацијата на електрон-
скиот систем; 

— подготвување на системски програми за по-
ефикасно користење на електронскиот систем; 

— пренос на податоците од влезните документи 
на магнетски медиуми и обработка на влезните по-
датоци на електронскиот систем; / 

— давање стручна помош на корисниците на 
услугите при воведувањето на апликац^ите во авто-
матска обработка и обука на стручните кадри,-

— вршење на правни и општи работи, економ-
ско-финансиски работи и работа на одржување. 

Член 4 
Центарот, доколку има капацитети и можности, 

по претходна согласност од Извршниот одбор на 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија (во натамошниот текст-. Заедница), може да пре-
зема работи и на други организации и заедници. 

Извршувањето на работите на други организа-
ции и заедници се врши врз ровова на договор со 
утврдени обврски на двете страни. 

Член 5 
Корисниците на услугите на Центарот со само- г 

управна спогодба особено ги регулираат: 
1) начинот на користењето на услугите; 
2) условите, намената, начинот и роковите на 

вложувањето на средства; 
3) условите, начинот и ^обврските за раскинување 

на договорените обврски; 
4) начинот на усогласување на ставовите на за 

едничките работи; 
5) составот и надлежностите на заедничкиот ор-

ган, застапеноста во бројот на членовите, начинот на 
избирањето и отповикувањето; 

6) начинот на решавањето на споровите; 
7) други заеднички работи врзани за услугите на 

Центарот. 
Член 6 

Центарот за секоја година изработува посебен 
финансиски план на приходи и расходи и завршна 
сметка во рамките на финансискиот план и заврш-
ната сметка на Заедницата. 

Финансискиот план и завршната сметка за дохо-
дот на работната заедница ги донесува Работната за-
едница. ' 

Извршените работи во Центарот се наплатуваат 
врз основа на реално утврдена калкулација, и цена. 
Во цената се засметува пропишаната стапка на амор-
тизација. 

Финансиското работење се врши во согласност 
со постојните прописи. 4 

Член 7 
Корисниците на Центарот можат, за доопремува-

ње, унапредување и усовршување на опремата и тех-
нологијата, да вложуваат (инвестираат) средства. 

Вложување на средства за работи од став 1 на 
овој член се врши врз основа на претходно подгот-
вена програма. 

Заедниците и организациите кои вложуваат сред 
ства за Инвестиции во Центарот склучуваат самоуп-
равна спогодба за заемните обврски, права и одго-
ворности. 

Член Ѕ 
Седиштето на Центарот е во Скопје. 
Со Центарот и работниците во Работната заед-

ница непосредно раководи директор. 
Директорот на Центарот го именува Собранието 

на Заедницата врз основа на конкурс, по претходно 
прибавено мислење"* од Советот на Работната заед-
ница. к 

Член 9 
Во Работната заедница директорот на Центарот 

раководи со работите," се грижи за законитоста во 
работењето, дава насоки и ја организира работата, 
го координира процесот на работењето, се грижи за 
административните и финансиските работи, договара 
работи со трети лица, го застапува Центарот, се гри-
жи за редот и дисциплината во работата, се грижи 
за обезбедување на општествената сопственост, се 
грижи за остварување на самоуправните права на 
работниците и врши други работи што му се ставени 
или стават во надлежност одч Извршниот одбор и 
Собранието на Заедницата. 

Директорот на Центарот во извршувањето на 
своите права, обврски м одговорности е одговорен 
на Собранието на Заедницата. 

Член 10 
' Работниците во Работната заедница во Центарот 

склучуваат самоуправна спогодба за здружување на 
трудот во Работната заедница. 

Работниците во Работната заедница во Центарот, 
• во утврдена постапка, донесуваат статут и други са-

моуправни општи акти со кои се уредуваат работни-
те односи. 
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Статутот на Работната заедница во Центарот вле-
гува во сила по дадената согласност од Собранието 
на Заедницата. 

Член 11 
- Во самоуправните општи акти работниците во 
Работната заедница во^Центарот утврдуваат: 

— самоуправни органи, изборот и отповикот на 
членовите, правата, обврските и овластувањата и др. 

— меѓусебните права, обврски и одговорности, 
— засновувањето на работен однос, 
— видовите и обемот на работата, 
— мерилата за стекнување на доходот на работ-

ниците, 
— начинот и условите за издвојување на сред-

ства за лични доходи и за заедничка потрошувачка и 
начинот и условите за нивно користење и др. 

