
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на СРМ“ излегу-
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751. 
Врз оанова на член 376 став 1 алинеја 6 о-д 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за работните односи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 19 ноември 1987 го-
дина. 

Бр. 08-3251/1 
19 ноември 1987 година 

Скопје-
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнеѓ Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во член 75 од Законот за работните односи 

(„Службен весник на СРМ“ број 45/77, 3/83, 3/85, 
42/85 и 46/86) став 3 се брише. 

Член 2 
Член 76 се менува и гласи: 
„Загарантираниот личен доход за полно работно 

врем-е на работникот изнесува 70% од просечниот 
месечен чист личен доход остварен во стопанството 
на Републиката во претходното тримесечје. 

Како тримесечје во смисла на став 1 од овој 
член се смета јануари-март, април-јуни, јули-сеп-
тември и о ктом вр и - д екем в р и. 

На загарантираниот личен доход утврден опоред 
став 1 од овој член се пресметуваат само придонеси 
за основна здравствена заштита и за пензиско и 
инвалидско о-сигурување 

Член 3 
Член 77 се менува и гласи: 
„Загарантиран личен доход се исплатува од сред-

ствата за лични доходи и за заедничка потрошувач-
ка, односно од средствата на резервите на основната 
организација. 

Доколку средствата за лични доходи и заеднич-
ка потрошувачка и средствата на резервите на ос-
новната организација не се доволни за целосно на-
мирување на загарантираниот личен доход, утврден 
според член 76 од овој закон, се користи позајмица 
на средства по следниов редослед: 

— заедничкиот резервен фонд во работната ор-
ганизација и во друга организација на здружениот 
труд во која е здружена основната организација; 

— фондот за заеднички резерви на општината, 
односно Град Скопје-

— Републичкиот фонд за заеднички резерви; 
— средствата за лични доходи од чистиот до-

ход на работниците во другите основни организа-
ции и работни заедници во работната организација 
во чиј состав е основната организација, над износот 
утврден согласно со член 93 став 1 алинеја 4 од 
Законот за вкупниот приход и ДОХОД; 

— средствата од вишоците на приходите на бу-
џетите на општеетвено-политичкмте заедници; 

— средствата од вишоците на приходите на са-
моуправните интересни заедници; 

— средствата на буџетот на општината и Град 
Скопје освен делот за личните доходи, во висина 
пресметана согласно со член 93 став 1 алинеја 4 од 
Законот за вкупниот приход и Д О Х О Д ; и 

— средствата на буџетот на Републиката освен 
придонесот за буџетот на Федерацијата, дополни-
телните средства на општините и делот за личните 
доходи во висина пресметана согласно со член 93 
став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и 
доход. 

Искористените средства за исплата на загаранти-
раниот личен доход од став 2 на овој член, основна-
та организација е должна да ги враќа по обратен 
редослед од користењето. 

Додека не се вратат позајмените средства, ос-
новната организација не може да исплатува повисок 
личен доход од загарантираниот утврден според член 
76 од овој закон“. 

Член 4 

По член 77 се додава нов член 77-а кој гласи: 

„Член 77-а 
По барање на основната организација која не 

може да исплати загарантирани лични доходи од 
средствата од став 1 на член 77 од овој закон, 
Службата на општественото книговодство, обезбедува 
исплата по налог издаден од корисникот на опште-
ствените средства од став 2 на член 77 од овој закон“. 

Член 5 
Во член 78 став 4 се брише. 

Член 6 
Член 80 се брише, 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјала!етичка Ре-
публика Македонија“. 

752. 
Врз основа на член 72 од Деловникот за работа 

на Претседателството на СРМ, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 16 ноември 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СРМ 

1. Се разрешува од член на Комисијата за одли-
кувања на Претседателството на СРМ Никола Го-
ричан. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
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- 2, За член на Комисијата за одликувања на Прет-
седателството на СРМ се именува Вељо Ќулавковски, 
член на Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија. 

3. Одлуката влегува во сила со донесувањето, а 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-971 
16 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

753. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 16 ноември 1987 годи.на, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор, се ослободуваат осудените лица: 
1. Ѓорѓиевски Богатин Ѓорѓија, од Скопје, 
2. Абази Азис Гарип од с. Роетуше, 
3. Бишкоски Павле Јанко од с. Маврови Анови. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор му се 

услови за 1 година на осуденото лице: 
1. Лазаров Киро Благој од Свети Николе, во 

траење од 2 месеца. 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор му 
се услови за 3 години на осуденото лице: 

1. Грежловски Спиро Стојан од с. Љубојно, во 
траење од 6 месеци. 

IV 
Делумно се ослободува од натамошно извршува-

ње на изречената казна затвор осуденото лице: 
1. Кучевиќ Рамиз Руждија од Скопје, во траење 

од 6 месеци. 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а 1ќе се објав,и во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр, 08-963 
16 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

754. ' 
Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 83 од 
Законот за Извршниот совет на Собранието 'на Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“, бр. 43/81) и член 12 од Законот за 
општествениот систем на информирањето и за ин-
формациониот систем на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“, број 14/84), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВОДЕЊЕ КАТАЛОЗИ НА ПОДАТОЦИ НА 

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува начинот на воде-

ње каталози на податоци за информацион,иот систем 
на Републиката, информационите системи на општи-
ните и градот Скопје. 

Член 2 
Како каталози на податоци од член 1 на оваа 

уредба се сметаат уредените прегледи на податоците 
што органите, организациите и заедници ги еви-
дентираат, собираат, обработуваат, анализираат и 
искажуваат врз основа на закони и други прописи, 
со опис на нивната содржина, намена и достапност. 

Член 3 
Во ката лозите на податоците од член 1 на оваа 

уредба се наоѓаат описи на податоците и докумен-
тите, а оригиналните податоц,и и документите се 
наоѓаат во одделни информациони бази на органи-
те, организациите и заедниците. 

Член 4 
Како информациона база, во смисла на оваа 

уредба, се смета секоја организирана збирка на за-
писи или документи за која постои дефинирана пос-
тапка на одржување и користење, како и единствен 
систем на шифрирање, ако податоците се шифрира-
ни, која е регулирана со закон, пропис или друг 
општ акт. 

Член 5 
Во каталозите на податоци се наоѓаат податоци 

за информационите служби на органите, организа-
циите и заедниците за нивните информациони бази 
кои содржат податоци од поширок општествен инте-
рес, како и опис на содржината на тие бази. 

Описите на извештаите и информациите што нас-
тануваат како резултат од обработката на подато-
ците од информационите бази не се наоѓаат во ка-
талозите на податоци 

Член 6 
Како податоци од поширок општествен интерес, 

во смисла на член 5 од оваа уредба, се сметаат по-
датоците од членовите 33, 34, 38 и 41 од Законот за 
општествениот систем на информирањето и за ин-
формациониот систем на Социјалистичка Република 
Македонија, како и други податоци што органите, 
организациите и заедниците ги евидентираат, соби-
раат, обработуваат, анализираат и искажуваат во рам-
ките на својот делокруг и надлежност, а кои исклу-
чително не се наменети за интерна употреба. 

Каталозите на податоците содржат и податоци 
за информационите бази на организациите на здру-
жен труд и други самоуправни организации и заед-
ници организирани за подрачјето на општествено-
нолитичката заедница, односно чија дејност е од 
интерес за општествено-пол,итичката заедница. 

Член 7 
Во каталозите на податоци за информационите 

служби се водат следните податоци: матичниот број 
на информационата служба, називот, адресата, орга-
низационата единица, одговорниот работник и бро-
јот на телефон на одговорниот работник. 

Податоци со кои се опишуваат информационите 
бази се.- матичниот број на информационата служба, 
редниот број на информационата база, називот на 
информационата база, видот на информационата ба-
за, достапност на податоците, начинот на обработка-
та на податоците, начинот на чувањето на под,атоци-
те, датумот на формирањето на информационата ба-
за, датумот на укинувањето на информационата ба-
за, бројот на единиците во информацион,ата база, 
периодиката на одржувањето на информ.ационата ба-
за, области, едини,цата на набљудув,ање, описот на 
содржината на информационата база, правната осно-
?а, бројот и годината на објавувањето во службено-
то гласило на ОПЗ со полниот назив на општествено-
политичката заедница на која се однесува гласилото, 
начинот на информирањето на корисниците, давате-
лот на податоците и забелешките. 

Содржината на информационите бази се опишу-
ва со наведување на соодветна единица на набљуду-
вање и листата на обележја за таа един,ица на на-
бљудување. За секое обележје од листата се наведу-
ваат следните податоци: шифрата на обележјето, на-
зивот на обележјето, должината на обележјето, ни-
вото на агрегирање и достапноста. 
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Член 8 
За собирање на податоците за информационите 

служби и информационите бази се користат: 

1) образецот КП-1 — Податоци за информацио-
ната служба, 

2) образецот КП-2 — Податоци за информацио-
ната база., 

3) образецот КП-3 — Податоци за содржината 
на информационата база. 

Обрасците КП- 1, КП-2 и КП-з со упатство за 
нивното пополнување се составен дел на оваа уредба. 

Член 9 
Каталогот на податоци за информациониот сис-

тем на Републиката го води Републичкиот комитет 
за наука, технолошки развој и информатика, а ка-
талогот на податоци за информациониот систем на 
општините, односно 'информациониот систем на гра-
дот Скопје го води овластен орган односно органи-
зација во општината односно градот Скопје. 

