
^Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 

дена. Огласи според тарифата. Број 19 

Сабота, 17 мај 1986 
С к о п ј е 

Год. Х1Л1 

Претплатата за 1986 година изнесу-
ва 3.800 динари. Овој број чини 60 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

267. 
Врз основа на член 86 од Законот за опшгона-

оодна одбрана ^Службен верник на СРМ" број 
26/84) и член 67 од Деловникот на Претседателство-
то на СР Македонија (^Службен весник' на СРМ", бр. 
32/82), Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на (седницата одржана на 12 мај 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НИВНОТО 

ИМЕНУВАЊЕ 

Член 1 
Советот за народна одбрана на Претседателство-

. х на ОР Македонија се состои од претседател, за-
дник и 15 членови. 

Член 2 
Драгољуб Ставрев, претседател на Претседател-

ството на ОР Македонија ро .својата функција е прет-
седател на Советот за народна одбрана. 

Член 3 
Феми Муча, член на Претседателството на СР 

Македонија, се именува за заменик на претседателот 
на Советот за народна одбрана. 

За членови на Советот за народна одбрана се 
именуваат: 

1. Петар Калајџиски, аден на Претседателството 
на ЦК (СКМ; 

2. м-р Павле Георгиевски, потпретседател на Соб-
ранието на СР Македонија, 

3. днр Владо Камбовски, потпретседател на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија; 

4. Зоран Костовски, републички (секретар зд на-
родна одбрана, воедно и секретар на Советот за на-
родна одбрана,-

5. Раде Гогов, член на Претседателството на РК 
ССРНМ и претседател на Координациониот одбор на 
зпштонародна одбрана и општествена самозаштита; 

6. Александар Симески, член на Претседателство-
то на Советот на ССМ и претседател на Комисија-
та за општонародна одбрана и општествена само-
заштита; 

7. Павле Илиовски, член на Претседателството 
на РО СЗБ НОВ и претседател на Комисијата за 
иитонародена одбрана и општествена самозаштита; 

8. Бранко Азески, член на Претседателетвото на 
РК ССМ,М и претседател на Комисијата за општо-
народна одбрана и општествена самозаштита; 

9. Душко Апостоловски, претседател на Комиси-
јата за општонародна одбрана и општествена само-
*аштита на Собранието .на СР Македонија,-

10. Васил Влашки, потпретседател на Извршниот 
:овет на Собранието на СР Македонија и коман-
дант на Републичкиот штаб за цивилна заштита; 

11. Ламбе Михајл овски, член на Советот на Ре-
публиката,-

12. Никола Кастратевиќ, генерал-потполковник 
во пензија,-

13. Миле Ружиновски, генерална јор, началник на 
Штабот на Скопската ар млека област; 

14. Боце Перев1ски, началник на Републичкиот 
штаб за територијална одбрана; 

15. Киро Коштанов,- потсекретар на Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Член 4 , 
• Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување состав на Со-
ветот за народна одбрана (^Службен (весник на СРМ" 
бр. 26/82) 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето:, а ќе се објави во ^Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 08-56 
12 мај 1986 година 

Скопје 4 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

268. 
Врз основа на член 15 и 16 од Законот за ре-

публичките давени (^Службен весник на СРМ", бр. 
277/5) и член 56 став 1 алинеја 7 рд Деловникот на 
Претседателството на СР|М, Претседателството на 
СР1М, на седницата одржана на 12 мај 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОРЕДОКОТ УТВР-

ДЕН СО УСТАВОТ 

I 
Со оваа одлука се именува претседател на Ре-

публичкиот совет за заштита на поредокот утврден 
со Уставот, се утврдуваат лицата кои по своите 
функции се членови на Советот и се утврдува член 
на Советот од раководните органи на општествено-
иолитичкмте организации во Републиката и се име-
нуваат други членови ра Советот. 

II 
За претседател на Републичкиот срвет за заш-

тита на поредокот утврден со Уставот се именува 
д-р Владимир Митков, член на Претседателството на 
СЕМ. 

За член на Советот од редот на членовите на 
Претседателството се именува Јездимир Богдански. 

III 
Членови во Републичкиот совет за заштита на 

поредокот утврден со Уставот по своите функции се.-
— м-р Глигорие Гоговски, претседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на СРМ, 
— Алекс андар Андоновски, републички секретар 

за внатрешни работи, 
— полковник Зоран Костовски, републички сек-

ретар за народна одбрана. 
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За член на Советот се .именува д-р Михаил Да-
нев, секретар на Претседателството на ЦК на СКМ, 
како претставник на раководените органи на опште-
ствен о -п од ита чките организации во Републиката. 

V 
За член на овој совет се именува 
— генерал потполковник Стојан Аспровски, ко-

мандант на Републичкиот штаб за територијална од-
брана. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен вешик на 
СЕМ". 

Бр. 08-59 
12 мај 19Ѕ6 година 

Скопје 
Претседател 

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

269. 
Врз основа на член 70, 71 и 72 од Деловникот 

на Претседателството на СРМ, Претседателството на 
СЕМ, на седницата одржана на 6 април 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИО-
НИ И КАДРОВСКИ ПРАШАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

I 
Со оваа одлука се - утврдува составот и се име-

нуваат претседател и членови на Комисијата за ор-
ганизациони и кадровски прашања на Претседател-
ството на (ОР|М. 

II 
Комисијата за организациони и кадровски пра-

шања на Претседателството на СРМ има претседа-
тел и четири члена. 

Претседателот и двајца членови на Комисијата 
се именуваат од редот на членовите на Претседа-
телството на ОРМ. Другите двајца членови, се секре-
тарот на Претседателството на СРМ и секретарот на 
Советот на Републиката. 

III 
За претседател и членови на Комисијата за ор-

ганизациони и кадровски прашања се именуваат: 
1. За претседател д-р Ѓоре Михајловскм, член 

на Претседателството на СРМ. 
2. За. членови: 
— Јездимир Богдански, член на Претседателство-

то на СРМ, 
— Феми Муча, член на Претседателството на 

ОРМ, 
— Илија Танески, секретар на Претседателство-

то на СРМ, 
— Илија Беличанец, секретар на Советот на Ре-

публиката. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

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

Бр.. 08-58 
12 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

270. 
Врз основа на член 85, став 1 од Законот за Из-

вршниот оовет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен ве|сник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на С1Р Македонија, на седницата 
одржана на 28 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. За секретар на Извршниот совет на Собра-
нието, на СР Македонија се именува Томислав С е -
фоски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-780/1 
28 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

271. 
Врз основа на член 7, став 3 - од Законот за 

учество на Републиката во финансирањето на сеиз-
молошката и инжене-рсжо-сеизмолошката дејност 
(^Службен верник на СРМ" број 18/83), Извјршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕ-
ПУБЛИКАТА ЗА ИНЖЕШРСКО-СЕИЗМОЛОШКАТА 
ДЕЈНОСТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИН-
ЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО 
СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат работите што 

се финансираат од Републиката за инисенерско-сеиз-
молошгката дејност на Институтот за земјотресно ин-
женерство и инженерска сеизмолош)ја на Универзи-
тетот „Кирил и Методиј" во Скопје за 1986 година 
и тоа: 

1. Инсталирање и редовно одржување на мре-
жата 'од 'инструменти за регистрација на силните 
земјотреси на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

— Одржување на мрежата на инструменти фор-
мирана од 26 акцелерографи тип ЅМА^1 и 32 сеиз-
москопи _ 

.1.1. Редовна теренска контрола да се врши три-
пати годишно преку: 

— проверување на состојбата на инструменти и 
локацијата; 

— вршење на калибрациони тестови и 
— вршење замена на акумулатор ските батерии 

и филмовите кај акцелерографите и завршените ста-
кла кај сеизмостапите.-

1.2. Лабораториска контрола, обработка и при-
према СО: 

— лабораториска, обработка на калибрационите 
тестови; ^ 

— евиденција на карактеристиките и другите 
податоци за инструментите; 

— припрема за теренска контрола; 
— 'специјални сервиси со поправка (по потреба) 
— замена на дотраени делови (по потреба) и 
— детално поднесување на карактеристиките (по 

потреба) 
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1.3. Постапка во случај ,на случаи земјотрес и 
тоа: 

— итна 'обиколка на локациите и инструментите; 
— вонредна теренска контрола на инструменти-

те и 
— собирање на регистрации и филм. 
2. Собирање, обработување и анализирање на 

регистр аџиите на силните земјотреси, публикување 
на регистар аџиине, изготвување на технички пред-
лози за утврдување на сеизмичкиот ризик на од-
делни подрачја, • дополнување на картата на земјо-
тресната реонизација на. Социјалистичка Република 
Македонија и за изготвување на техничките пропи-
си за проектирање и градење на објектите во зем-
јотресни подрачја. 

2:1. Техничка обработка на реѓистрациите и тоа: 
— развивање на филмови во фото-лабораторија,-
— одредување на калибрациони карактеристики 

на инструментите; 
— изработка на контакт-копии и 
— архивирање на регистрации^. 
2.2. Финалната обработка на регистр аџиите и 

тоа: 
— дигитализирање на податоците на компјутер-

ска обработка на податоците во временски и фрек-
вентен домен; 

— конверзација на дигитализирани податоци во 
единици по меѓународниот систем на единици; 

— добивање на ^коригирани податоци за за-
брзување (некоришр ани акцелерограми); 

— пресметување на коригирани податоци за за-
брзување, брзината и поместувањето (коригирани 
временски истории) и 

— пресметување на спектри на одговор и фу-
р перови шекири. 

3. Проучување на последиците од силните зем-
јотреси, давање на стручна помош за извршување 
на класификацијата за -степенот на оштетување и 
употребливост на објектите, изготвување на општи 
и технички нормативи за уривање, расчистување и 
санација на оштетените објекти (по укажана потре-
ба) и 

4. Меѓународна размена на податоци од слу-
чените силни земјотреси (по укажана потреба). 

II 
Финансиски средства за извршување на работи-

те по оваа програма се обезбедени со буџетот на 
СР Македонија за 1986 година во вкупен износ од 
3.340.000 динари. 