« — мерила и начин за вреднување на вложениот 
труд, резултатите и раоподелба на средствата за лич-
ни доходи, заедничка потрошувачка и др. 

— одговорноста на работниците за извршување 
на работите, ч , 

— начинот на решавањето на ^меѓусебните спо-
рови, 

— кои податоци не се достапни на јавноста, 
— мерки за општонародна одбрана и општестве-

на самозаштита, и 
— други прашања што самоуправно ги регули-

раат работниците во Работната заедница. 

Член 12 
Работниците на Центарот стекнуваат доход на 

Работната заедница од средствата -што ги остваруваат 
за својата работа, зависно од видот, обемот и. ква-
литетот на извршените задачи и договорот склучен 
со корисниците на услугите и според заедничките ос-
нови и мерила утврдени со општествен договор. 

Доходот од став 1 на овој член го сочинуваат 
остварените средства за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка. 

Член 13 
За извршување на работите односно работните 

задачи кои претставуваат обврска на работниците во 
Центарот се отстапуваат на користење следните сред-
ства : 

1. Основни средства во на ПНОМ 

— Набавна вредност 

— Отпишана вредност 

од тоа: 

а) Градежни објекти 

— Набавна вредност — Отпишана вредност 

б) Опрема 
\ 

— Набавна вредност 
— Отпишана вредност 

2. Ситен Инвентар 
3. Потрошен материјал' 
4. Парични средства на издвоена 

амортизација 
5. Средствата за инвестиции пред-

видени со финансискиот план 
на Заедницата за 1988 година 

6. Средствата издвоени за механо-
графска обработка на пријави-
те М 4̂ 

7. Средства за лични доходи и об-
врски од доходот и чистиот до-
ход до конституирањето на 
Центарот 

8. Средства за обука на кадрите 
9. Средства од заедничката потро-

шувачка дадени за кредити зџ 

488.750.247 ДИН. 
92.550.002 ДИН. 

60.126.306 ДИН. 
2.229.213 ДИН 

428.623.941 ДИН. 
90.320.789 ДИН. 

1.101.218 ДИН. 
73.146.138 ДИН. 

92.550.002 ДИН. 

124.000.000 ДИН. 

150.000.000 ДИН. 

360.330.580 ДИН. 
6.000.000 ДИН. 

решавање на станбените потре-
би на работниците во Одделе-
нието за АОП на Стручната служ-
ба, на Заедницата во износ 2.044.196 дин. 

10. Ед ез* општествен стан доделен 
на работник од' Одделението за 
АОГ1 во вредност 20,453.506 дин. 

Член 14 
Отстапените средства за работа на работниците 

во Работната заедница во Центарот, како и оние 
средства за работа што ќе се обезбедуваат во те-
1рот на извршувањето на работите, односно работ-, 
ните задачи со средства од Заедницата, се средства 
за работа со кои управува Собранието на Заедница-
та и со нив ќе се постапува согласно постојните 
прописи. 

*Јлен 15 
Оваа одлука влегува во оила со денот на доне-

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

Бр. 02-2746/1 ' 
22 септември 1988 година 

Скопје 
' Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 

231. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска 

со чле« 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен верник на 
СРМ" бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 22 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУ-
ВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО 
ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗ-

ВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 
ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на надоместокот 

на трошоците за сместување и исхрана на деца и 
младинци оо пречки в<? психичкиот и физичкиот раз-" 
в ој и на инвалидите на трудот („Службен весник на 
СРМ" бр.8/88'и 26/88) член 4 се менува и гласи-. 

Висината на надоместокот за сместување и ис-
храна на деца и младинци со пречки во психичкиот 
и физичкиот развој заради стручно односно работно 
оспособување, односно преквалификација или доква-
лификација на инвалидите на трудот месечно изне-
сува по еден корисник и тоа: 

Ред. 
бр. ОРГАНИЗАЦИЈА 

Трошоци за исхрана 
со интернатско 

сместување 
1. Завод за рехабилитација на деца 

со оштетен слух „Кочо Рацин" 
— Битола 

2. Завод за професионална рехаби-
литација на младинци со оште-

• тен вид „Димитар Влахов" — 
Скопје 

3. Завод за рехабилитација на деца 
и младинци — Скопје 

4. Центар за професионална реха-
билитација на младинци со ош-< 
тетен слух „25 Мај" — Скопје 

5. Центар за рехабилитација и об-
разование „Македонија" — Скопје 

6. Центар за специјално насочено 
образование „Искра" — Штип 

101.758 

104.494 

127.360 

100.435 

100.435 

100.435 
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7. Работна организација за основ-
но образование на децата од 
леона и умерена поиреченост во 
психофизичкиот развој со уче-
нички дом ,.25 Мај" — с. Ново 
Село и други специјални пара-
лелки при основни училишта со 
интернатско сместување 100.435 

Член 2 
Во член 6 бројката „23.520" се заменува со број-

ката „27.930", а бројката „26.656" со бројката „31.654". 