Член 10 
Републичкиот комитет за наука, технолошки 

развој и информатика и органите од член 9 на 
оваа уредба овластени за водење каталог на пода-
тоци, ќе обезбедат достапност на податоци од ката-
лозите за сите заинтересирани субјекти така што 
заинтересираните субјекти ќ е ги упатуваат на ин-
формационата служба што располага со бараните 
податоци и информации, а еднаш годишно на заин-
тересиран.ите субјекта ќе им ја доставуваат содржи-
ната на каталогот на податоци и соодветни анали-
тички и други прегледи. 

Содржината на прегледот од став 1 на овој член 
и начинот на размена на пода,тоците ќе се утврди 
со проектот за автоматска обработка на податоците 
од каталозите. 

Органите, организациите и заедниците се долж-
ни на заинтересираните субјекти да им ги стават на 
располагање бараните податоци и информации од 
своите информациони бази, ако е тоа во согласност 
со прописите со кои се уредува користењето на 
тие податоци и информации. 

Член 11 
Органите, организациите и заедниците се должни 

секоја промена на податоците од член 7 на оваа 
уредба да ја пријават до Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика, односно 
органот овластен за водење каталог на податоци во 
рок од 15 дена од денот на нејзиното настанување. 
Промените се доставуваат на обрасците КП-1, КП-2 
и КП-з. 

Органите, организациите и заедниците што водат 
свој каталог (на податоци на пресметувач, промени-
те на податоците ги доставуваат на магнетен медиум 
во форма што ќе ја определи Републичкиот комитет 
за наука, технолошки развој и информатика. 

Член 12 
Во постапката за донесу,вање на прописи што се 

однесуваат на формирањето на нови информациони 
бази, органите, организациите и заедниците се долж-
ни да прибават потврда од Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика, односно 
од органот овластен за водење каталог на податоци 
дека потребните податоци не се наоѓаат во некоја 
од постојните информациони бази. 

Член 13 
Органите, организациите и заедниците се должни 

податоците наведени во член 8 на оваа уредба да ги 
достават на Републичкиот комитет за наука, техно-
лошки развој“ и информатика односно органите од 
член 9 на оваа уредба овластени за водење каталог 
на податоци во рок од 6 месеци од денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба. 

Член 14 
Функционирањето на каталозите на податоците 

ќ е се обезбеди во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во .,Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

Бр. 23-1967/1 
12 ноември 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р. 

Каталог на податоци Податоци за Образец 
н а О П З в о С Р М информационата КП-1 

служба 

1. Вид на промената 
1-запишување 2-ажурирање 3-исправање ^уки,ну-
вање 

2. Матичен број на инфор- П П П I П П i i П 
мационата служба i g 9 и 

3. Назив на информационата служба (200) 
КП 101 
КП 102 
КП 103 
КП 104 

4. Адреса на информационата служба (200) 
КП НО 5 
КП 111 
КП 112 
КП 113 

5. Дејност на информационата служба .(100) 
КП 120 
КП 121 

6. Општина на чие подрачје делува информационата 
служба (50) 
КП 130 

7. Организациона единица која доставува податоци-. 
(200) 
КП 140 
КП 141 
КП 142 
КП 143 

8. Одговорен работник (50) 
КП 150 , 

9. Број на телефонот 
КП 160 

Датум на пополнување 

Лице што го наполнило образецот 

Телефон -

М. П. 
Одговорен работник 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 

КП-1 
На овој образец органите, организациите и за-

едниците во општествено-политичките заедници што 
располагаат оо податоци и информации од поширок 
општествен интерес и од значење за остварувањето 
на правата и должностите на општествено-политич-
ките заедници, доставуваат основни податоци неоп-
ходни за остварување на рефератната функција на 
каталогот на податоци на општествено-политичката 
заедница. 

Ако податоците за информационата служба се 
доставуваат првпат, задолжително се пополнуваат си-
те рубрики. Ако се пријавува промена или исправка 
за информационата служба за која веќе претходно 
се доставени податоци, задолжително се пополнуваат 
рубриките 1 и 2, како и онаа рубрика во која се 
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спроведува измената односно исправката. Ако дојд,е 
до укинување на информационата служба или до 
организациони промени при кои се менува матич-
ниот број на информационата служба, задолжително 
се пополнуваат рубриките 1, 2 и з. 

. Образецот е приспособен кон потребите за авто-
матска обработка на податоци, па одговорите треба 
да се запишув,аат во соодветен простор-рубрика (ку-
ќичка или редови што следат зад редниот број и пра-
шањето). Одговорот на прашањето 1 се заокружува. 
Одговорите треба да се испишуваат читливо, со пе-
чатни -букви или GO машина за пишување. Ако за за-
пишување на одговорот е потребно повеќе редови, 
не треба да се дели зборот при преминувањето во 
наредниот ред. Цифрите во заградата зад прашањето 
претставуваат максимално дозволен број знаци за 
одговор. 

Одделни рубрики се пополнуваат на следниот 
начин: 

1. Вид на промена 
Се заокружува одговорот 1 ако по,датоците за 

информационата служба се доставуваат првпат. 
Ако се пријавува промена во некоја од рубрики-

те од 3 до 7 се заокружува одговорот 2, а ако се 
врши исправка на податоците во наведените рубрики 
— одговорот 3. 

Во случај на укинување на порано пријавената 
информациона служба се заокружува одговорот 4 и 
се пополнуваат рубриките 2 и 3. 

2. Матичен број на информационата служба 
Се запишува матичниот број под кој информа-

ционата служба се води во регистерот на организа-
циите и заедниц,ите на Републичкиот завод за ста-
тистика. Ако информационата служба нема свој ма-
чен број, ice запишува матичниот број на органот 
организацијата или заедницата во чиј состав се нао-
ѓа таа. 

3. Назив на информационата служба 
Се запишува називот на информационата служ-

ба, односно на организацијата на здружен труд, за-
едница или ошптествено-политичка заедница на ко-
ја и пр,ипаѓа матичниот број наведен во рубриката 2. 
Ако информационата служба се наоѓа во состав на 
друга организација на здружен труд, заедница или 
општествено-политичка заедница, се запишува со на-
зивот на таа организација или заедница, а потоа на-
зивот на информационата служба. 

4. Адреса на информационата служба 
Се наведува адресата ,на информационата служ-

ба, и тоа на оној организационен дел кој доставува 
податоци за каталогот. 

5. Дејност на информационата служба 
Се запишува дејноста на информационата служ-

ба според единствената номенклатура на дејностите 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76). 

6. Општина на чие подрачје делува информационата 
служба 

Се запишува називот на општината на чие под-
рачје делува информационата служба според един-
ствената номенклатура на населените места во СФРЈ. 

7. Организациона единица која доставува податоци 
Се запишува називот на организационата едини-

ца (сектор, служба итн.) која доставува податоци за 
каталогот. 

8. Одговорен работник 
Се запишува презимето и името на работникот 

одговорен за доставување на податоци за каталогот. 

9. Број на телефонот 

Се запишува позивниот број и бројот на теле-
фонот на работникот одговорен за доставување на 
податоци за каталогот. 

Каталог на под,атоци 
на ОПЗ во СРМ 

Податоци за 
информационата 
база 

Образец 
КП-2 

1. Вид на промената 
1-запишување 2-ажурирање З-исправање 4-укину-
вање 

2. Матичен број на инфор- i 1 Г i i i i i i l l 
мационата служба 2 8 9 и 

3. Реден број на информа- "ј ј ј f 
ционата база п \л 

4. Назив (100) 
КП 202 
КП 203 
КП 204 
КГ! 205 

5. Вид на информационата база 
1 — база на индивидуални податоци 
2 — база на статистички агрегати 
3 — база на документи 
Достапност на податоците 
1 — податоци достапни без ограничување 
2 — податоци достапни .со посебна дозвола 

информационата служба 
Начин на обработка на податоците 
1 — рачна 
2 — АОП — р е доел е дна 
3 — АОП — интерактивна 
Начин на чување на податоците 
1 — хартија (документи, картони) 
2 — м,агнетни медиуми 
3 — микрооблици 
4 — д,руго 

Датум на формирање 

Датум на укинување 

Број на единиците 

Периодика на одржување 

Области 1 1 1 1 1 1 

6. 

7. 

на 

I I I I I I 
27 34 

10. 

11. 

12. 

I I I M i l l 
35 

43 

42 
- |-- |-ј-- |-- | - ј " f | 

50 

I I, I 
51 

13. I I 
53 54 55 55 : 

14. Ед,иница на набљудување (100) 
КП 210 
КП 211 

I I I 
58 59 60 61 62 

15. Опис на содржината (400) 
КП 220 
КП 221 
КП 222 
КП 223 
КП 224 
КП 225 
КП 226 
КП 227 

16. Правен основ (200) 
КП 230 
КП 231 
КП 232 : 
КП 233 

17. Број на службеното гласило' 

18. Година на објавувањето 

1 1 1 
17 18 

1 1 1 
19 20 

19. ОПЗ на која се однесува службеното гласило (50) 
КП 240 

20. Начин на информирање на корисниците 
1 — публикации 
2 — периодични извештаи 
3 — информирање со барање во ^ а в т о м а т и з и -

рана база 
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4 — интерактивно пребарување 
5 — селективна дисеминација на информации 
6 — реферални информации 
7 — увид во информационата база (картотека, 

регистар, збирка на документи) 
8 — доставување или позајмување на документи 

од информационата база 
9 - друго 

21. Давагел на податоци (200) 
КП 250 
КП 251 
КП 252 
КП 253 

22. Забелешки (400) 
КП 260 
КП 261 
КП 262 
КП 263 ; 
КП 264 
КП 265 
КП 266 
КП 267 : 

Датум на попол,нување 

Лице што го наполнило образецот 

Телефон 

М. П. 
Одговорен работник 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 

КП-2 
Образецот КП-2 служи за собирање под,атоци во 

процесот на формирањето и одржувањето на ката-
логот на податоците на општествено-политичките за-
едници во Социјалистичка Република Македонија. На 
него се опишу,ваат информационите бази со кои рас-
полагаат органите, организациите и заедниците во 
о иште ств ено -политичките заедници. 