III 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-612/1 
17 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

272. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за 

учество на Републиката во финансирањето на сеиз-
молошката и инже1нер|ско-сеизмолошката дејност 
(„Службен весник на СЕМ" бр. 18/83), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕ-
ПУБЛИКАТА ЗА СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ НА 
СЕИЗМОЛОШКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ПРИ ПРИРО-
ДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ЗА 

1986 ГОДИНА 

I 
Со оваа .програма се утврдуваат работите што 

се финансираат од Републиката за сеизмолошката 
дејност на Оеизмолонжата опсерваторија при При-
родночматематичкиот факултет во Скопје за 1986 го-
дина и тоа-. 

1. Постојано еледење-регистрирање, анализирање 
и архивирање на податоците за земјотресите преку 
постојаните сеизмолошки станици: 

— одржување на инструментите во сеизмолописи-
те станици во непрекинато исправна состојба, под-
готвеност на вработените во постојана мобилност, 
поради следење и регистрирање на 'Сеизмичките по-
јави, собирање, систематизација, чување, анализира-
ње и проучување на податоците и благовремено из-
вестување на јавноста. 

2. Обработка на регистрациите и податоците за 
утврдување на основниот сеизмички ризик на од-
делни подрачја и на целата територија на СР Ма-
кедонија: 

— брза анализа на сите земјотреси регистри-
рани во се измол описите станици, кои со податоците 
'ОД меѓународната размена ќе послужат за одре-
дување на времето, епицентарот, интензитетот и 
други параметри на земјотресите на подрачјето на 
Македонија, со цел да се обезбедат изворни и ори-
гинални податоци за сите општествени и научни 
потреби; 

— известување на надлежните републички ор-
гани и организации, на општините и јавноста, за 
настанатиот земјотрес и степенот на загрозеноста 
од него, со цел преземање на брзи и ефикасни 
оперативни мерки за отстранување на настанатите 
последици; 

— изработка на сеизмолошки билтен, каталози, 
карти, кои укажуваат на сеизмичката опасност на 
територијата на СР Македонија, кои се неопходни 
како подлоги за потребите на соодветните републич-
ки органи и организации, штабовите за цивилна 
заштита, за потребите на ЈНА, а со цел за презе-
мање на потребните заштитни мерки при планирање-
то, проектирањето и изградбата на објектите во 
Републиката и за изработка на плановите за заш-
тита од елементарни непогоди, на ниво на Репуб-
ликата и општина; 

— постојано подготвување, собирање, федување 
и чување на архивот од инструментални и макросе-
измички податоци, како основен постојан процес и 
база на сите проучувања, за практични општествени 
и научни цели. Одржување на целокупната опрема 
(набавка на потрошен материјал, резервни делови, 
помошна опрема и др.) и набавка на стручна лите-
ратура со цел Сеизмолошката опсерваторија посто-
јано да ја извршува својата функција на оовремено 
ниво. 

3. Изработка и постојано дополнувања на кар-
тата на земјотреша реонизација на територијата на 
СР Македонија: 

— обработеа и синтеза на добиените податоци 
за утврдување на основниот сеизмички ризик и пос-
тојано надополнување на картата на земј огреана ре-
онизација на територијата на СРМ и (Одделни под-
рачја. За оваа цел во 1986 година ќе се изготви 
следното: 

— каталог на земјотресите во Македонија во 
1985 година; 

— карта на изосеисти на настанатите земјо-
треси во 1985 година; 

— епицентрална карта на ОВМ за 1986 година; 
— следење на тековната сеизмичка активност 

на територијата на СР Македонија. 
4. Објавување на податоците за сеизмичките по-

јави: 
— постојано публицирање во рамките на сеиз-

молошката дејност на резултатите од работата во 
вид на сеизмолошки билтени и др. во рамките 
на Југословенската и меѓународната размена на се-
измолошки податоци со четирите светски сеизмо-
лопжи центри и со околу'200 централни сеизмолош-
ин институции и станици во светот. 

5. Меѓународна размена на податоците за слу-
чените земјотреси: 

— постојано подготвување, средување и праќа-
ње на фотокопии на сеизмограми на земјотреси, 
сеизмолопжи билтени и други стручни публикации, 
во. рамките на меѓународната размена. Врз основа на 
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ова Олсерв аго рдојата формира посебен архив од ин-
струмент алии податоци за земјотресите од терито-
ријата на СР Македонија од сеизмол описите стани-
ци во светот и други публикувани материјали, што 
имаат научно и практично значење за потребите на 
Републиката; 

— вршење задачи и работи што произлегуваат 
од воспоставената соработка или здружување со 
соодветни .стручни институции во земјата и стран-
ство, а се од интерес за унапредување на сеизмо-
лошката дејност. ~ 

II 
Финансиски средства за извршување на работите 

по оваа програма се обезбедени со Буџетот на СР 
Македонија за 1986 година во вкупен износ 19.284.000 
динари. 

1. Постојано следење — регистрирање, .анализи-
рање и архивирање на податоците за земјотресите 
преку постојаните сеизмошошки станици 7.653.000 
динари. 

2. Обработка на регистрациите и податоците за 
у т в р д у в а њ е на основниот (Сеизмички ризик н а од-
делни подрачја и на целата територија на СР Ма-
кедонија 7.653.000 динари. 

3. Изработка и постојано дополнување на кар-
тата на земјотреша реонизација на територијата 
на СР Македонија 1.800.000 динари. 

4. Објавувале па податоците за сеизмичките по-
јави 1.678.000 динари. 

5. Меѓународна размена на податоците за слу-
чените земјотреси 500.000 динари. 

III 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-613/1 
17 април 19&6 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

273. 

Врз основа на член 5 од Законот за^ основање 
Завод за геодетски и фотограметриски работи ^Служ-
бен вешик на ОРМ" бр. 9/77), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА, ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И 
ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на 
општествената заедница во Советот на Заводот за 
геодетски и фотограметриски работи, поради истек 
на времето за кое се именувани: 

— Димитар Каламутов, 
— ИЈНЖ. Петар Серафимов. 
2̂  За претставници на општествената заедница 

во Советот на Заводот за геодетски и ф ото грам е-
триски работи се именуваат: 

1. Венцислав Ефремов, советник на републич-
киот секретар за финансии, 

2. Антун Моелавац, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита 
на човековата околина. 

Бр. 17-524/1 
20 март 1986 година 

'Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

274 
Врз основа на член 53-6 од Законот за редов-

ните судови („Служ)бен весник на С1РМ" бр. 10/76, 
30/77, 36/77, 9/78, 27/78 и 46/82), републичкиот се-
кретар за правосудство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ВО 
КРИВИЧНАТА И ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА ПРЕД 
РЕДОВНИТЕ СУДОВИ И ВО ПОСТАПКАТА ЗА СТО-

ПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ ПРЕД СТОПАНСКИТЕ 
СУДОВИ 

Член 1 
Во Правилникот за надоместокот на трошоците 

во кривичната и процесната постапка пред редовни-
те судови и во постапката за стопанските престапи 
пред стопанските судови („ Службен весник на СРМ" 
бр. 12/79), во членот 1 ред 7 по бројот 4/77 се до-
дава запирка и бројот 14/85, во редот 8 по бројот 
4/77 се додаваат запирка и броевите 43/82, 69/82 и 
58/84, и ред 10 по бројот 4/77 се додава запирка и 
брОЈОТ ,14/85. 

Член 2 
Во член 12 став 1 ред 5 по зборот „лице" на-

тамошните зборови се бришат и се додаваат збо-
ровите „кој користи сопствено возило му припаѓа 
надоместок за сопственото возило во износ од 20в/» 
од највисоката цена на бензинот за 1 литар по из-
минат километар". 

Во истиот член во став 3 по зборот „правци" се 
става точка, а натамошните зборови се бришат. 

Ставот 5 на овој член се брише. 

Член 3 
Член 14 се менува и гласи: 
^Надоместокот за дневница на сведокот, вешта-

кот, толкувачот, постојаниот судски преведувач и на 
службеното лице се определува според прописите за 
надоместок на патните, дневните и другите трошо-
ци на работниците во републичките органи на упра-
вата". 

Член 4 
Во член 18 во ставот 1 износот „150" се заме-

нува со износот „1.000", а износот „400" со „2.000". 

Член 5 
Член 27 се менува и гласи: 
„3а преведување на писмени исправи, на постоја-

ните судски преведувачи им припаѓа награда, и тоа: 
1. За превод од странски на македонски јазик 

за секој ред по 17,00 динари (62 до 65 печатарски 
знаци во ред), со тоа што наградата не може да биде 
помала од 500,00 динари од страница; 

2. За превод од македонски на странски јазик 
за секој ред по 23,00 динари ,©о тоа што наградата 
не може да биде помала од 700,00 динари од стра-
ница; 

3. За превод од странски на странски јазик за 
секој ред по 33,00 динари, со тоа што наградата 
не може да биде помала од 1.000 динари од страна; 

4. За превод од македонски на јазик на наро-
дите, односно народностите на Југославија и обрат-
но, за секој ред по 17,00 динари со тоа што награ-
дата не може да биде помала од 500,00 динари од 
страна 

За секој натамошен примерок од преводот суд-
скиот преведувач има право на налрада во висина 
од 15°/о од наградата предвидена во став 1 до 4 на 
овој член. 

Наградата се пресметува според редовите на из-
вршениот превод отчукан на машина за пишување. 
Започнатиот ред се смета како цел ред". 
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Член 6 
В.о член 28 став з ред 3 но зборот „од" се до-

дава „100,00 од страна", а натамошните зборови се 
бришат." -

' Член 7 
Во член зо во (ставот 1 по зборот „ адвокатите", 

се става трчка, а натамошните зборови се бришат. 

Член 8 ч -
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во .^Службен весник на Соција 
листичка Републжа Македонија". 

Бр л 03-322 -
април 1986 година 

Скопје 
" " Републички секретар за правосудство, 

Никола Барлевски, е. р. 