Член 3 
Во член 7 бројката „53.312" се заменува со број-

ката „63.308". 
Член 4 

Во член 8 бројката „18.032" се заменува со број-
ката „21.413". 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен БОСНИЌ на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-2749/1 Претседател, 
22 (септември 1988 година Олгица Богатиновска, е. р. 

Скопје х 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Рагип Дурие од Скопје, 
ул. „Мелничка" бр. 25. против тужениот Рагип Ќе-
риман од Скопје, на привремена работа во Белгија, 
со непозната адреса на живеење. Вредност на спо-
рот 20.000 динари. 

Се повикува тужениот Рагип, Ќериман од Скопје, 
да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во овој суд или во истиот рок да ја достави 
својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
ќе биде застапував од привремен старател. -

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, X I П. 
бр. 2234/88. (177) 

Пред овој суд се води постапка за надомест на 
штета по тужбата на тужителот Ивановски Борис 
од Скопје, ул. „Фуштанска" бр. 90-6, против туже-
ниот Салихи Весел од Скопје, ул. „1119" бр. 7, сега 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Салихи Весел во рок од 
60 дена да се јави во судот и да достави точна 
адреса на живеење. Доколку не постапи по налогот 
на судот во предвидениот рок од ''страна на судот 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и обврски во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, УШ П. 
вр. 3389/86. • (179) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води по-
стапка за исполнување на договор за купопродажба 
по предлог на тужителот Љазими Рамазан од Тетово, 
против тужениот Назми Јусуфи од Тетово, а сега 
живее во Ту рци ја, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Назми Јусуфи од Тетово, 
во рок од 30 дена да се јави пред овој суд, да ја 
достави неговата адреса или постави свој полномош-
ник. Во спротивно, по истекот на овој рок судот на 
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истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1173/88. 
__ (17а) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 925 од 2. УЦ1. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1744-19-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Карпош" О. Сол. О., со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ — ЦОУ „Боро и Рамиз" е. 
Радуша — Г. Петров, со следните податоци: Се бри-
ше Алија Алиу досегашен в. д. директор, а се запи-
шува Мамути Фадил како нов застапник в. д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
925/88. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 961 од 8. IX. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-221-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на РО со следните пода-
тоци : Се запишува бришењето на Основното учи-
лиште „Кирил и Методиј" со Ц. О., од е. Орашец — 
Куманово, поради здружување со Основното училиш-
те „Ванчо Миланов" е. К'шане, со целосна одговор-
ност, во ново Централно основно училиште „Кирил 
и Методиј", Ц. О., е. Орашец, општина. Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
961/88. (263) 

СОДРЖИНА 
722. Наредба за забрана на лов на зајак, пол-

ска еребица и еребица камењарка — — 743 
723. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 81/88 од 7 септември 1988 година — 743 
724. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 85/88 од 14 септември 1988 година 743 
725. Одлука на Уставниот суд на Македонија, ^ 

У. бр. 91/88 од 7 септември 1988 година 744 
726. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 265/86 од 7 септември 1988 година 744 
727. Одлука на Уставниот суд на, Македонија, 

У. бр. 55/88 од 21 септември 1988 година 745 
728. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 78|/88 од 7 септември 1988 година 745 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници * 

СКОПЈЕ 
226. Одлука за аконтативно усогласување на 

пензиите и паричните надоместоци со дви-
жењето на личните доходи во Републи-

чката во 1988 година — — — — — — 746 
Одлука за определување на граничниот 
износ на најниското пензиско примање од 
1 јули 1988 година — — — — — — 747 

228. Одлука за најнизок износ на пензија од 
1 јули 1988 година — — — — — — 747 

229: Одлука за определување еднократно па-
рично давање — — — — — — — 747 

230. Одлука за основање работна заедница — 
Центар за автоматска обработка на пода-
тоци — — — — — — — — — 748 

231. Одлука за измени на Одлуката за опреде-
лување на надоместокот на трошоците за 
сместување и исхрана на деца и младинци 
со пречки во психичкиот и физичкиот 
развој и инвалидите на трудот за 1988 го-
дина — — — — — — — — — 749 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро смета* 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