Под информациона база се подразбира секоја 
организирана збирка на записи или документи, реа-
лизирана така што да постои дефинирана постапка 
за нејзиното одржување и користење, како и един-
ствен систем за шифрирање, ако податоците се ши-
фрирани. 

Информационата база во оваа смисла ј-а сочину-
ваат: 

— рачно во,ден регистар, евиденција, картотека 
или каталог; 

— збирка на документи; 
— автоматски обработена евиденција, регистар 

или база на податоци; 
— микрофилмувана збирка на документи: 
— збирка на документи собрани во рамките на 

статистичкото истражување или соодветна автомати-
зир,ана евиденција, регистар или база на податоци; 

— збирка на документи собрани во рамките на 
анкета или друга форма на еднократно или перио-
дично собирање на податоци, односно соодветна ав-
томатизирана евиденција, регистар или база на по-
датоци. 

За секоја информациона база се пополнува само 
еден образец КП-2, без оглед на сложеноста на неј-
зината структура и бројот на објектите, појавите, 
настаните итн. на кои се однесуваат записите или 
документите во базата. 

Кога информационата база првпат се пријавува, 
задолжителни се одговорите на прашањата 1—9 и 
1 1 — 2 1 . 

Ако се доставува промена или исправка за ин-
формационата база што веќе е опфатена со катало-
гот на податоци на општествено-лолитичката заедни-
ца, задолжително се пополнуваат рубриките 1 до 3, 
како и онаа рубрика во која дошло до промена 
односно исправка. 

Ако информационата база опфатена со катало-
гот на податоци на општествено-политичката заед-
н,ица е укината, задолжително се пополнуваат рубри-
ките 1 до 3 и 10, а во рубриката 22 задолжително се 
наведува причината за укинувањето. 

Образецот е приспособен кон потребите за авто-
матска обработк/а на податоци, па одговорите треба 
да се запишат во соодветниот' простор — рубрика 
(куќичка или редови што следат по редниот број и 
прашањето). 

За прашањата Л, 5, 6, 7, 8 и 20 одговорите се 
заокружуваат. Одговорите треба да се пополнуваат 
читливо, со печатни букви или со машина за пишу-
вање. Ако за одговорот е потребно повеќе редови, 
не треба да се дели зборот при преминувањето во 
наредниот ред. Цифрите во заградата по прашањата 
претставуваат максимален дозволен број на знаци за 
одговор. 

Одделни рубрики се пополнуваат на следниот 
начин: 

1. Вид на промена 
Се заокружува одговорот 1 ако податоците за 

информац,ионата база се доставуваат првпат. 
Ако се менува некој од претходно доставените 

податоци (порано пополнет образец КП-2) се заокру-
жува одговорот 2, а ако се исправува податок — од-
говорот з 

Ако се пријавува укинување на информационата 
база треба да се заокружи одговорот 4. 

2. Матичен број на информационата служба 
Се запишува матичниот број под кој информа-

ционата служба се води во регистарот на организа-
циите на здружен труд, и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници и општествено-политички за-
едници во Социјалистичка Република Македонија, на 
Републичкиот завод за статистика. Ако информа-
ционата служба нема свој матичен број, се запишува 
матичниот број на органот, организацијата или заед-
ницата во ч!иј состав таа се наоѓа. 

3. Реден број 
Заради еднозначно идентификување на информа-

ционата база, потребно е на секоја информациона 
база, во рамките на една информациона служба, да 
и биде ддделен е двозначен и непроменлив троци-
френ број што се запишува во оваа рубрика. 

4. Назив 
Се наведува полн назив на информационата ба-

за утврдена со закон пропис или друг акт на опште-
ствено-политичката заедница. Ако називот не е на-
веден во нормативниот акт се запишува званичниот 
назив кој се користи во информационата служба. 

5. Вид на информациона база 
Зависно од карактеристиките на информациона-

та база, се заокружува еден од одговорите. 
При изборот на одговорот треба да се има пред-

вид дека базата на индивидуални податоци содржи 
податоци за поединечни објекти, лица настани или 
појави. 

Базите на статистичките агрегати содржат пода-
тоци собрани во рамките на статистичките истра-
жувања. 

Базите на документите претставуваат документи 
и/или евиденции, регистри и бази на податоци со по-
датоци што се однесуваат на документите и содр-
жат претежно текстуални податоци. 

6. Достапност на податоците 
Треба да се заокружи еден од одговорите. 

7. Начин на обработка на податоците 
Зависно од начинот на обработка на податоците 

во информационата база и применетата технологија, 
се заокружува еден од одговорите. Ако се застапени 
повеќе начини на обработка на податоци се заокру-
жува одговорот што одговара на најви-сокото ниво 
ма, применетата технологија. 
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8. Начин на чување на податоците 

Зависно од начинов на чување (меморирање) на 
податоците во информационата база; се заокружу-
ваат 1, 2, з или 4 одговори 

9. Датум на формирање 

Во рубриката се запишува датумот на формира-
њето на информационата база и тоа годината, ме-
сецот и денот на формирањето (ГГ/ММ/ДД). Ако 
денот и/или месецот се непознати во соодветната 
кукичка се запишува „99". За информационата база, 
настаната во рамките на статистичките истражува-
ња што се спроведуваат периодично се запишува да-
тумот на првото спроведување на истражувањето. 
10. Датум на укинувањето 

Оваа рубрика се пополнува само ако се укинува 
информационата база претходно пријавена во ката-
логот (во рубриката 1 мора да биде „4"). Се попол-
нува на истиот начин како рубриката 8. 

11. Број на единиците 
! 

За базата на индивидуалните податоци (види руб-
рика 4) се запишува бројот на лицата, објектите, по-
јавите или настаните на кои се однесуваат подато-
ците во информационата база. За базата на статис-
тичките агрегати се запишува бројот на извештај-
ните единици, а за базата на документите — бро-
јот на документите. Ако бројот на единиците има 
помалку од осум цифри, во ^искористената лева 
кукичка се запишуваат нули. 
( 
12. Периодика на одржувањето 

Се запишува шифрата што најмногу одговара на 
периодиката на одржувањето на информационата ба-
за и тоа.-

01 — тековно 
02 — дневно 
03 — тридневно 
04 — неделно 
05 — двенеделно 
06 — месечно 
07 — тримесечно 

\ 

08 — четиримесечно 
09 — полугодишно 
10 — годишно 
11 — двегодишно 
12 — тригодишно 
13 — четиригодишно 
14 — повеќе од четиригодишно 
99 — информационата база не се одржува, сос-

тојбата непроменета од формирањето. 
За базите на статистичките агрегати се запишува 

шифрата што најмногу одговара на периодиката на 
спроведувањето на соодветното статистичко истра-
жување. 

13.. Области 

Се запишува одлево надесно 1 до 5 шифри на 
областите на кои претежно им припаѓаат појавите, 
односите, настаните или објектите на кои се одне-
суваат записите или документите во информацио-
ната база. Шифрите се запишуваат според прило-
жениот регистар. Ако податоците се однесуваат на 
повеќе од 5 области, се запишуваат 4 шифри на 
соодветни области, а потоа шифрата „99". 

Областите' 01 до 14 се преземени од Единстве-
ната класификација на дејностите („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 34/76). 

01 — индустрија и рударство 
02 — земјоделство и рибарство 
03 — шумарство 
04 — водостопанство 
05 — градежништво 
06 — сообраќај и врски 
07 — трговија 
08 — угостителство и туризам 
09 — занаетчиство и лични услуги 
10 — станбено-комунални дејности и уредување 

на населби и простори 
11 — финансиски, технички и, деловни услуги 
12 — образование, наука^ култура и информа-

ци,и 
13 — здравствена и социјална заштита 
14 — општествено-политички заедници 
15 — сите дејности (1—14) 
16 — општествено планирање и развој 
17 — економска политика 
18 — социјална политика 
19 — работа и вработување 
20 — пазар и цени 
21 — технологија 
22 — информатика 
23 — население 
24 — внатрешни работи 
25 — општонародна одбрана и општествена са-

мозаштита 
26 — правосудство 
27 — надворешна политика 
28 — односи со странство 
29 — повеќе од пет области 

14. Единица на набљудување 

Во рубриката се запишуваат максимално 10 на-
зиви на единици на набљудување (лица, објекти, по-
јави, настани, документи итн) на кои се однесуваат 
податоците и информациите во информационата ба-
за. Ако има повеќе единици на набљудување од се-
кој назив освен од последниот се запишува „;" (на 
пример надлежности; прописи; јавни овластувања). 
За базите на документите се наведуваат опфатените 
видови документи. 

15. Опис на содржината 

Се наведува кругот на појавите односно наста-
ните, лицата или објектите на кои се однесуваат 
записите во информационата база (опфат на ин-
формационата база), единиците на набљудување и 
нивните карактеристики содржани во записите. За 
базата на документите се дава краток опис на до-
кументите содржани во базата. 

Во описот на содржината треба да се подвле-
чат клучните зборо,ви. 

16. Правен основ 

Се запишува точниот назив на законот, пропи-
сот или друг акт на општествено-политичката за-
едница на основа на кој се води информационата 
база. 

17. Број на службеното гласило 

Се запишува бројот на службеното гласило. 

18. Година на објавувањето 

Се запишува годината на објавувањето на служ-
беното гласило. 
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19. ОПЗ на која се однесува службеното гласило 

Се наведува полниот назив на општествено-по-
литичката заедница на која се однесува службеното 
гласило. 