"275. 
Врз основа на член 3-а став 3 од Заклонот за бо-

речки додаток на 'учесниците во Народи оослободи-
теогното движење . од Егејскиот дел на" Македонија 
^Службен ведаЈдеО на СРМ", бр. 23/75, 27/77 и 18/83), 
претседателот на Републичкиот'комитет за здравство 
и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИ-
ТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ 

ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ, НА МАКЕДОНИЈА 
ВО 1986 ГОДИНА 

1. Основата за определување на боречкиот дода-
ток, од први јануари 1986 година се утврдува во из-
нос од 43.101 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ^Службен веоник на Со-
цијалистичка Република Македонија".^ 

Бр. 08-04-4591 . , 1 

24 април 1986 година^ 
Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет 

за здравство и социјална 
политика, 

Каменчо Ѓоргов, е. р. 4 

276. 
Врз основа на член 5 од Законот за давање на-

доместок на дел од каматата на кредитите за опре-
делени намени во периодот од 1986 до 1990 година 
(^Службен ве аниќ на СРМ", бр. 44/85), републичкиот 
секретар за фин а н т и донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА 

1. Остварувањето за правото на надоместок на 
дел од каматата на банките (корисници на надомес-
тениот на каматата), се врши согласно со Законот за 
давање надоместок на дел од каматата на кредитите 
за определени намени во периодот од 1986 до 1990 
година, а според постапката определена со ова 
упатство. ' 

2. Корисниците на надоместокот на каматата го 
поднесуваат барањето до Службата на општествено-
то книго водство во рок од шест. месеци -од денот 
на стасачо)ста за наплата на надоместокот на ка-
м а т а ^ - ~ . 

3. Кон барањето за признавање надоместок на 
камата корисниците на надомеотокот на каматата се 

' должни да поднесат-; -

' 1) препис од договорот за (кредит, според кој 
може да се установи изворот на средствата, камата-
та и условите на дадениот кредит, а кој, се поднесу-
ва при првата пресметка, како и друга~ документаци-
ја врз основа на која може да ое утврди правото на 
надоместок на камата; и 

2) пресметка на надоместокот на дел .од камата-
та (со потребните податоци за секој кредит (за ко-
рисникот на кредитот, за намената на кредитот, да-
тумот на одобрувањето на- кредитот," состојбата на 
должењето, рркот на втасаноста на кредитот, време-
то на користењето и друго). 

_ 4. Службата на општественото книговодство ја 
доставува за исплата документацијата од точка 3 на 
ова упатство до Републичкиот секретаријат за фи-
нансии во рок од 30 дена од денот на приемот на 
документацијата. 

5. Надоместокот на каматата се пресметува по-
лугодишно, а се исплатува во рок од шест месеци 
од денот на стасаноста за наплата на надоместокот 
на каматата. 

6. Ако во кредитирањето на определени намени 
учествуваат повеќе корисници на" надоместок на ка-
мата, правото на надоместок на дел од каматата го 

, остваруваат сразмерно на нивното учество во креди-
тирањето. ' - 1 

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето вб ^Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-989/1 
24 април 1986 година ^ 

(Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Алексадар Андоновски, е. р. 

277. 
Уставниот суд на Македонија, врз 1 основа на 

член 426 став 4 од Уставот на СР Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека на 1 ма ј 1986 година прес-

тана да важи член 98 став 2 од Законот за работ-
ните односи („Службен весник на СЕМ", бр. 45/77, 
3/83, 3/85 и 42/85) во делот кој се одне1сува на усло-
вите под кои на жената „ — работник и престанува 
'работниот однос по сила на законот, а кои 1се раз-
лични од условите за мажот — работник. 

2. - Оваа одлука ќе се објави во „ Службен весник 
н а СР1М". , 

3. Уставниот суд на Југославија, по поднесени 
иницијативи, со решение У. бр. 353/84 и 373/84 суд 21 
(ноември 1984 година, поведе постапка за, оценување 
уставноста на4член 98 став 2 од Законот за работ-
ните односи и во смисла на член 389 став 1 од Уста-
вот на СФРЈ, иницијативата му ја достави на Устав-
ниот суд на Македонија за да ја оцени согласноста 
на оспорената законска одредба со Уставот на СР 
Македонија, затоа што /основано се постави, праша-
њето дали со оспорената законска одредба не е 
повредено уставното начело за еднаквоста на поло-
вите во правата и должностите 

Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 
87/80 од 20 февруари 1985 година, поведе постапка 
за оценување согласноста на означената "законска 
одредба- со Уставот на СР Македонија и решението 
му го достави на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

4. Со одлука У. бр. 87/80 од 5 јули 1985 година 
(^Службен весник на СРМ" бр. 30/85), Уставниот суд 
на Македонија утврди дека член 98 став 2 од За-
конот за работните односи во делот означен во точ-
ка 1 на оваа одлука, не. е во согласност со Уставот 
на СР Македонија. Оваа одлука Судот му ја .достави 
нз Одбранило на СР Македонија на 16 јули 198§ 
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година, од кога, согласно член 426 став, 2 од Уста-
вот, точна да тече рокот од шест месеци, во кој, 
според оваа уставна одредба, Собранието беше долж-
но да ја усогласи означената (законска одредба со 
Уставот. 

Согласно член 426 став з од Уставот, по бара-
ње на Собранието, Уставниот^суд на Македонија со 
решение У. бр. 87/80 од 15 Јануари 1986 година го 
продолжи рокот за усогласување на означената за-
конска одредба ср Уставот, до 30 април 1986. година. 

Со оглед на тоа што Собранието на СР Маке-
донија, во оспорените рокови не ја усогласи озна-
чената законска одредба со Уставот, Уставниот суд 
на Македонија, согласно член 426 .став 4 од Уста-
вот, на седницата одржана на 7 мај 1986 година 
утврди дека на 1 мај 1986 година, член 98 став 2 од 
Законот за работните односи, во делот означен во 
точката 1 на оваа одлука, престана да важи. 

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

_ У. бр. 87/80 
7 мај 1986 година, 

Скопје 
Претседател' 1 

на Уставниот суд на Македонија, 
1 Димче Козаров, е. р. ч 

278. 
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 19 
февруари 1986 година донесе { -

О Д Л У К А 

1/СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 21 став 1 точка б), член 21 став 2, член 

21 точка 3 и 4,' член 22, ч член 30, член 57 став 3 
и член 68 став 5 од Правилникот за критериумите и 
мерилата за решавање на станбените прашања на 
работниците во Основната организација на здруже-
ниот труд4— валавници за славови и дебели лимови 
во состав на Работната организација.Рудници/и же-
лезарница „Скопје" во Скопје/ донесен со референ-
дум на 27 и 28 јуни 1983 година,- и 

б) Одлуката за решавање превозот на вработени-
те при доаѓање и одење од работа, донесена од 
работничкиот совет на Работната организација Руд-
ници и железарница( ^Скопје" во Скопје на 10 јуни 
1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ^Службен весник 
на СРМ" и ,во означената Основна организација, на 
начин предвиден за објавување .на самоуправните оп-
шти акти. . ' 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У 
бр. 227/84 од 19 септември 1985 година и У. бр. 
222/85 од 20 ноември 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актите 
означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што основано се постави прашање-
то за нивната согласност со Уставот и законот 

4. На седницата Судот утврди дека: 
а) — во. член 21 став 1 точка б) од Правилникот, 

според основот станбен статус; покрај другите, како 
потстанари се предвидени лицата кои привремено 
се сместени во барака или самачка зграда и лицата 
кои живеат ка ј (своите родители или родителите на 
брачниот другар и за ' сите се предвидени еднаков 
број бодови (15). ' -

Според член 42 од Законот за станбени односи 
(,^Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75), работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд оо референдум ги утврдуваат, начинот, усло-
вите и редот на првенство за добивање станови на, 
користење. Според-тоа, самоуправно е право на ра-
ботниците во организациите на здружениот труд, во 

согласност со Уставот и законот, да определат такви 
основи и мерила за утврдување редот на првенство 
за доделување на станови, со кои пред се ќе се ос-
твари уставното начело за заемност и солидарност 
во задоволувањето на потребите на работниците од-

- носно во користењето на средствата за заедничка по-
трошувачка, во кои спаѓаат и средствата за изградба 
на станови во општествена сопственост. , 

, Со оглед на тоа што во оспорениот член 21 став 
I точка б) според основот станбен статус е пред-
виден еднаков/ број бодови (15) за лицата кои жи-
веат привремено во барака или самачка зграда и за 
лицата кои живеат ка ј своите родители или родите-

- лгѓге на брачниот другар, Судот утврди дека овој 
член од Правилникот не е во согласност со устав-
ното начело за заемност и солидарност затоа што1 

лицата со привремено сместување се во полоша 
станбена ситуација од лицата кои се корисници на 

' стан; 
— во член'21 став 2 за состанар^ се 'предвидени 

15 бода. Во врска со овој член Судот оцени дека 
работникот состанар по основот станбена состојба 
не треба еднакво да биде вреднуван оо̂  работникот 
кој живее кај своите родители или ројдителите на 
неговиот брачен другар, затоа што согласно член 
103 од Законот'за станбени односи, состанарот е но-
сител на станарско страно во поглед1, на просториите 
КОИ ГИ користи; 1 

— во член 21 точка 3 и 4 се предвидени 20 
бода чЗа носителите на станарско право на стан по-

^ мал од 18)Ш2 по член на семејството, ако станарското 
право и го отстапат на основната организација, од-
носно на стан во лична сопственост ако станарското 
право „ односно станот во лична сопственост и го от-
стапат. на основната организација без надоместок. 

Со член 2Ѓ14 став 1 од Уставот на СР Македони-
ја загарантирано му е на граѓанинот да стекнува 
станарско право на стан во општествена сопственост 
со кое му , се обезбедува под услови определени со 
закон, трајно да користи, стан во општествена соп-
ственост заради, задоволување на личните и семеј-
ните потреби. Согласно алинеја 9 на став 3 на дел 
II од Основните начела на Уставот па СР Македони-
ја, неприкосновената основа на положбата на чове-
кот, покраЈ другото, ја сочинуваат и еднаквоста на 
правата, должностите и одговорностите на луѓето во 
согласност со Уставот и законот. 

Со оглед на тоа што според оспорениот член 21 
точка 3 и ' 4 се доделуваат бодови до критериумот 
отстапување на стан, Судот утврди дека со тоа се 
ставени во привилегирана положба работниците што 
го отстапуваат станот со што се повредени устав-
ните начела за еднаквоста, заемноста и солидарноста; 

, — според член 22, за секоја година работен стаж 
работникот добива 'по еден бод, за секои 10 години 
работен стаж уште 5 бода и за над 25 години рабо-
тен стаж и со ист статус на живеење како потстанар 
добива уште плус 20 бода. 

Со оглед на тоа што со ваквиот начин, на вред-
нување, работниот стаж може да има доминантно 
влијание во однос на социј&лно-економските крите-
риуми Судот утврди дека со тоа се доведува во пра-
шање остварувањето на уставното начело на заемност 
и солидарност; 

— во член 30 е предвидено доделувањето креди-
ти на работниците за изградба на семејна станбена 

, зграда или стан, за купување стан како посебе^ дел 
од зграда и за доградба на семејна станбена зграда 
или стан да се врши од средствата наменети за стан-
бени потреби утврдени со програмата за изградба и 
купување станови во седиштето на основната органи'-
зација. 4 

Согласно член 21 од Уставот на СР Македонија и 
член 116 став 1 од Законот за здружениов труд, ра-
ботниците во основната организација го распореду-
ваат делот од чистиот доход за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка, сразмерно со придонесот кој го 
дале во остварувањето на доходот во основната орга-
низација. Средствата за заедничка потрошувачка што 
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се издвојуваат од чистиот доход на основната орга-
низација, согласно член 1.17 став 1 од Законот за 
здружениот труд, се 'внесуваат во фондот за заед-
ничка потрошувачка во кој работниците, согласно . 
став 3 на истиот член, ли здружуваат и средствата 
за заедничка потрошувачка што ги издвојуваат од 
својот личен доход. 

' Од изнесените уставни и законски одредби про-
" излегува дека работниците учествуваат во создавање-

то на средствата за заедничка потрошувачка,,. издво-
јувајќи дел од доходот на основната организација и 
дел од својот личен доход, така што сите работници, 
согласно утврдените зонови и мерила, имаат право 
да учествуваат во создавањето и во распределбата на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка. 

Со' оглед на тоа што со угодувањето станбени-
те кредити да се користат само за изградба и купу-
вање на станови на подрачјето во кое ое наоѓа се-
диштето на Основната организација, се исклучуваат 
од распределба оние работници кои ќе градат или 
купуваат стан вон од тоа подрачје од кое просторно 
се во можност да доаѓаат на работа, Судот утврди 
дека се создава нееднаквост во правата на работни-
ците во' таа основна организација; 

— според член 57 став 3, работникот може да 
добие стан ион утврдената ранг-листа ако оди во 
пензија, ̂  по било кој основ, а има повеќе од 10 го-

д и н и работен стаж во работната организација, потоа 
ако е инвалид на-трудот I и II 'категорија, а нива-
лидитетот го с т е г а л во работната организација, како 
и членовите на потесното семејство на загинат работ-
ник на работно место во работната организација. 

Судот оцени дека самоуправно право е на работ-
ниците во согласност со -уставното начело на заем-
ност и солидарност да ги предвидат случаите кога на 
работниците може да -им се додели стан на користе-
ње вон утврдената ранг-листа. " { 

Иако прашањето зџ предвидување на случаите за 
доделување стан на работници вон утврдената ранг-
листа, е нишо самоуправно - право Судот утврди дека 
оспорениот член 57 став 3 во делот во кој е пред-
видено доделување стан вон утврдената ранг-листа 
на работниците кои одат во пензија, не е во соглас-
ност со уставното начело на еднаквоста. Ова од при-
чина, што со тоа се ставаат во привилегирана полож-
ба работниците пред одење во пензија, иако тие, се 
се уште работници во здружениот труд и нивниот 
придонес преку минат труд може да биде (вреднуван 
преку х истиот основ предвиден во Правилникот за 
распределба на станови. 

Исто така, Судот утврди дека тој- дел од оспоре-
ниот член од правилникот е во спротивност оо член 
2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, затоа 
што уоковувајќи го добивањето стан со најмалку 10 
години работен стаж во работната организација, ра-
ботниот стаж стекнат во и БОН организацијата раз-
лично се вреднува. 

член 68 став 5 предвидува договорот за ко-
ристење на стан задолжително да содржи одредба де-
ка станот се доделува на работник кој е во-работен 
однос на неопределено време во Основната органи- , 
зација , • * ' 

Како што се гледа од -оваа одредба од Правил-
никот, право' на учество во распределбата на стано-
ви и станбени кредити имаат само работниците кои 
во Основната организација засновале работен однос 
на неопределено време. , 

^Имајќи го предвид член 174 став 4 од Законот 
за здружениот "труд, според кој работниците кои 
засновале работен однос на определено време ги 
имаат во основа сите права како и работниците кои 
засновале работен однос на .неопределено време, тие 
не можат "да бидат ^склучени од правото да учеству-
ваат во распределбата на станови и станбени креди-
ти. Обемот на нивните права, пак, зависи од должи-
ната на работното време и од нивниот .придонес во 
работата. Притоа, работниците што засновале рабо-
тен однос на определено време не можат да бидат 
целосно изедначени во поглед на правата во распре-

делбата на средствата за станбена изградба со работ-
ниците в|о работен однос на неопределено време, за-
ради разликите во траењево на објективните мож-
ности за остварување на заемност и солидарност во 
.определена организација на здружениот труд и во 
здружениот труд во целина.- Поради тоа, работници-
те во основната организација ' на здружениот труд 
треба да утврдат основи и мерила за определување 

, обемот на правата во користењето на средствата за 
станбена изградба на работниците кои засновале ра-
ботен однос на определено време. ч 

Имајќи го предвид, изнесеното, Судот утврди де-
ка член 68 точка 5 од Правилникот е во спротивност 
со Законот за здружениот труд. 

б) Одлуката за решавање превозот на вработени-
те при доаѓање и одење од работа предвидува орга-
низиран превоз на вработените во Работната органи-
зација со надоместок од 50°/о од вредноста на блок 
картата на Градското сообраќајно претпријатие — 
Скопје. Меѓутоа, според точката 6 од оваа Одлука, 
за превоз на меѓуградските релации, Работната орга-
низација не врши никакво надоместување. 

Како што се гледа од изнесеното ..со точката 6 од 
оспорената Одлука се прави разлика меѓу работни-
ците кои- користат превоз на градски релации и ^ра-
ботниците кои користат превез на меѓуградски рела-
ции .Имено, за превозот на градските' релации Ра-
ботната организација обезбедува надоместување, до-
дека превозот на меѓуграрските релации не го надо-
местува. 

Според член 105 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд и член 26 став 1 точка 1 од Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход и 
на доходот и за утврдување и распоредување на при-
ходот („Спужбе,н лист на СФРЈ" бр. 86/84), во тро-
шоци на работењето на основната организација кои 
во целина се надоместуваат од вкупниот приход спа-
ѓаат и издатоците за надомест за трошоците за пре-
воз на работа и од работа во согласност со самоуп-
равниот општ акт донесен врз основа на самоуправ-
ната спогодба во согласност со општествениот до-
говор. ~ . 

Имајќи го предвид и з н е с е н о т о , Судот утврди де-, 
ка наведените законски одредби не ги овластуваат 
работниците, при -донесувањето на самоуправните 
општи акти со кои се регулираат прашањата за на-
доместување на трошоците за превоз, да го ограни-
чат тоа право само на работници кои живеат на под; 
рачјето на град Скопје. Имено, право на надомест 
на трошоците за превоз, под еднакви услови, имаат 
сите работници кои ги прават тие трошоци без (Оглед 
дали живеат на подрачјето на град Скопје или над-
вор од тоа подрачје. Тој надомест треба да се дви-
жи во рамките и до висината на трошоците кои им 
се надоместуваат на работниците кои користат пре-
воз на градски релации. Имено, во случајов, тој на-
домест треба да изнесува 50 /̂о од вредноста на блок 
картата на Градското сообраќајно претпријатие —« 
Скопје, додека останатиот дел од трошоците за пре-
воз на меѓуградските релации, работниците се долж-
ни да ги надоместат од сопствени средства. 

Имајќи го предвид изнесеното Судот смета дека, 
и покрај тоа шт̂ о утврдувањето надомест на трошо-
ците за превоз е нивно самоуправно цраво доколку, 
тоа е предвидено' во самоуправниот општ акт, тогаш 
тоа право, под еднакви услови, треба да го ил^аат 
сите работници 

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

У. бр. 227/84 
.19 февруари 1986 година 

Скопје; - ' 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р, 
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279. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правило дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 26 февруа-
ри 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 18 став 1 алинеја 4 и став 
2 алинеја 5 од Правилникот за работните односи на 
Основната организација на здружениот труд „Алка-
лоид — Комерц" во состав на Работната организаци-
ја „Алкалоид" во Скопје, донесен со референдум на 
29 октомври 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружениот 
труд „Алкал(оид — Комерц" во Скопје, на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. ' 

.3. Уставниот суд на Македонија, по предлог на 
Оловниот суд на здружениот труд во Скопје, пове- 1 

де постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите означени во точката 1 на оваа одлука. 
Според* наводите во предлогот, означените одредби 
не се во согласност со уставното начело на еднак-
воста и со член 240 од Уставот на СР Македонија и 
се во спротивност со член 167 од Законот за здруже-
ниот труд, затоа што во нив е предвидено при кон-
курирање за засновање работен однос да. се. доделу-
ваат бодови за времетраењето на живеење во место-
то на вработување и на деца на работници во Ра-
ботната организација „Алкалоид" кои го исполнуваат 
законскиот минимум за одење во .пензија и се сог-
ласни да одат во пензија. 

4. На седницата -Судот утврди дека Правилникот 
означен во точката 1, на оваа одлука е донесениов 

з референдум на 29 октомври 1984 година. Во него-
виот член 18'став 1 алинеја 4 е предвидено кандида-
тите што конкурираат за засновање работен (однос да 
добиваат бодови и во зависност од времетраењето на 
живеење во местото на вработување, како еден од 
основните критериуми за приоритет- при вработу-
вањето. 

Според Оддел II ,став 3 алинеја 9 од Уставот на 
СР Македонија, а неприкоснјовената основа на по-
ложбата и улогата на човекот ја сочинува, меѓу дру-
гото/ и еднаквоста на правата, должностите и одго-
ворностите на луѓето во согласност со уставноста и 
законитоста. Според член 210, од Устав)от и член 167 

. од Законот за здружениот' труд,, на секој граѓанин 
под еднакви услови му се достапни сек|ое работно 
место и функција во општеството. 