20. Начин на информирање на корисниците 

Се заокружува 1 до 9 одговори, зависно од рас-
положивите форми на информирањето на корисни-
ците со податоци од информационата база. 

21. Давател на податоците 

Се запишува кругот на субјектите што доставу-
ваат податоци до информационата служба за по-
требите од формирање и/или ажурирање на инфор-
мационата база (на пример меѓународни организа-
ции и агенции, влади на странски земј-и, сојузни 
органи, надлежни републички и покраински органи, 
работни организации, граѓани итн.). 

Ако податоците се собираат внатре во инфор-
мационата служба, рубриката не се пополнува. 

22. Забелешки 

Во оваа рубрика се запишуваат сите други бит-
ни карактеристики ,на информационата база што не 
се наведени во претходните одговори. За инфор-
мационата база со посложена структура се опишу-
ваат сите елементи значајни за нејзиното функциони-
рање, како што се матичните датотеки, поважен ре-
гистар на шифри и помош-ни датотеки за директен 
пристап за автоматизирани информациони бази на ин-
дивидуални податоци (евиденции или база на по-
датоци), односно инструменти за пребарување (пред-
метен каталог, авторски каталог, тезаурус итн.) за 
бази на документи. 

Ако се пријавува укинување на информационата 
база (вид на промена „4") во оваа рубрика задол-
жително се наведува причината за укинувањето. 

Каталог на податоци Податоци за содржината Образец 
на ОПЗ во СРМ на информационата база КП-3 

1. Б'ид на промената 

1 — запишување 

2 — ажурирање 

3 — исправање 

4 — у,кинување 

2. Матичен број на Р 
информационата службаг 

3. Реден број на 
информационата база 

4. Реден број на образецот 

5. Единица на набљудување (100) 

б. Листа на обележје 

I I I I I I I I I I 

I I I ! ! 

I l l - 1 1 
15 16 

Роден Ш и ф р а 

- “ на Назив на обележјето 
6lPQJ обележ. 

Агре-
гирање 

Достап-
ност 

Датум на пополнување 

Лице што го попол-ни л о образецот 

Телефон 
М. П. Одговорен работник 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
КП-3 

Овој образец служи за подетален опис на содр-
жината на информационите бази со кои располагаат 
органите, организациите и заедниците во општестве-
но-политичките заедници. Обрасците КП-2 и КП-3 
кои се однесуваат на истата информациона база, мо-
раат да имаат исти вредности во рубриките 2 и 3. 
За секоја единица на набљудувањето, наведена во руб-
риката 14 на документот КП-2, се пополнува посе-
бен образец КП-З, освен во случаите кога повеќе 
единици на набљудување се опишани на истиот на-
чин (листата на обележјата е единствена) и кога се 
пополнува само еден образец КП-3. 

Ако листата на обележјата за единицата на на-
бљудување се пополнува првпат (вид на промена 
„1"), задолжително се пополнуваат сите рубрики„ 
и во листата на обележјата (рубрика 6) се наведу-
ваат сите обележја (својства, карактеристики) што 
за таа . единица на набљудување се застапени во за 
писите на информационата база. 

Кога ќ е дојде до промена или исправка во лис-
тата на обележјата (вид на промена „2" или „3") 
рубриките 2—5 мораат да содржат исти вредност“ 
како и при првото пополнување, а во рубриката 6 
се внесува нова, изменета листа на обележјата. 

Доколку се менува содржината на информацио-
ната база така што повеќе да не се водат подато-
ци за определена единица на набљудување, што прет-
ходно е регистрирана во каталогот на податоци 
(рубриката 14 на образецот КП-2 и на образецот 
КП-3), се пријавува промената на образецот КП-2 
и се пополнуваат рубриките .1 —5 на образецот КП-3 
со видот на промената ,А“ во рубриката 1. 

Образецот е приспособен кон потребите на ав- ч 
томатска обработка, а одговорите треба да се за-
пишуваат во соодветниот простор — рубрика (куќич-
ка или редови што следат зад редниот број и пра-
шањата). Одговорите треба да се пополнуваат чит-
ливо, со печатни букви или со машина за пишува-
ње. Ако одговорот бара повеќе редови не треба да 
се дели зборот при преминувањето во наредниот 
ред. Цифрите во заградата претставуваат максимален 
дозволен број на знаци на одговорот. 

Одделни рубрики се пополнуваат на следниот 
начин: 

1. Вид на промената 

Се заокружува одговорот 1 ако податоците се 
доставуваат првпат. Во случај на промена на некој 
од претходно доставените податоци (порано попол-
нет образец КП-З) се заокружува одговорот 2, а во 
случај на исправка, одговорот 3. Кога листата на 
обележјата на наведената единица на набљудување 
се брише треба да се заокружи одговорот 4. 
2. Матичен број на информационата служба 

Се запишува матичниот број под кој инфор-
мационата служба се коди во регистарот на орга-
низациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници и општествено-политичките 
заедници во Социјалистичка Република Македонија 
на Републичкиот завод за статистика. Ако информа-
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ционата служба нема свој матичен број, се запи-
шува бројот на организацијата или заедницата во 
чиј состав се наоѓа таа. 

3. Реден број на информационата база 

Заради сднозначно идентификување на инфор-
мационата база, потребно е на секоја информацио-
на база во рамките на една информациона служба, 
да и биде доделен едногласен и непроменлив тро-
цифрен реден број што се запишува во оваа руб-
рика. 

4. Реден број на образецот 

Се запишува редниот број на образецот за една 
листа на обележја, од 01 па натаму. 

5. Единица на набљудување 

Се запишува единицата на набљудувањето од-
носно називот на објектот, лицата, настаните, поја-
вите итн. на кои се однесува листата на обележјата 
(својства, карактеристики). 

Доколку повеќе единици на набљудување се 
опишани во информационата база на ист начин 
(листата на обележјата е единствена) во руб,риката 
се наведуваат .сите единици на набљудување на кои 
се однесува листата на обележјата меѓусебно одвое-
ни со знакот „;". При пополнувањето се води смет-
ка називите да бидат во согласност со содржината 
на рубрика 14 образец КП-2. 

6. Листа на обележјата 

За секое обележје што се однесува за една или 
повеќе единици на набљудување, наведени во руб-
риката б, по правило, се пополнува еден ред од 
табелата. Ако називот на обележјето не може да 
се собере во еден ред, може да се пренесе во 
следниот ред во кој другите рубрики остануваат 
празни. Доколку сите обележја не можат да се со-
берат на еден образец, се пополнува потребен број 
обрасци КП-З, при тито се води сметка за редните 
броеви на обрасците (првиот образец КП-3 во руб-
риката 4 има запишано 01, следниот 02 итн.) и за 
редните броеви на обележјата што за една листа 
на обележја мораат да бидат во континуитет, од 001 
па натаму. 

За секое обележје се пополнуваат следните руб-
рики : 

а) Реден број 

Се запишува троцифрениот реден број на обе-
лежјето во рамките на една листа на обележја од 
001 па натаму. Доколку сите обележја не може да 
се соберат на еден образец КП-3, листата на обе-
лежјата продолжува на као едниот образец КП-3, 
при што наредното обележје добива реден број за 
еден поголем од редниот број на последното обе-
лежје на претходниот образец КП-3. 

б) Шифра на обележјето 

Се запишува шифрата на обележјето (максимал-
но шест знаци) доколку постои. 

в) Назив на обележјето 

Се запишува називот на обележјето. Називот мо-
же да се запише во максимално два реда, а при 
преминувањето во другиот ред не треба да се пре-
несува дел од зборот. Во редот што го содржи про-
должението на називот не се пополнуваат другите 
рубрики„ 

г) Агрегирање 

Се пополнува само за базата на статистичките 
агрегати (види рубрика 4 на образецот КП-2) и се 
однесува на најниското ниво на статистичка обработ-
ка или агрегирање. Доколку, се обработуваат поеди-
нечни податоци, рубриката не се пополнува, а во 
другите случаи се една од шифрите: 

01 — статистички круг 
02 — населба 
03 — месна заедница 
04 — општина 
05 — регион 
06 — република 
0 7 — федерација 
11 — подгрупи на дејности 
12 — гранка на дејности 
13 — област на дејности 
20 — производ 

д) Достапност 

Се запишува една од шифрите: 
1 — обележје достапно без ограничување 
3 — обележје достапно со посебна дозвола на 

информационата служба 
4 — обележјето не е достапно 
Ако сите обележја не можат да се соберат на 

образецот КП-з, се користи потребен број обрасци 
КП-З, при што рубриките се пополнуваат на истиот 
начин како и на првиот образец. На другите обрас-
ци се пополнуваат рубриките 3, 4 и 6. Содржината 
на рубриката 3 за сите обрасци што содржат една 
листа на обележја, мора да биде идентична. 

755. 
Врз основа на член 83, став 1 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 43/81), а во врска 
со членот 30 од Законот за извршување на репуб-
личкиот буџет за 1987 година (,.Службен весник 
на СРМ“, бр. 45/86), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА 
И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛА-

ТУВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на помошта 

и на другите трошоци што им се доделуваат на 
лица за кои Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија дава согласност за прифаќање. 

Член 2 
При вселувањето и пријавувањето ка ј надлежни-

те органи на повратниците ќе им се исплатува во 
вид на еднократна помош износ од 13.800 динари 
по член на семејството. 

Член з 
На повратниците по пријавувањето ка ј надлеж-

ните органи, секој месец во вид на времена мате-
ријална помош ќ е им се исплатува износ од: 

а) 32.900 динари за носител на помошта; 
б) 16.800 динари за секој соуживател на помошта; 
в) 32.900 динари за самец. 