Судот смета дека времетраењето на живеењето 
во местото на вработување. може да се предвиди, ка-
ко основ за приоритет на вработувањево под еднак-
ви услови. Меѓутоа, Судот оцени -дека предвидување-
то на времетраењето 'на живеење во местово на вра-

_ ветување како самостоен основ не е во согласност со 4 

означеното уставно начело и со означениот член 210 
од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со 
означениот член 167 од Законот,за здружениот труд, 
затоа што тоа предвидување кандидатите ги доведу-
ва во нееднаква положба и што посредно ја ограни-
чува -слободата на движењето и вработувањето на 
граѓаните на СФР Југославија на целата нејзина те-
риторија. 

5. На (седницата, исто така, Судот утврди дека во 
-став 2 алинеја 5 на член 18 од означениот Правил-

ник е предвидено, на децата на работниците во озна-
чената Основна организација кои конкурирале за зас-
новување на работен однос да им се доделува опре-
делен број бодови, ако работниците — нивни роди-
тели го исполнуваат законскиот минимум за одење 
во пензија и ако се согласни да одат во пензија. 

- Судот .оцени дека оспорената одредба не е во 
согласност со означеното уставно начело на^ еднак-
вост и со член 210 од Уставот на СР Македонија ка-

ко и дека таа е во спротивност со член 167 од За-
конот за здружениот труд, затоа што со неа .се при-
вилегираат кандидатите кои се * деца на означените 
работници. 

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

Ут бр. 157/85 
26 февруари 1986 година -

Скопје - ' 
. Претседател 

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

280. 
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, начседницата одржана на 26 февруари 
1986 година, донесе , " 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 21-а и 27 од Пра-
вилникот за распределба на /средствата за заедничка 
потрошувачка, донесен од работниците во Електро-
машинскиот и автосообраќаен училишен центар „То-
шо Викентиев" во Кочани со референдум^одржан на 
15 ноември 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ^Службен весник 
на СРМ" и во означениот Училишен центар на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот, суд на Македонија, со решение У. 
бр. 273/85 од 22 јануари 1986 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на члено-
вите 21-а и 27 од Правилникот, означен во точката 1 
од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се 
постави прашањето за согласноста на оспорените од-
редби со Уставот и законот. 

4. Разгледувајќи го оспорениот член 21-а од Пра-
вилникот, Судот утврди дека со ш т о како дополни-
телен основ з а добивање на стан е предвидена оп-
штествената активност на работникот за која се оп-
ределени максимум 10 бода.- Притоа, бројот на4 бодо-
вите што може да ги добие секој работник по овој 
о1сн)ов го утврдува комисија врз основа на потврди за 
активноста на (работниците. 

Судот оцени" дека општествената активност не 
може да се ~ предвиди како ошов за , определување 
редот на првенството за добивање на стан и да се 
валоризира со одреден број на бодови, поради што 
утврди^ дека означениот член од Правилникот не, е 
во Согласност со Уставот и законот. 

5. Исто така, Судот утврди дека во оспорениот 
член 27 став 2 од Правилникот е предвидело роќот 
за приговор против одлуката за комисијата да изне-
сува 15 дена. 

Согласно член 221 став 1 од Законот за здру-
жениот труд, барање за заштита на правото работ-
никот поднесува до органот определен со статутот 
на основната организација во рок од 30 дена од де-
нот кога дознал за повредата на правото односно од 
денот кога му е врачена одлуката со која е повре-
дено неговото право. 

Со оглед на тоа што во означениот член од Пра-
вилникот е предвиден пократок рок од рокот ^опре-
делен со Законот, Судот утврди дека ставот 2 на овој 
член од Правилникот е во спротивност со .означената 
законска одредба. 

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

У' бр. 273)/85 " ^ . 
26 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир^ Митков, е р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за голе-
м и н а т а на рибите под која не смеат да се ловат, 
објавена во (^Службен весник на СРМ" бр. 23/85) се 
шткраднати грешки, подади што се дава 

И С П Р А В К А 
на Наредбата за големината на рибите 

под која не смеат да се ловат 

Во дел I став 2 алинеја 13, и во дел И во тре-
тиот ред, наместо зборот „белвица" со соодветно 

членување треба да стои зборот „беловица" со соод-
ветно членување. 

Бр. 08-1116/1 
22 април 1986 година 

Скопје 
I 

Од Републичкиот комитет за земјоделство, 
шум,арство и водостопанство 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

223. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр.- 18/83) и член 142 точка 4 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и- инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на ОРМ" бр 3/84), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана. на 24 април 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ Т)Д ПОРА-
НЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ ОД 1985 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ 

НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА 

Член 1 
Личните доходи остварени- од 1966 до 1986 го-

дина заради утврдување на пензиската основа кога 
се пресметуваат (според нивото на личните доходи од 
1985 година како претпоследна година од работата 
се пресметуваат со примена- на следниве валориза-
цион1и коефициенти: 

Просечен нето личен 
доход остварен во 

годината 
1965 
1966 
1967 
1.968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1081 
1982 
1983 
11984 
1985 
1986 

Со в ал оризац ИјОнен 
коефициент 

71 357 
" - 50 277 

43 294 
39.484 
35 1212 
29.942 
24 990 
20 913 
17 980 * -
13 968 
11.294 
9 971 
8 512 
7 026 
5 ,887 
4 847 
3.677 
2.(836 
2 259 
1 647 
1 ООО 
1.000 

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

нот на објавувањето во ^Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 - јули 1986 година 

Бр. 02-1107/1 
24 април 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старовски, е. р. 

224. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија (^Службен 
весник на СЕМ" бр. 3/84)/ Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 24 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ДО 
УТВРДУВАЊЕТО НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 

Член 1 
Со оваа одлука се регулира начинот и постап-

ката за плаќањето на придонесот за стажот на осигу-
рување што ое смета со зголемено траење, сметано 
од 7 мај 1968 година до утврдувањето на фактичката 
положба, за случаите кога работните организации 
се уште ја немаат намирено обврската за плаќање-
то на овој придонес. 

Член 2 
Придонесот за стажот на осигурување што се 

смета со зголемено траење се пресметува според 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 

" и самоуправните општи акти на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на М,акедопија (во натамошниот текст: За-
едница). 

Член 3 
Ако фактичката положба е утврдена а работна-

та организација се уште не ја намирила обврската 
за плаќањето на придонесот за стажот на осигуру-
вање што се смета со зголемено траење, работната 
организација е должна да подготви пресметка за ви-
сината на придонесот ' 

Во случаите кога фактичката положба ќе се ут-
врдува;* пресметката што ја подготвува работната ор-4 

ганизација е составен дел на записникот за утврду-
вање на фактичката .положба 

Член 4 
Придонесот за стажот на осигурување што се 

смета со зголемено траење за времето до утврдува-
њето на фактичката положба, работната' организа-
ција може да го утврди наеднаш или најмногу во 
три дела, така што од првата уплата до конечното 
намирување на долгот да не помине повеќе од три 
години 

Член 5 
Доколку работната (организација не е во мож-

ност да го уплати придонесот наеднаш, тогаш начи-
нот и постапката за уплатување на придонесот поб-
лиску ќе се определат со посебен договор 

Договорот од став 1 на овој член го склучуваат 
секретарот на Собранието на Заедницата и соодвет-
ната, работна организација ч 

Член 6 
За неуплатениот придонес за стажот на осигуру-

вање што се естета со зголемено траење од утврду-
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вањето (на^фактичката положба до конечното- нами-
рување на долгот се пресметува камата споредх За-
конот за даноците на граѓаните. 

- - -

Член 7 
Оваа одлука влегува во - сила ^осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ^Службен весник на СРМ". 
Бр. 02ч1109/|1 

24 април 1986 година Претседател, 
Скопје Трајан Старовски, е. р. 

225. 
Врз оснџва на член 142 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија (^Службен вест 
ник на СРМ" бр. 3/84), ач во врска со член 83 од За-
конот за пензиското и4 инвалидското осигурување 
(^Службен весник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата- одржана на 24 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 

" Член И 
. Во Одлуката.за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурувањето се смета со зголе-
мено траење, степенот на зголемувањето на тие ра-
ботни места и постапката за утврдување на фактич-
ката положба (Службен весник на СРМ" бр. 31/75), 
во член 2 во глава XXXV — Органско хемиска ин-
дустрија, се додаваат н|0ви работни: ме1ста од облас-
та на производството на монохлорооцетна киселина: 

Член 2 
Во глава XXXV — .Органско хемиска индустрија, 

Д'о редниот број 8; како работни места на кои ра-
ботата .е особено тешка и по здравјето штетна, во 
смисла на член 71 од .Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување, од, об-
ласта на прбизводството на м^онохлорооцетна кисе-
лина се утврдуваат работните места-. 

1. Ракувач на ацетилен|ски развијам,-
\ 2. Работник на синтеза на тетрохлоронтен; \ 

3 Ракувач на синтеза на трихлоретилен,-
4. Работник на синтеза на дестилација и ректи-

фикација на моиохл оро оцетна киселина,-
1 5. Работник на крист алигатор; 

6. Работоводител сменоводител на _технолош-
ки процес; 

7. Работници на машинско- одржување (предра-
ботник па/ м атинско одржување, машинбравар ВКВ 
:и машинбравар КВ), 

8. Работоводител на машинско одржување. 
' / - . 

Член 3 , 
На работниците кои работат на работните места 

под реден број 2, 3, 4 и 5 о»д член 2 на оваа одлу-. 
ка, стажот на осигурувањето со зголемено траење им 
се смета за секои 12 месеци поминати на работа 
како 16 месеци стаж на осигурување. 

На работниците кои раб(отат на работните мес-
та под реден број 1, 6 и 7 од член 2 на оваа одлу-_ 
ка, стажот "на осигурувањево со зголемено траење 
им се смета за секои 12 месеци поминати на работа 
како 15 месеци стаж на осигурување. 

На работниците кои работат на работните мес-
та под реден број 8 од1 член 2 на оваа одлука, ста-
жот на ошгурувањето со зголемено траење им се 
смета за секои 12 месеци поминати на работа како 
14 месеци стаж на осигурување 

- " ' Член 4 
- Стажот на осигурувањето што - се смета. со .зго-

лемено- траење на работниците распоредени, на ра-

ботните места од член 2 на оваа одлука се смеѓа 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, но 
најрано од 15 мај 1945 година. 

4 Стажот на осигурувањето со зголемено траење 
пред донесувањето Таа Одлуката се смета со зголе-
мено траење под услов додатниот придонес за ста-
жот на осигурувањето со зголемено траење да се 
плати од 7. 5. 1968 година. . 

За периодите пред ,7. 5. 1968 година, за работ; 
ните места кои се утврдени со оваа одлука како ра-
ботни места со зголемен стаж на осигурување не се 

- плаќа додатен придонес. .. , . 

Член 5 . 
Доказите дека осигуреникот .врши работи и ра-

ботни задачи од член 2- на- оваа одлука ќе се утвр-
дуваат врз основа на документацијата со која рас-
полага работната организација. 

Член 6 . ' 
Фактичката положба за работниците распореде-

- ни на работните места од член 2 на оваа одлука' ќе 
Ја утврди Комисија формирана согласно, член 9 од 
Одлуката за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурувањето се смета со зголемено тра-
ење степенот на зголемувањето на тие, работни ме-
ста и постапката за- утврдување на фактичката по-
ложба и тоа во. рок од, 6 месеци од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука 

Член 7 ' 
Оваа бдлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ^Службен весник- на СРМ". 
Бр. 02-1108/1 

24 април 1986 година Претседател, 
Скопје Трајан Становски, е. р. 

-РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

2 2 6 . " 
Врз основа на член 28, а во врска со член 36 

став 2 од Законот за избор на^ членови (на делега-
циите и на1 делегатите во собранијата на општестве-
но-политичките и самоуправните интересни заедни-
ци (^Службен весник на СРМ", број 41/81) и Заклу-
чокот на Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Скоп-

ј е од 29 април 1986 година, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ЛЗБОРИ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-

, ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

I 
" Се распишуваат повторни избори за избор на де-

легати во Собранието г на Републичката самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Скоп-
ја, во Делегатската единица број 19 — оотша)сно 
Одлуката за определување на" бројот на делегатите 
и утврдување на делегатските единици1 за 'избор на 
делегати во Собранието на Републичката самоуправ-

• на интересна заедница за здравствена заштита — 
Скопје (^Службен весник на СРМ" бр 6/Ѕ6) и тоа: 

1. еден делегат од корисниците на услуги ра-
ботници и -

2. еден делегат од корисниците на услуги — 
земјоделци. , 

\ 1 1 

Повторните избори за избор на делегати од Соб-
ранието на Републичката^ самоуправна "интересна за-
едница за здравствена заштита — Скопје ќе се одр-

" жат- на 15 јуни 1986 година според нова листа на 
кандидати. - . , 

III Ч 
Ова' решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во („Службен весник на ОРМ"), а пропи-
шаните рокови за изборните дејствија почнуваат да 
-ѓечат од 10 мај 1986 година. 
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IV 
За спроведување на ова решение се грижи Ре-

публичката и Општинската изборна комисија. -
Бр. 0301-377/1 - ~ ' 

7 мај 1986 година _ 
Скопје -

^ Претседател, 
"" д-р Димитар Котевски, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА"" ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ • 

227. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 16 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општински-
те самоуправни интересни заедници за здравствена 
заштита од подрачјето на град Скопје во Здружена 
ОИЗ за здравствена заштита на град Скопје, Собра-
нието на Здружената самоуправна интересна заедин- , 
ца 'за здравствена заштита на град Скопје, на сед-
ницата на Соборот на делегатите на корисници на 
услуги и на Соборот на делегати на давателите .на 
услугите, одржана на 10 април 1986 година, донесе 

О Д-Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКА-
ТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствена заштита 

на работниците се утврдува на а,6% и тоа: 
— 3,3% за задолжителни видови на здравствена 

заштита, _ • -
— 3,8% за здравствена заштита што самостојно 

ја утврдува Заедницата и. 
— 1,5% - како наменски дел од стапката за • 

обезбедување на средства за Програмата за доаѓал- ' 
нително ангажираше на средствата кон здружениот 
труд за решавање на најприоритетниге потреби во 
областа на здравството во Скопје во 1986 и 1987 го-
дина. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од -
професионални болести се утврдува на 0,4%. 

Член 3 ^ / 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Служзбен ,весник . на ОРМ", а ќе се 
Применува од 1 јуни 1986 година. 

Бр. 02-3924/46 
10 април 1986 година Претседател, 

Скопје - Борис Јаневски, е. р. _ 

228. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 16 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општински* 
л те самоуправни интересни заедници за -здравствена 

заштита од подрачјето на град Скопје во Здружена 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита на град Скопје, Собранието на Здружената са-
моуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита на град Скопје, на седницата, одржана на 10 
апрадл 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Висината на придонесите за здравствена зашти-

та на земјоделците се утврдува: 
— со стапка од 20% — придонес од личен до-

ход од земјоделска дејност и 
.—- 600 динари придонес по член на домаќин-

ството на осигуреникот. * , 

Член 2 % \ 
Стапката на-придонес од личен доход од земјо^ 

девска дејност за земјоделците што вршат земјодел-

ска .дејност во рвдскочпланинските подрачја се ут-
врдува на 10%. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот од 

член 1 'од оваа одлука се распоредуваат-: 
— 67% за обезбедување на задолжителни видо-

ви на здравствена заштита и 
— 33% за обезбедување- на правата што самос-

тојно ги утврдува Заедницата. 

Чл^н 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во (^Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. — 

Бр. 02-39,24/4-18 
10 април 1986 година • _ 

Скопје - ' ' 
Претседател, 

Борис Јаневски, е. р.̂  
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

- ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 
229. / 

Врз основа на член 162 точка 6 од Статутот на 
Општинската заедница за здравствена заштита — 
Струмица, Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Струмица, на седницата на Собо-
рот на корисниците на услуги — работници и Собо-
рот на даватели на услуги, одржана на 26 февруари 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА 
НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО И ВО 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
. Се 'Продолжува важноста, на Одлуката за виси-

ната на стапките на придонесите за здравствено оси-
гурување на работниците и. стапката на посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство, во 198Ѕ година и во 1986 година и тоа-. 
Одлукава бр. 02-228/1 од 25. II. 1985 година (обја-
вена во „,Службен весник на СРМ" бр. 13/85). 

Член 2 
' Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина и истата ќе се објави во „Олужбен весник на 
СРМ".~ , ' , -

Бр. 02-211/1 
26 февруари 1986 година 

Струмица 
- _ Претседател, 

Туше Гошев, е. р. 

230. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 163 од Статутот на Општинската заедница 
за здравствена заштита — Струмица, Собранието на 
Општинската заедница за здравствена заштита — 
Струмица, на седницата на Соборот на делегатите 
— 'корисници на ^услуги — работници, . на 26 фев-
руари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБ-, 
НИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
- Со оваа одлука се утврдуваат правата, услови-

те за стекнување и начинот на остварувањето на пра-
вото на надоместок на погребните трошоци и пос-
мртната помош во случај н а в р т к а осигуреното ли-
це на Заедницата за здравствена заштита — Стру-
мица, 
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Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп (погребни трошоци), на корисниците на здрав-
ствена заштита се утврдува во износ: 

1. 5000,00 динари во случај на смрт на дете 
до едногодишна возраст,-

2. 13.500,00 динари во случај на смрт на дете 
над една до седумгодмина возраст,-

3. 18.500,00 динари во случај на смрт на дете 
над седум до ,15 годишна возраст; 

4. 24.000,00 динари во случај на смрт на корис-
ник на здравствена заштита над 15 годишна возраст. 

Член 3 * 
Надоместокот на погребните трошоци на осигу-

реново лице умрено и закопано надвор од местото 
на постојаното живеење, се определува и исплатува 
во висина на надоместокот определен спрема место-
то на законот, ако е тоа за корисникот поповолно. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-

реното лице умрено за време на престој во стран-
ство, се определува во висина .на неопходни погреб-
ни трошоци за закоп на земјата во која осигуре-
ното лице умрело. 

Висината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот став ја оценува надлежниот орган на 
Заедницата, земајќи го предвид при бавеното мисле-
ње за тоа од дишшматскочкоизуларното претставниш-
тво на СФРЈ во таа земја. 

Член 5 
На издржуваните членови на семејствата на ум-

. рениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во 
едномесечен износ, под условите и износите предви-
дени во Статутот на Заедницата. 

Член 6 
Надоместокот на погребиите трошоци се испла-

тува на лицата кои го извршиле законот на осигу-
реното лице. врз основа на наодот од матичната кни-
га на умрените и здравствената легитимација на 
умреното осигурено лице. 

Посмртната помош во случај на смрт на оси-
гуреникот се исплаќа на најстариот член на семеј-
ството кој што го издржувал осигуреникот до него-
вата 'смрт. 

Член 7 
барањето за исплата на надоместокот на посеб -

ните трошоци и ,по|омртната помош стасува на денот 
на смртта на осигуреното лице. 

Член 8 
Надоместокот од оваа одлука ќе се исплатува 

за ошгурените случаи што ќе настанат од денот на 
нејзината примена. 

Член 9 
Од денот на влегувањето во сила на оваа одлука-

престанува да важи Одлуката за висината на надо-
местокот на потребните трошоци и посмртната по-

, мош на осигурените лица број 02-1201/1 од 26 XII. 
1985 година. 

Член 40 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

од 1 март 1986 година и истата ќе се објави во 
„Службен .весник на СР1М". 

Бр. 02-214/1 
26 февруари 1986 година 

"Струмица 

Претседател, 
Туше Гошев, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е поведена постапка за амортиза-
ција на изгубена меница под Р бр. 20/86 во која 
како предлагач се јавува Електронабава од Љубљана 
против противникот РО Интерпромет ООЗТ Тек-
стил промет од Скопје. 

. Се моли -секој оној ка ј кого се наоѓа меницата 
ПОД бр. 117 (00290479) од 28. XI. 1984 година, на ИЗ-
НОС од 84.412,50 динари со рок на достасаност од 
26. II. 1985 година, кој во меѓувреме ќе ја најде 
или нешто знае за неа да го извести судот во рок 
од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротив-
но истата ќе биде амортизира^ 

Од Општинскиот суд Скопје I Скопје, Р. бр. 
20//86. (71) 

Пред Општинскиот суд Скопје I Скопје покрена-
та е постапка од страна на Бимбиловски Димитри од 
е. Лескоец против Љубљанска банка Основна банка 
— Скопје, под Р. бр. 69/86, за амортизација на изгу-
бен чек издаден од Љубљанска бачка Основна бан-
ка — Скопје, бр. 513360, како и чековна карта бр. 
40100-620-21-840-8017-308'1/10. 