Член 4 
На повратниците секој месец ќе им се испла-

тува надомест за струја, вода и ѓубретарина во из-
нос О Д : 

а) 12.400 динари за носител на, помошта и за 
самци; 

б) 8.300 динари за секој соуживател на помошта; 
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Член 5 
На повратниците ќе им се исплатува еднократен 

износ за ог,рев за грејната сезона во висина од: 
а) 102.600 динари на семејство; 
б) 70 ООО динари на самци. 

Член 6 
При вселувањето на повратниците ќе им се ис-

платува надомест за преведување и заверка на лич-
ните документи, во износ ОД: 

а) 8.300 динари за носител на помошта и самци; 
б) 6.200 динари на ^уживателите на помошта. 

Член 7 
На децата на повратниците, кои примаат вре-

мена материјална помош, за секоја учебна година 
ќе им се исплатува еднократен надомест за учеб-
ници и училишен прибор во износ ОД: 

а) 16.800 динари за ученици до V од,деление; 
б) 21.000 динари за ученици од V до VIII одде-

ление. 
Член 8 

Надомест за трошоците за станарина на поврат-
ниците кои примаат материјална помош ќе се ис-
плату,ва според решението на Самоуправната инте-
ресна заедница за домување. 

Член 9 
На повратниците им се признаваат во полн из-

нос транспортните трошоци од Југословенската гра-
ница до местото на постојниот престој согласно со 
Тарифата на југословенската железница. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јули 1987 година. 

Бр. 23-209V1 
12 ноември 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р. 

75С. 
Врз основа на член з од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), а по прет-
ходно мислење на Народната банка на Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ ШТО 
СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАН-

КА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите за користење на паричните средства на 
Републиката и општините што се водат како депо-
зит во Народната банка на Македонија во 1987 годи-
на („Службен весник на СРМ“, бр. 5/87, 23/87, '28/87, 
33/87 и 38/87), во член 2, точка 1, износот „3.000" 
се заме,нува со износот „6.500", а во точката 5 по 
зборот „заштита“ се додаваат зборовите: „и на увоз-
ни суровини за производство на лекови“, а износот 
„400" се заменува со износот „1.400". 

Член 2 
Б'о член 4, алинеја 2 зборовите: „2, 3 и 5" се 

заменуваат со зборовите „2 и 3", а по алинеја 3 
се додава нова алинеја која гласи: 

,.— за намената од точка 5 за здравствена заш-

тита — со рок на враќање од 3 години, почнувајќи 
од 1. 1. 1987 година, во еднакви полугодишни ануи-
т е т и со каматна стапка од 310/о годишно, а за 
увозни суровини за производство на лекови и откуп 
на шеќерна репка и маслодајни семиња со рок 
на враќање од з месеци и со каматна стапка од 
45% годишно“. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот де,н од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-2096/1 
12 ноември 1987 година 

Скопје 
По тп р етсед ат е л 

на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

757. 

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Републичката изборна комисија, на Социјалис-
тичка Република Македонија, по приемот и разгле-
дувањето на изборните акти од Општинската из-
борна комисија на општината Гази Баба врз основа 
на член 46 од Законот за избор на. членови на де-
легациите и на делегатите во собранијата на опште-
ствено-политичките заедници и на самоуправните ин-
тересни заедници на Соборот на општините на Со-
бранието на СРМ му го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТ ВО 
СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ 

БАБА 

1. Соборот на општините на Собранието на СРМ 
на својата седница одржана на 23 септември 1987 
година утврди дека на Иванчо Ивановски му пре-
станал мандатот пред истекот на времето за кое е 
избран во смисол на член 35 став 1 точка 4 од 
Законот за избор на членови на делегации и деле-
гати во собранијата на општествено-политичките за-
едници и на самоуправните интересни заедници. 

Во смисол на член 28, а во врска со член 39 
од Законот, претседателот на Собранието на СРМ 
со решение број 08-2739 од 25 септември 1987 го-
дина објавено- во „Службен весник на СРМ“ број 
37/87 од 30. 9. 1987 година, распиша дополнителни 
избори за избор на три делегати во Соборот на 
општините на Собранието на СРМ од општините 
Гази Баба, Куманово и Струмица. 

На седницата на Собранието на општината Гази 
Баба се изврши избор- на делегат во Соборот на 
општините на Собранието на СРМ чија кандидатура 
е огласена од Општинската изборна комисија на оп-
штината Гази Баба. 

Со спроведувањето на дополнителните избори за 
избор на еден делегат во Соборот на општините 
на Собранието на СРМ од Собранието на општината 
Гази Баба, под грижата на Републичката изборна 
комисија раководеше општинската изборна комисија 
на општината Гази Баба на начин утврден со закон. 

Резултатите од изборот на делегатот во Соборот 
на општините на Собранието на СРМ ги утврди 
Општинската изборна комисија на општината Гази 
Баба на начин определен со закон„ 
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Републичката“ изборна комисија ги разгледа из-
борните акти што се однесуваат на изборот на де-
легатот и не најде неправилности што би имале 
битно влијание на резултатот на изборите. 

Резулатот од изборот на делегатот е следниот: 
Во Собранието на општината Гази Баба од вкуп-

но 145 делегати гласале 100. 
Од вкупниот број делегати за кандидатот Стојан 

Андревски гласале 98. Две гласачки ливчиња се не-
важечки. 

Од изборните материјали Комисијата констатира 
дека кандидатот Стојан Андревски добил мнозинство 
гласови од вкупниот број делегати на Собранието 
на општината Гази Баба и е избран за делегат во 
Соборот на општините на Собранието на СРМ. 

На избраниот делегат претседателот на Собра-
нието на општината Гази Баба во смисол на член 
166 од Законот за избор на членови на делегации 
и делегати на Општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници му издал уве-
рение дека е избран за делегат. 

Во прилог на овој извештај Ви го доставуваме 
уверението. 

Бр. 20-23 
10 ноември 1987 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Георгина Муцковска, с. р. Димитар Солев, с. р. 

Членови: 
1. Новак Марковски, с. р. 
2. Софе Димитриевски, с. р. 
3. Киро Никовски, с. р. 

758. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 
октомври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека член 1 став 6 од Пра-

вилникот за измена на Правилникот за утврдување 
на основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка 
на органите на управата и стручните служби на 
Собранието на град Скопје, донесен од работниците 
во Работната заедница на Одделението за општа 
управа на Собранието на град Скопје, со референ-
дум одржан на 25 јуни 1986 година, во времето на 
неговото важење не -бил во согласност со уставното 
начело на еднаквост и со уставното начело на распре-
делба според трудот. 

Оваа одлука има правно дејство на одлука со 
која се укинува самоуправен општ акт. 

2. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је, со предлог поднесен до .Уставниот суд на Ма-
кедонија, поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на означената одредба од Правил-
никот, затоа што со неа е предвидено работник — 
жена по навршувањето на 35 години пензиски стаж 
да не добива личен доход по основот минат труд, 
со што таа се доведува во нерамноправна положба 
во однос на другите работници, и затоа што оваа 
одлука не е во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот. 

3. Судот на јавната расправа утврди дека според 
член 1 став 6 од означениот правилник на жена — 
работник после навршувањето 35 години пензиски 
стаж не и припаѓа личен доход по основот минат 
труд. 

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија 
и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд 
и член 236 од Законот за државната управа, на ра-
ботникот му припаѓа личен доход според резулта-
тите од неговиот труд и според неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 

во остварувањето на функциите на органот на уп-
равата како целина, како и зависно од вкупните 
резултати на трудот на работниците на работната 
заедница на органот на управата. 

Според член 128 став 2. од Законот за здруже-
ниот труд, во основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи, посебно се утврду-
ваат основите и мерилата според кои се врши рас-
пределба на средствата за лични доходи по основот 
минат труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека 
оспорената одредба со која на работникот жена и 
се ограничува правото на личен доход по основот 
минат труд за последните пет години пензиски стаж 
иако таа со својот труд и натаму учествува во стек-
нувањето на доходот, не е во согласност со устав-
ното начело на распределба според трудот и со тоа 
се создава нееднаквост меѓу работниците. 

Утврдувањето, пак, на висината на личниот до-
ход по овој основ е самоуправно право на работни-
ците што го утврдуваат со свој самоуправен општ 
акт во согласност со општествен договор. 

4. По одржаната јавна расправа со Решение У. 
бр. 249/86 од 27 мај 1987 година, Судот го одложи 
одлучувањето за оценување уставноста и закони-
тоста на означената одредба од Правилникот и им 
даде можност на работниците во означеното Одде-
ление до 31 октомври 1987 година да извршат у-согла-
сување на оспорената одредба со Уставот и Зако-
нот. 

Постапувајќи по ова решение работниците во 
означеното орде пенис со референдум одржан на 25 
Јуни 1987 година донесоа нов Правилник за распре-
делба на средствата за лични доходи, со кој пре-
стана да важи оспорениот правилник. Меѓутоа, со 
оглед на тоа што со новиот правилник не е пред-
видено отстранување на последиците настанати по-
ради при,мената на оспорените одредби од означе-
ниот правилник, Судот врз основа на член 434 од 
Уставот на СР Македонија, одлучи како во точката 
1 од оваа одлука. 

У. бр. 249/86 
14 октомври 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија, 
Судија, 

м-р Јордан Арсов, с. р. 

759. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 21 
октомври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 22 став 2 точка 5 и точка 
6 алинеја 5 од Правилникот за распределба на сред-
ствата за станбена изградба на работниците и за 
конкретна распределба на станови добиени од Са-
моуправната интересна заедница за становање по 
основ на здружени средства и станови добиени за 
работници со ниски лични примања во семејството 
н а Основната организација на здружениот труд „Лет-
ница" во Струга, во состав на Рибарското стопанство 
„Охридска пастрмка“ во Струга, донесен со рефе-
рендум на 19 ма ј 1984 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Битола во делот во кој се 
бара оценување уставноста и законитоста на член 
22 став 2 точка 2 од Правилникот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Основната организација на здруже-
ниот труд „Летница" во Струга на начин опреде-
лен за објавување на самоуправните општи акти. 
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4. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
со предлог поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на член 22 став 2 точка 2, 5 и 6 од 
Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што основот станбена загрозеност не е разра-
ботен по подоснови во зависност од степенот на фак-
тичката станбена состојба (потстанар/ корисник на 
стан кај родители итн), со што се оневозможува 
станбената состојба на работниците да се утврди 
и вреднува на објективен начин, а воедно се изед-
начуваат потстанарите и корисниците на стан кои 
не се во еднаква положба (точка 2), а со начинот 
на кој се вреднува степенот на стручната подготовка 
(квалификација) на работниците, овој основ има до-
минантно влијание над другите основи кои ја изра-
зуваат станбената загрозеност, односно истите не-
оправдано се обезвреднуваат (точка 5). 

Во поглед на оспорување на основот „учество 
во НОВ“ (точка 6) , предлагачот не наведува при-
чини. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 22 
став 1 од означениот правилник се наброени осно-
вите по кои ќе се утврдува приоритетот за добива-
ње стан на користење, а во став 2 во седум точки 
се врши нивна конкретизација со определување бо-
дови по сите основи и подоснови. Во член 22 став 
2 точка 2 по основот станбена загрозеност се утвр-
дени 25 бода за работник кој нема стан во сопстве-
ност или станарско право на општествен стан. 

Во точката 5, 'по основот квалификација на ра-
.ботникот, се предвидени определен број бодови во 
зависност од степенот на стручната подготовка, при 
што по ОВОЈ ОСНОВ се предвидени ист број бодови 
како и по основот станбена загрозеност. 

Во точката 6 е утврден основот учество во 
НОВ и се определени бодови, меѓу другото и за 
деца на паднати борци, 

6. Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ“ бр.. 36/73, 
1/75 и 27/86), работниците со самоуправен општ акт 
ги утврдуваат основите и мерилата за определува-
ње на редот на првенство за добивање станови на 
користење со кои според мислењето на Судот, тре-
ба да се обезбеди, во прв ред. претежно влијание 
на основите кои ја изразуваат станбената загрозе-
ност на работниците како израз на начелото на 
заемност и солидарност утврдено во Оддел II став 
3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија и член 126 став 2 од Законот за здру-
жениот труд. Воедно, со основите и мерилата за 
распределба на станови не може да се попречува 
остварувањето на уставното начело на еднаквост 
утврдено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на 
СР Македонија. 

7. Со оглед на тоа што во член 22 став 2 
точка 5 од оспорениот Правилник основот квалифи-
кација на работниците е вреднуван со ист број бо-
дови како и основот станбена загрозеност, Судот 
утврди дека со тоа се оневозможува претежното 
влијание на основите што ја изразуваат станбената 
загрозеност на работниците, поради што таа не е 
во согласност со уставното начело на заемност и 
солидарност. 

Исто така, разгледувајќи ја точката 6 од оспо-
рениот член од правилникот, Судот оцени дека пред-
видувањето на учеството во НОВ како посебен основ 
за распределба на станови и станбени кредити не 
е во несогласност со уставното начело на заемност 
и солидарност. Меѓутоа, кога е во прашање свој-
ството на лете на паднат борец како основ за рас-
пределба на станови, Судот смета дека со неговото 
предвидување определена категорија лица се стек-
нува со предимство за добивање стан на користење, 
врз осмава на опи оси на сродство, а не врз основа 
на лични својства и односи од значење за здоби-
вање со ова право, што не е во согласност со ус-
тавното начело на еднаквост. 

8. На крајот, разгледувај-ќи ја одредбата од 
член 22 став 2 точка 2 од Правилникот, Судот, врз 
основа на означените уставни и законски одредби, 
смета дека вреднувањето на основот станбена загро-

зеност во зависност од тоа дали работникот е но-
сител на станарско право односно сопственик на 
стан или не, може да ја изрази објективната стан-
бена состојба на работниците, а нивно самоуправно 
право е да одредат дали ќе ги предвидат и вред-
нуваат сите фактички ситуации во кои можат да се 
најдат лицата без станарско право односно без пра-
во на сопственост на стан. Поради тоа, Судот најде 
дека оваа одредба не е во несогласност со означе-
ните уставни и законски одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 22/87 
21 октомври 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

н а ' Уставниот суд на Македонија, 
Судија, 

Мугбил Бејзат, с. р. 

760. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по јавната расправа, на седницата одр-
жана на 14 октомври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 17 став 4 од Пра-
вилникот за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка со Аналитичка процена на работите и работ-
ните задачи на работниците во Работната заедница 
на Општинскиот суд во Кочани со Судско одделение 
во Виница, донесен со референдум одржан на 26 
март 1Ѕ86 година, во време на неговото важење не 
бил во согласност со уставните начела на еднаквост 
и на распределба според трудот, како и со член 216 
од Законот за државната управа. 

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука 
со која се укинува самоуправен општ акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Општинскиот суд во Кочани со Суд-
ско одделение во Виница, на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македо-
нија, поведе постапка за .оценување уставноста и 
законитоста на актот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што на работниците во Судското од-
деление во Виница кои вршат исти работи и работ-
ни задачи како и. работниците во Општинскиот суд 
во Кочани им се исплатува различен износ на ли-
чен доход. 1 

5. Судот на јавната расправа утврди дека во 
оспорениот член 17 став 4 од Правилникот е пред-
видено дека аконтациската вредност на бодот се 
утврдува со одлука што ја донесува Советот на 
работната заедница врз основи и мерила утврдени 
според овој правилник. Утврдувањето на аконтацис-
ката вредност на бодот Советот го врши со одлука 
посебно за работниците во Општинскиот суд во 
Кочани, посебно за работниците во Судското од-
деление во Виница. Понатаму, Судот утврди дека 
оспорен,иот правилник престанал да важи со доне-
сување на нов на 26 декем“ври 1986 година, во кој 
нема одредба к а кој начин се утврдува аконтацио-
ната вредност на бодот. 

Судот - исто така утврди дека работниците во 
Судското од,деление и работниците во Општинскиот 
суд во Кочани сочинуваат единствена работна заед-
ница и имаат единствени, самоуправни општи акти. 

6 Според Оддел TI став 3 алини ја 9 од Уставот 
на СР М“акедонија неприкосновената основа на по-
ложбата и улогата на човекот ја сочинува и еднак-
воста на правата, должностите и одговорностите на 
луѓето во согласност со уставноста и законитоста. 
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Според начелото на распределба според трудот 
утврдено во член 22 од Уставот на 'СР Македонија, 
член 126 став 1 од Законот за здружениот труд 
и член 236 од Законот за државната управа лич-
ниот доход на работникот се утврдува според резул-
татите од неговиот труд и според неговиот личен 
придонес што со својот тековен и минат труд го дал 
во остварувањето на функцијата на органот, како и 
зависно од вкупните резултати на трудот на работ-
ниците на работната заедница на органот на упра-
вата. 

Согласно член 216 од Законот за државната уп-
рава. кој, според членот 287 став 1 од тој закон 
се применува и на работните заедници на судовите, 
работниците во органот на управата ги остваруваат 
своите права, обврски и одговорности во работната 
заедница во органот на управата, а определени пра-
ва можат да остваруваат во работната единица што 
се утврдува со статут и друг општ акт на работ-
ната заедница. 

Работниците во органот на управата можат на 
собир на работници на работната единица да доне-
суваат одлука за распределба на средствата за лич-
ни доходи и за користење на средствата за заед-
ничка потрошувачка како и за други прашања оп-
ределени со статут на работната заедница во со-
гласност со законот. 

Тргнувајќи од означените' уставни и законски 
одредби, а имајќи предвид дека работниците во 
Судското одделение во Виница претставуваат един-
ствена работна заедница со работниците во Општин-
скиот суд во Кочани и стекнуваат единствен доход, 
Судот смета дека и распределбата на средствата за 
лични доходи мора да се врши на единствен начин, 
во рамките на доходот на работната заедница. 

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од 
Правилникот е предвидено Советот на работната за-
едница со одлука да ја утврдува аконтациската вред-
ност на бодот посебно за работниците во Општин-
скиот суд во Кочани, посебно за работниците во 
Судското одделен,ие во Виница иако работниците во 
Одделението ги остваруваат сите свои права, обврс-
ки и одговорности во Работната заедница на Оп-
штинскиот суд во Кочани и вршат исти работи и 
работни задачи, Судот утврди дека оспорената од-4 

редба не била во согласност со уставните качила на 
еднаквост и на распределба според трудот, како и 
со член 216 од Законот за државната управа. 

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

У. бр. 102/87 
14 октомври 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија, 
Судија, 

Мугбил Бејзат, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ТЕТОВО 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦМТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРА-
ВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБО-

ТЕНИ КАЈ ТРАГАНИ И ГРАЃАНСКО ПРАВНА 
ЛИЦА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пре-

сметување и плаќање на придонесот за здравствена 
заштита на работниците вработени кај граѓани и 
граѓанско правни лица за 1987 година за кои со 
закон не е утврдена основица за придонес. -

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

несот за здравствена заштита и за утврдување на 
права од ова осигурување на работниците вработени 
кај граѓани и граѓанско правни лица претставува 
договорениот чист личен доход кој неможе да биде 
помал ОД: 

— за неквалификувани работници и 
домашни помошнички 60.000 дин. 