Се мели секој оној кој знае нешто за изгубе-
ниот чек и чековната карта, кај кого се наоѓа или 
ќе ја најде, за тоа да го извести судот во рок од 
60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно 
чекот и чековната карта ќе бидат амортизирани — 
поништени. 

- Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
69/86. (73) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оста-
винска постапка за расправање на оставината на 
оетавителката Петреска Славка, порано од Прилеп, 
родена на 1. XI. 1914 година, а умрела на 9. XII. 
1984 година, заведена под О. бр. 76/86 година. 

Се повикуваат наследниците кои што полагаат 
право на најаденото на оставината на оставителката 
Петреска Славка, да се јават во овој или во бидо 
кој друг општински суд во СФРЈ, од денот на обја-
вувањето на огласот во ^Службен весник на СРМ" 
за да дадат наследничка изјава. 

Доколку во овој рок не се јават наследниците 
кои полагаат право на оставината на оставителката, 
истата и се предава на општината Прилеп, соглас-
но член 132 од ЗИ. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, О бр. 76/86. 

Пред Општинскиот суд во Прилеп заведена е 
по|стапка за докажување на смрт од предлагачот 
Алекса Башески од е Костинци против противникот 
Андон Талески, порано од е Костинци. 

Се повикува противникот Талески Андон од е. 
Костинци да се јави пред Општинскиот суд во При-
леп -или биле кој и да е друг суд од општа над-
лежност на територијата_на СФРЈ, како и секое дру-
го лице кое знае за неговиот живот, за денот, месе-
цот и годината на смртта, и тоа во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ". 

Во спротивно, по истекот на определениот рок, 
судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди денот, 
месецот и годината на смртта на противникот Та-
лески Андон од е. Костинци. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 166/80/ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Зекировски Ќен^н од Куманово, улг „Иво Лола 
Рибар" број 45, поднесе до овој суд тужба за раз-
вод на брак, против тужената Зекировкжа Џулзаде, 
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од татко Демир од Куманово, ул. „Иво Лола Рибар" 
број 45, а истата сега се наоѓа на работа во Ав-
стрија со непозната адреса. Вредност на спорот 
4.000 динари. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ната се непознати, се' повикува во рок од. еден ме-
сбц од објавувањето на огласот во ^Службен весник 
на СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе ја од-
реди за застапник Славица Спасиќ, стручен ооработт 
ник при Општинскиот суд- — Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 472/86. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 
утврдување на смрт на лицето Шабани Ебиб, порано 
'од е. Страница . ' - -

Се повикува лицето Шабани Ебиб од е. Стрим-
ница да се јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот како и 
секој друг кој знае за неговиот живот. Во спротив-
но, по истекот на овој рок, 'судот ќе ја утврди не-
говата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 172/86. 

Пред свој суд е заведен граѓански предмет за 
злоупотреба на право по тужбата на Кадрија' Адем 
и други од село Требош; Тетовско, против тужените 
Павловски Младенов Арсо од Пула и други. 

Се повикува тужениот Павловски Младенов Арсо 
од Пула ,,оега со непозната адреса, да се јави во Оп-
штинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена или да 
постави свој1 полномошник. Во спротивно овој суд 
ќе му одреди привремен старател кој ќе го заста-
пува по овој предмет до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1715/85: 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Осман Фаризи од е. Стрим-
ница за докажување на смрт на лицето Есат Фари-
зи, порано од е. Стримница. 

' Се повикува лицето Есат Фаризи, порано од е. 
Стримница, да се Јави во Општинскиот суд во Тето-
во во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас 
и секој друг. кој што знае за неговиот живот. Во 
спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе ја' до-
каже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 149/86. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Љутби Ваи-
ти и др. од ^Тетово, против тужениот Бектеши Ка-
милов Нури од Тетово, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Бектеши Камилов Нури 
од Тетово, сега со непознато место на живеење, во 
рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот да се јави пред судот или да одреди негов 
полномошник. 

Доколку истиот не се јави во определениот рок-
судот ќе му одреди привремен старател преку Цен-
тарот за социјални работи — Тетово кој ќе се гри-
жи за неговите права и интереси до правосилното 
окончување на спорот. 

е Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 37^4/86. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води -пос-
тапка за. утврдување - на смрт на лицето Мемеди Џе-
лил, порано од Тетово, по предлог на предлагачот 
Шасивар и Анифе од е. Голема Речица. . ч 

Се повикува лицето Мемеди Џелил од Тетово, 
како и секој друг кој знае за неговиот живот, да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе се 
докаже смртта на лицето Мемеди Џелил. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.» бр. 63/85. 

, ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на, предлагачот Дано Ѓорѓовски од е. Му-
синци за докажување на смртта на Сава ѓорѓовска 
од е. Старавина, која наводно умрела на 27. Ш . 1965 
година. 

-Се повикува Сава ѓорѓовска од е. Старавина, ка-
ко и секој друг кој знае за нејзиниот живот да се 
јави во Општинскиот суд во Битола во рок од 15 
дена. Во спротивно ќе се докаже нејзината смрт. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 100/85. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 3 од Одлуката за измени и 

дополнувања на Статутот на Општинската самоуп-, 
равна интересна заедница на станувањето — Дебар, 
Конкурсната комисија 

р а еп и ш у в а 
_ К О Н К У Р С I 

I 
за реизбор на секретар на ОСИЗ на станувањето 
— Дебар ~ 
Покрај општите услови утврдени со Законот за 

здружениот труд, кандидатите треба да ги исполну-
ваат и 'Следните посебни услови: 

1. да имаат завршено виг&а или средна стручна 
школа; 

2. да имаат три односно шест години раководно 
работно ИСКУСТВО; 

3. да не се осудувани за кривични дела утврде-
ни со член 511 од Законот за здружениот труд и да 
се истакнуваат со организаторски стручни способ-
ности. 

-Комплетираните документи да достават до 
ОСИЗ на станувањето —" Дебар. Некомплетираните 
документи нема да се земаат^ предвид при разгле-
дувањето. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на неговото објавување. х (128) 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти (^Службен весник на 
СРМ" бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за 
начинот и постапката за отстапување на изградба-
та на инвестициони објекти (^Службен весник- на 
СЕМ" бр. 22/84), РО РЕК „Битола" Суводол — Би-
тола 

р а е п и-ш у в а , 
К О Н К У Р С 

за. подобност и отстапување на изработка на 
монтажа на челична потконструкција на глав-
ниот погонски објект ТЕ „Битола" III 
I. Општи карактеристики: 
Изработката и монтажата на челичната поткон-

стр-укција опфаќа. 
1. набавка на материјали, 
2. кроење -и сечење према монтажниот- план, 
3. транспорт до објектот, 
4. монтажа. ^ 
5. анти керозов на заштита — минизирање м два 

слоја масни премази. , 
И . УСЛОВИ: 
Вршењето на изработката и монтажата на че-

личната потконструкција ќе биде отстапена на по-
добен и најповолен понудувач. 

Ј III. Цена: - , 
Понудите треба да содржат цена но килограм 

монтирана конструкција Материјалот да биде „У" 10. 
Се проценува дека за секој 1 ш2 тежината на 

потконструкцијата изнесува 9,5- кг. 
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IV. Место: 
Монтажата на челичндта потконструкција ќе се 

врши во ТЕ „Битола" III -во РЕК „Битола", е. Су-
водол. 

V РОКОВИ: 
Рокот за изработка ~и, монтажа на челичи ата 

иотк)ОН(Л)рукциЈа е два месеци по доведувањето вѕо 
работа на извршителот од страна на инвеститорот. 

Рокот за поднесување на пријави за подобност и 
понуда е 15 дена од денот на објавувањето (на кон-
курсот во „(Службен весник на ОРМ". 

Пријавата треба да содржи г 
— назив и точна адреса; 
— доказ за решет рација; 
— референт листа на изведена иста или слична 

работа; 
— извод од завршната сметка за 1985 година и 

периодична пресметка за 1986 година; 
— расположливи капацитети на работна сила и 

механизација; 
— начин на пресметка на дополнителните и не-

предвидени работи; 
— можности за кредитирање; 
— должина на гарантниот рок; 
— формула на клизна шала на плаќањето на 

изведените работи. 
Пријавата за подобност и понудата се поднесу-

ваат до инвеститорот во одвоени и запечатени об-
вивки оо назнака „ Пријави за подобност" и „Пону-
да" и оо назнака, на ошлаоот. 

Проектот со лредмерот можат да се видат кај 
инвеститорот. 

За сите подетални^ технички и други информа-
ции понудувачите да се обратат во РО РЕК ^ и т а -
ла" — Капитална изградба. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Ко-
мисијата на петтиот ден по завршувањето на кон-
курсот во просториите на инвеститорот и за отво-
рањето на понудите подо1бните понудувачи дополни-
телно ќе бидат известени. 

Одлука за подобност ќе донесе Комисијата за 
спроведување постапки за избор на најповолен по-
нудувач во рок од 10 дена од завршувањето на кон-
курсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор 
на најповолен понудувач. (168) 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти („ Службен верник на 
СЕМ" бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за 
наивниот и постапката за отстапување на изградбата 
на инвестициони објекти („ Службен весник "на СРМ" 
бр. 22/84) РО РЕК битола", Суводол — Битола. 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за подобност и отстапување на вршење на мон-
тажа на луксалрн цане ли со отпишеа на глав-
ниот погонски објект ТЕ ^Битола" III 

I. Општи карактеристики: 
Монтажата опфаќа монтажа, на луксалонот со 

сите опојни елементи и отпивање околу отвори, а 
исто така и аголници. 

II. Услови. 
Вршењето на работите на монтажата на луксалон 

панелите оо опшивка ќе биде отстапено на подобен 
и најповолен понудувач. 

III. Цена: 
Понудите треба да содржат цена за 1 т 2 мон-

тиран луксалон комплет според описот (проектот). 
IV. Место: 
Монтажата на луксаланот ќе се врши на ТЕ 

^Битола" III во РЕК „Битола" — е. Суводол. 
V . /РОКОВИ: 
Рокот за монтажа изнесува два месеци по вове-

дувањето во работа на извршителот од страна на 
Инвеститорот. 