— за квалификувани работници 80.000 дин. 
— за висококвалификувални работни-

ци 100.000 дин. 
— за средна школска подготовка 80.000 дин. 
— за виша школска подготовка 100.000 дин. 
— за висока школска подготовка 130.000 дин. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 Јули 1987 година. 

Со донесувањето на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката број 0805-1101/5 од 19 декември 
1986 година („Службен весник на СРМ“ број 4/85). 

Бр. 0305-996/4 
28 октомври 1987 година 

Тетово 
Претседател, 

Даут Изаири, с. р. 

Oi ласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Бајрам Мемеди од Скоп-
је, против тужената Фатиме Мемеди, со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000 ди-
нари. 

Се повикува тужената Фатиме Мемеди да се ја-
ви во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
или, пак, во истиот рок да ја достави својата точна 
адреса на живеење. 

Доколку не се јави во рок од 30 дена, истата 
ќе биде застарувана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје IT — Скопје, XIII 
П. бр. 2876/87. (154) 

243. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

25 став 3 од Законот за' самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 9/78 
и 43/78) и член 162 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово 
(„Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — 
Тетово, на седницата одржана на 2,8 октомври 1987 
година, донесе 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Димчевски Благоја, со 
живеалиште во Чехословачка, застапувал од адвока-
тот Митко Сол анов од Скопје, против тужената Сне-
жана Димчевска, со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 2.000 динари 

Се повикува тужената Свежана Димчевска да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја достави сво-
јата точна сегашна адреса на живеење. 
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Доколку тужената не се ја,ви во рок од 30 
дена ќе и биде одреден привремен старател кој ќе 
ги штити нејзините права и интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV 
П. бр. 2877/87. (155) 

Пред овој суд е заведен спор за отказ на до-
говор за користење на стан по тужбата на тужите-
лот Здружена СИЗ на становање на град Скопје, 
против тужениот Томовски Манојле, со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 1.500 ди-
нари. 

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

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
во смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот се до окончувањето 
на постапката или до негово појавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. 
бр. 3273/87. (156) 

Пред овој суд е заведен спор за отказ на дого-
вор за користење на стан по тужбата на тужителот 
Здружена СИЗ на станување на град Скопје, против 
тужената Славица Несторовска која порано живеела 
на ул. „Вера Јоциќ“ бр. 12 влез 1 ст. 46, а сега во 
СР Германија со непозната адреса и место на живее-
ње. Вредност на спорот 1.500 динари. 

Се повикува тужената Славица Несторовска да 
се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавува-
њето на осој оглас или, пак, во истиот рок да ја 
достави својата точна сегашна адреса на живеење. 
Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена 
судот ќе и одреди привремен старател кој ќе ги 
застапува и штити нејзините права и интереси во 
овој спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV 
П. бр. 2757/87. (157) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Руфат Фазлиев од Скопје, 
булевар „Мак,едонско-косовска бригада“ ул. 10 бр. 
40-а, против тужената Исмета Фазлиева од Скопје, 
порано со истата адреса, а сега со непознато место 
на живеење. 

Се повикува тужената Исмета Усаин Фазлиева, 
родена Мустафова, да се јави во овој суд во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот 
рок да ја достави својата сегашна адреса на жи-
веење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена 
на истата ќе и биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот. 

' Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI П. 
бр. 3424/87. (158) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор 
за долг и враќање на ствари од страна на тужители-
те Јао Раим и Адеми Абибе, двајцата од Гостивар, 
против тужените Адеми Шевал, Мереме, Шефик, 
Исни Ше.валије и Ѓулсиме, сите од с. Чајле, Гостивар. 

Вредност на спорот 1.206.000 динари. 
Бидејќи тужените Адеми Шевал, Исни и Шефик 

се со непозната адреса, за привремен застапник им 
се назначува Ратко Тримчевскм кој ќе ги застапува 
се додека истите не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар П. бр. 1272/87 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води постапка за надомест на 
штета по тужбата на тужителот ЗОИЛ „Македонија“ 
филијала Тетово, против тужениот Селмани Садула 
од с. Г. Речица, а сега со непозната адреса на жи-
веење во Швајцарија 

Се повикува тужениот Селмани Садула од с. Г. 
Речица, а сега со непознато место на живеење во 
Швајцарија, во рок од 15 дена по објавувањето на 
овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Тетово, 
да достави своја адреса или да постави свој полно 
м о ашик. 

Во спротивно, судот ќе му постави привремен 
застапник кој ќе ги штити неговите права и инте-
реси во текот на постапката. 1 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1058/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен спор 
,за надомест на штета по 1ужбата на тужителот РО 
ШИК „Јелак" ООЗТ „Лешница“, против тужениот 
Шерифи Даит од с. Групчин, со место на живеење 
во с. Групчин, а сега со пребивалиште во Обреновац 
со непозната адреса. 

Вредност на спорот 11.250 динари. 
Се повикува тужениот преку „Службен весник 

на СРМ“ да се јави лично пред судот во рок од 30 
дена или да постави свој полномошник кој ќе го 
застапува во постапката. Доколку истиот, тоа не го 
стори, Општинскиот суд во Тетово преку Центарот 
за социјални работи — Тетово ќе му постави прив-
ремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1467/87. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 305 од 4. VIII . 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 63 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот со работа и бришењето од ре-
гистарот на овој суд на Народниот универзитет 
„Мирче Ацев“ с. Тополчани, со следните податоци: 
Престанок со работа и бришење од регистарот на 
овој суд на Народниот универзитет „Мирче Ацев“ с. 
Тополчани, поради здружување кон Работничкиот 
универзитет „Моша Пијаде“, Прилеп, Рег. вл. 280. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 385/87. ' (383) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 306 од 4. VIII. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 147 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот со работа и бришењето од ре-
гистарот на Народниот универзитет „Пецо Даска-
ло“ с. Долнени, со следните податоци: Престанок оо 
работа и бришење од регистарот на овој суд, на На-
родниот универзитет „Пецо Даскало“ с. Долнени, по-
ради здружување кон Работничкиот универзитет 
.,Моша Пијаде“, Прилеп, Рег. вл. 280. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 306/87 (384) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 304 од 4. VIII . 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 67, го запиша во судскиот ре-
i петар престанокот со работа и бришењето од ре-
гистарот поради здружување на Народниот универ-
зитет „Светлост“ — с. Кривогаштани, со следните по-
датоци: Престанок со работа и бришење од регис-
тарот на овој суд на Народен универзитет „Свет-
лост“, с. Кривогаштани, поради здружување кон Ра-
ботничкиот универзитет „Моша Пијаде“, Прилеп, Рег. 
вл. 280. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 304/87. (385) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 274 од 30. VI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 71, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Народен театар „Војдан Чернодрински", 
Прилеп, со ц. о., со следните податоци: Лице овлас-
тено за застапување на РО е Дамчевски Стојан, в. д. 
индивидуален работоводен орган, со неограничени 
овластувања. 
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Му пресганува овластувањето на Нечески Бла-
гоја 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 274/87. (386) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 353 од 28. VIII . 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 576-20, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ООЗТ Работна организација за основно обра-
зование и воспитание „11-ти Октомври“ — Прилеп, 
ОЗТ „Точила" — Прилеп, со следните податоци: Ли-
це овластено за застапување е Николоски Благоја, 
директор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Кузмановски 
Стојан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 353/87. (387) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 279 од 1. VII. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 151, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на POt Ветеринарна станица — Ресен„ со ц. о., со 
следните податоци: Лице овластено за застапување 
на РО е Волкановски Косте Стефо, в. д. директор. 

Му престанува овластувањето на Марковски 
Растко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 279/87. (388) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 430 од 16. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 165 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО, Ветеринарна станица — Струга, со ц. о., со 
следните податоци: Лице овластено за застапување 
на РО е Слободан Ижич, директор, со неограничени 
овластувања. 

Му престанува овластувањето на Стојан Стоја- -
носки. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Битола, Срег. 
бр. 430/87. (389) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 428 од 16. X / 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 345, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Медицински центар — Струга, со след-
ните податоци: Лице овластено за застапување на 
РО е Трпеноски Димитар, индивидуален работово-
ден орган, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Ковачески Јо-
ван. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 428/87. (390) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 238 од 25. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 7 ја запиша во судскиот регистар 
Работната заедница Авто мото друштво „Струга“ — 
Струга, Работна заедница „Стрела“ — Струга, со 
следните податоци: Работната заедница „Стрела“ — 
Струга, во состав на Авто мото друштвото „Струга“ 
— Струга. 

Основна деЈност: 
120190 — останато образование 
(обука на 'кандидати за возачи за управување со 

м оторни вози л а). 
Овластувања во правниот промет со трети ли-

ца: Работната заедница настапува во име и за смет-
ка на Авто мото друштвото „Струга“ — Струга. 

Вид и обем на одговорност: За обврските на Ра-
ботната заедница превземени во правниот промет со 
трети лица одговара неограничено солидарно Авто 
мото друштвото. 

Лице овластено за застапување е Шерифоскг 
Ајруш, секретар, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег 
бр. 238/87 ' (391) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1256 од 19. X. 1987 година, на ре- ' 
гистарска влошка бр. 1-714-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Моша Пија-
де“, Ц. О., Гостивар, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Исмаил Рецепи, дирек-
тор, а се запишува новиот застапник Рамадани Ра-
мадан, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1256/87. (392) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1051 од 13. X. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-943-5-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училишниот центар за средно обра-
зование Куманово со Н. Сол. О., ООЗТ Училиште за 
занимања „Перо Наков“ Куманово, ул. „Бајрам Ша-
бани“ бб, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Митевски Драголуб, в. д. директор, а 
се запишува новиот застапник Белковски Зоран, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1051/87. (393) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1143 од 6. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-913-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Медицинскиот центар „Кавадарци“, Ц. О., 
Кавадарци, ул. „Браќа Миладинови“ — бр. 11, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
д-р Лазар Бањан ски, в. д. директор, а се запишува 
новиот застапник д-р Милан Камчев, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1143/87. (394) 

Окружниот стопански суд во- Скопје, со реше-
нието Срег. бр. ИЗО од 23. X. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1997-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар здружувањето на' земјоделската зад-
руга во друга земјоделска задруга, со следните по-
датоци: Се запишува здружувањето на Земјоделска-
та задруга „Борис П ачески“ с. Велмеј — Охридско, 
со ЦО во земјоделска задруга „Агроонабдител", Р. О., 
Кичево, ул. „Исеин Акиоски" бр. 2. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1130/87. (395) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1069 од 14. X. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2090-0-0-0. ја запиша во суд-
скиот регистар аднотацијата за здружување на една 
земјоделска задруга кон друга земјоделска задруга 
со следните податоци: Се запишува аднотацијата за 
здружување на Земјоделската задруга „Агронапре-
док" с. Дуње со Ц. О. кон Земјоделската задруга 
„Тодор Минов“, Р. О. с. Тимјаник, Неготино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1069/87. ' (396) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1223 од 14. X. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2090-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на основната и спо-
редната дејност на Земјоделската задруга „Тодор Ми-
нов“, Р. О., с. Тимјаник, Неготино, со следните по-
датоци: Се запишува проширувањето на основната и 
споредната дејност со: 

Основни дејности: 
— земјоделско производство, полјоделство, овош-

тарство, градинарство, сточарство, како и давање на 
земјоделски услуги. 

Споредна дејност: 
070114 — трговија на мало со разни животни 

продукти, безалкохолни пијалоци и производи за до-
машни потреби, 
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' 070124 — трговија на мало со огрев и градежен 
материјал, 

070250 — трговија на големо со мешовити стоки, 
070230 — трговија на големо со возила, половна 

механизација, делови и прибор, 
070224 — трговија на големо со огревно дрво, 

градежни материјали и репроматеријали; 
070190 — други угостителски услуги, откуп и 

продажба на земјоделски и сточарски производи, ле-
ковити билки, шумски плодови водоземци и печурки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. i223/87. (3971 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1279 од 26. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1071-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ѕидаро-фасадерската задруга „Соли-
тер", Р. О,, Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, барака 3 
Бутел II, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Марковски Кардељ, в. д. директор, а 
се запишува новиот застапник Надежда Аземовска, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1279/87. (398) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 596 од 5. X. 19Ѕ7 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-2147-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ко,нечниот упис со 
следните податоци: Се запишува бришењето на ко-
нечен упис за формирање и конституирање на Ра-
ботната заедница на месните заедници на општина 
„Центар“, Ц. О., ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 26 Скопје, 
од регистарската влошка 4-2147-0-0-0 при Окружниот 
стопански суд во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 596/87 (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1263 од 19. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-280-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Забавниот парк и детски игралишта „Мла-
дост“, Ц. О., Скопје, Градски парк бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Јова-
новски Љубомир, в. д. директор, без ограничување, 
а се запишува новиот застапник Андоновски Темел-
ко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1263/87. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1215 од 5. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1174-1-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ООЗТ Универзитетски центар за опште-
ствени науки Скопје, Факултет за економски науки, 
Н. Сол. О., со ООЗТ Скопје, ООЗТ Економски фа-
култет „Скопје“ во Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ 
бб, со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник проф. д-р Никола Кљусев, декан, а се запи-
шува новиот застапник проф. д-р Синиша Спасов, 
декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1215/87. (401) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 1195 од 8. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-23-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овл,астено за заста-
пување на Земјоделската задруга „Лирија“ РО с. Бу-
тел, Скопско, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Кузмановски Бранко, а се запи-
шува новиот застапник дипл. инж. агр. Ефтимов Јор-
дан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1195/87. (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1236 од 13. X. 1987 год,ина, на ре-
гистарска влошка бр. 1-219-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Новинско издавачката и печатарска 
работна организација ,,Стопански весн,ик“, Ц. О., 
Скопје Градски ѕид блок VIII/2, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Лазар Бунте-
ски, директор, главен и одговорен уредник без огра-
ничување, а се запишува новиот застапник, Драго-
слав Аргировски, директор, главен и одговорен уред-
ник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1236/87. (403) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1247 од 16. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1208-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за геодетски и фотограмет-
риски работи Скопје, ул. .,Трифун Хаџи Јанев“ бр. 
4, со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник м-р Борис Пауновски, дипл. геолог, инж., в. д. 
директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Цветаноска Ружа, дипл. економист, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1247/87. (404) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 439 од 27. X. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр 576-19, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
нување на ООЗТ Р О за основно образование и вос-
питание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ — ОУ 
„Кирил и Методиј“ с. Канатларци, со следните по-
датоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Стефа,носки Алексо в. д. директор, со ограничени 
овластувања согласно член 30 од Статутот на ООЗТ. 

Му престанува овластувањето на Мицески Дончо. 
Од Окрулшиот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 439/87. (405) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 447 од 4. XI. 1987 година на регис-
тарска влошка бр. 576-06 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-

- ње на ООЗТ РО основно образование и воспитание 
„11 Октомври“ ( — Прилеп, ООЗТ — ОУ „Кире Гав-
рилоски — Јане“ — Прилеп, со следните податоци: 
Лице овластено за застапување на ООЗТ е Маркоски 
Трајче, в. д. директор, со неограничени овластувања. 

И престанува овластувањето на Томеска 'Иванка. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 447/87. (406) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
н,ието Срег. бр. 444 од 27. X. 1987 година, н,а регис-
тарска влошка бр. 39, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на самоуправната интересна заедница на становање 
на општина — Струга, со следните податоци: Лице 
овластено за застапување е Ристо Маркоски, в. д. 
директор, без ограничување. 

Му престанува овластувањето на Томе Биља-
носки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 444/87. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1286 од 27. X. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр, 1-1179-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на законскиот застапник 
на Шумарскиот факултет Ц. О., Скопје, булевар 
,Југославија“ бб, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник проф. д-р Милан Гогушевски, 
декан, а се запишува новиот застапник д-р Миле 
Стаменков, в. д. декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр, 1286/87. (409) 



Ст,р. 784 - Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 20 ноември 1987 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградба на ин-
вестициони објекти (,.Службен весник на СРМ“ бр. 
22/84) РО, РЕК „Битола“ — Суводол - Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување 

1. Општи карактеристики: 
Изведување градежни работи, испорака, монта-

жа и пуштање во погон на објект: маслена станица 
за ТЕ „Битола“ — III — према инвестиционо тех-
ничка документација на инвеститорот. 

2. Услови: 
Изведувањето на работите ќе се отстапи на по-

добен и најповолен понудувач. Понудувачите можат 
да нудат комплетно извршување по систем и инже-
неринг или по делови (само градежни работи или 
само електромашински монтажи со испорака на оп.-
рема). 

3. Место: 
Изведувањето на работите ќе се врши во РЕК 

„Битола“, ТЕ „Битола“ I I I - Битола, с. Суводол. 
4. Цена: 
Понудата треба да содржи вкупни и поединечни 

цени по позиции., 
5 . РОКОВИ: 

— Краен рок за извршување на градежните ра-
боти е 5 месеци. 

— Краен рок за испорака на опрема и електро-
магнетска монтажа со пуштање во погон е 30. 05. 
1988 година. 

— Рок за поднесување на пријави за подобност 
и понуди е 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот во „Службен весник на СРМ“. 

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

работи; 
— извод од завршна сметка за 1986 год., и пе-

риодична пресметка за последниот пресметковен пе-
риод. 

— расположиви капацитети на работна сила и 
механизација; 

— начин на пресметка на дополнителни и не-
предвидени“ работи,-

— гаранција за квалитетот на работите и опре-
мата; 

— изјава дека ги прифаќа условите на инвести-
торот по конкурсот и тендер документацијата. 

Пријавата за подобност и понудата се поднесу-
ваат до инвеститорот РО РЕК „Битола“ — Капитална 
градба ТЕ, Суводол — Битола, по пошта или не-
посредно во одвоени и запечатени обвивки со назна-
ка: ,.Не отворај пријави за подобност“ и „Не отво-
рај — понуда“ и со назнака на конкурсот. 

Понудувачите за изработка на понудите можат 
да ја користат инвестиционо-техничката документа-
ција на инвеститорот. 

Отворањето на пријавите за подобност ќе се из-
врши од комисија петтиот ден од завршувањето на 
конкурсот во просториите на инвеститорот, а за ча-
сот на отворањето на пријавите и за денот и часот 
на отворањето на понудите од подобните понудува-
чи, понудувачите дополнително ќе бидат известени. 

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе 
Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на 
конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши 
избор на најповолен понудувач. 

Сите подетални информации можат да се доби-
јат во РО РЕК „Битола“ — Капитална градба ТЕ, тел. 
097-22-777, телекс 53-148. (412) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/82 и 
11/87), Собранието на општината Неготино објавува 
дека ќе изврши 

ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТИНСКИОТ 
СУД - НЕГОТИНО 

Кандидатите за избор на претседател на судот 
треба да ги исполнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално политички квалитети за 

вршење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-

ните документи треба да ги достават до Собранието 
на општината Неготино — Комисија за избори и 
именувања, во рок од 15 дена сметано од денот на 
објавувањето на ова соопштение. (411) 
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