Рокот за поднесување на пријави за подобност 
и понуди е 15 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот во „ Службен весник на ОРМ". 

Пријавата треба да содржи: 
— назив и точна адреса; 
— доказ за регистрација; 
— референц листи на изведени исти или слич-

ни работи; 
~ извод од завршната сметка за 1985 год. и пе-

риодична пресметка за 1986 под.; 
— расположливи капацитети на работна сила и 

механизација; 
— начин на пресметка на дополнителните и не-

предвидени работи; 
— можности за кредитирање; 
— должина на гарантниот рок; 
— формула на клизни скали на плаќањето на 

изведените работи. 
Пријавата за подобност и понудата се подне-

суваат до инвеститорот во одвоени и запечатен^ 
обвивки со назнака „ Пријава за подобност" и „По-
нуда"^и со назнака на огласот. 

Проектот за монтажа може да се види кај ин-
веститорот. 

За сите подетални технички и други информа-
ции понудувачите да се обратат во РО РЕК „Би-
тола" — Капитална градба. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Ко-
мисијата на петтиот ден по завршувањето на кон-
курсот во про|сториите на инвеститорот, а за отво-
рањето на понудите подобните понудувачи допол-
нително ќе бидат известени. 

Одлука за подобност ќе донесе Комисијата за 
спроведување постапка за избор на најповолен по-
нудувач во рок од 10 дена од завршувањето на кон-
курсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор 
на најповолен понудувач. (169) 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за 
изградба на инвестициони објекти (^Службен весник 
на СЕМ" бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот 
за начинот и пократката за отстапување на изград-
бата на инвестициони објекти ^Службен весник на 
СРМ" бр. 22/84) РО РЕК „Битола", Суводол — Би-
тола 

р а 1сгп и ш у в а 
ПОВТОРЕН 

К О Н К У Р С 
за подобност и отстапување на вршење на хи-
дроизолација на објектите на ТЕ „Битола" III 
I. Општи карактеристики: 
— хидроизолација се врши претежно на цево-

води со дијаметар од 400 _до 2400 мм. сместени 
под ниво на теренот; 

— хидроизолацијата ќе се врши со еден ладен 
премаз и три врели премази од битумен ојачани 
со два слоја воал и од стаклена волна; 

— хидроизолацијата ќе се врши надвор од ро-
вот и во ровот постепено како ќе напредува монта-
жата; 

— потребните скелиња, механизација за помес-
тување или вртење, средства за припрема и чисте-
ње на површините како и потребните премазни 
средства ги обезбедува понудувачот. 

II. Обем на работата: 
Вкупна површина која треба да се заштити со 

хидроизолација, на горе наведен начин е цирка 
7.000т2. 

III. Услови: 
Вршењето на хи д роизол ацијата ќе биде отста-

пено на подобен и поволен понудувач. 
Сместување и исхрана на работниците на гра-

дилиштето обезбедува понудувачот. 
IV. Цена: 
Понудата треба да содржи единична цена по 

квадратен метар хидроизолација. 
V . РОКОВИ: 
Почетокот* на работите е веднаш по склучување-

то на договорот, а краен рок за завршување на об-
јектот е 30 јуни 1988 година. 

Рок за поднесување пријави за подобност и по-
нуди е 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот во „ Службен весник на СРМ". 



*7 мај 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА :СРМ Бр. 1 9 — Стр. 479 

VI. Забелешка: ' - - " , 
Пријавата за подобност и понудата треба да 

•СОДРЖИ: , ~ 
~ .назив и точна адреса на понудувачот, 
— доказ за регистрација, 
— референт-листа за изведени исти или слични 

работи, • . 
_— извод за -завршната сметка за 1985 година, 

расположливи капацитети на работна сила и 
механизација, 

~ начин и пресметка на дополнителните и не-
предвидени работи, 

— должина на гарантниот рок, 
— формула за клизна скала на плаќањето за 

изведените работи, 
— можности за кредитирање. ' 
Пријавата за подобност и понудата се подне-

суваат до инвеститорот во одвоени јл. запечатени об-
вивки со назнака.- „Пријава за подобност" и „По-
нуда". 

За .сите подетални информации понудувачите ( да 
се обратат во РО РЕК „Битола",,РЗ — ЗС и КГ — 
машинска служба. 

Отворањето на пријавите ќе се' врши- од Коми-
сијата на петтиот ден па завршувањето на конкур-
сот во просториите на инвеститорот, а за отворањето 
на понудите подобните понудувачи дополнително ќе 
бидат известени. . 

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

Согласно Законот за изградба на инвестициони 
објекти („Службен весник на СРМ" бр. 16/83) член 
-81 и 84 и член 23 и 24 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградба на 
.инвестициони објекти („(Службен весник - на СРМ" 
бр. 22/84), „ МНТ КРИМ П БКС-П РОМ ЕТ " — Скопје 

' р а е п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувачи за изградба на ин-
вестиционен објект, надградба на магацински простор 
на „ Интер импекс- Про мет" — Скопје,. во Маџари 

- Ориентационата вредност на работите -е 
140.000.000,00 динари. ^ 

Рокот за изведување на-работите е 3 месеци од 
кои 1 месец подготовки, а 2 месеци активно рабо-
тење на објект. 

УјСЈШВИ: . 
— работао градежна организација, со регистри-

рани дејности за изведувачките работи за изградба 
на инвестициони ' објекти, согласно законските и 
други прописи -

Рокот за поднесување понуда во врска со овој 
конкурс е 15 дена- од објавувањето. За резултатите 
на конкурсот учесниците" ќе бидат известени во 
рок од 10 дена по истекот на рокот за поднесување 
понуди. 

Заинтересираните кандидати за овој конкурс по-
, крај пријавата да достават: доказ за стручната под-

готовка, за поминатото работно - искуство, биогра-
, фија (опис) за поминатиот работен стаж на рако-

водни работни места, со опис на работите и работ-
ните задачи што ги вршеле и што ги вршат сега 
и доказ дека немаат, пречки да бидат избрани за 
рајботоводен орган според член 51,1 од Законот за 
здружениот труд. 

, . _ Конкурсот е отворен 15 дана сметано од денот 
'на објавувањето. -

Пријавите се доставуваат на адреса: РО „Трго-
кооп" ООЗТ „Трговија" — Скопје, кеј „Димитар -

~ Влахов" бб со назнака „за конкурсната комисија". 

ВрЗ| основа на Одлуката на Работничкиот совет 
Ј РО „ТРГОКООП" ООЗТ „ КУ М А Н ОВО ПР ОМ ЕТ " — 

Куманово 
р а 1С п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за -избор (реизбор) на директор на ООЗТ 
Кандидатите кои се прибавуваат на конкурсот, 

покрај општите услови предвидени во Законот за 
работните односи,, треба да ги исполнуваат следните 
услови. ' 

— БОС или ВШС оо четири години работно ис-
куство. -

— да поседуваат морали ©^политички квалитети, 
како и да не се осудувани за кривични дела по 
член 511 од. Законот за здружениот труд. ' 

Конкурсот трае" 15 дена од објавувањето. 
Молбите со потребните документи да се доста-

ват на адреса: РО „ТРГОКООП" ООЗТ „КУМАНО-
ВОПРОМЕТ" — Куманово, ул. „Доне Божинов" бб. 

Работничкиот совет на ООЗТ „Трговија" при 
ВО „Тргокооп Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — именување на директор на ООЗТ 
.„ТРГОВИЈА" — Скопје , 
Услови: 
— да има завршено средно или више образова-

ние; , г 
— да има најмногу 6 години работно искуство 

-на работни места во производноуслужни или тргов-
ски организации на здружен труд и да има. афи-
нитет во координирање и на работите во прометот 
и услугите "во прометот; 

— да нема пречки за избор — именување на 
индивидуален работоводен орган предвидени во член 
511 од Законот за здружениот труд." 

Комисијата за избор и именување на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита, Основната заедница за пензиско и инвалид-
ско осигурување и Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за старосне осигурување на земјо-
делците — Делчево, врз основа на член 212 од Ста-
тутот на Општинската^ СИЗ_ за здравствена заштита, 
член 55 од Статутот на Ооновната заедница за пен-
зиско и инвалидско - осигурување и член 24 од Ста-
тутот на Општинската СИЗ за старо,сно 'бсигурување 
на земјоделците — Делчево 

р а с п и ш у в а * * 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на секретар на, собранијата 
на Општи нокат а СИЗ за здравствена заштита, Основ-
ната СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување и 
Општинската СИЗ за стар осло осигурување на зем-
јоделците — Делчево - _ ' 

УСЛОВИ: 
ЛокраЈ општите услови за засновање на рабо-

тен однос, кандидатот ф е б а да ги исполнува и 
»следните посебни услови: - 4 

— да (има, завршено прв степен од правниот 
факултет (виша школска подготовка) или средна 
стручна подготовка со положен стручен испит за 

_ работи и работни задачи од здравственото и пен-
зиско и инвалидско осигурување и шест години* ра-
ботно искуство од кои четири" на раководни работ-
ни места,- * ^ 

— да поседува морално-политичка подобност; 
" — да не е осудуван и да не се води истрага 

против истиот. ^ 4 

Заинтересираните кандидати со молбата такси-
ран а со 16* динари таксени марки да ги достават 
и следните документи: извод од матична книга на 
родените, диплома за завршена соодветна школска 
подготовка, уверение за завршен стручен испит за 
работи' и работни задачи во здравство и пензиско 
и инвалидско осигурување -и,доказ за работно ис-
куство. ~ -

Молбите со потребните 'документи се поднесу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот до" Стручната служба на Општинската 
СИЗ' за здравствана заштита — Делчево. (196) 
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С О О П Ш Т Е Н И Ј А 
Врз основ,а на член 95 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" број 17/7:9 и 46/82), 
собранијата на општините ,Центар, и Карпош обја-
вуваат дека ќе извршат, избор на судија на Оп-
штипскиот суд Скопје I — Скопје. 

Кандидатите за иЈзбор на судија 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 мор алио-политички квалитети за вр-

шење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати' црн јавите со по-

требните документи треба да ги -достават до Ко-
мисијата за прашањата, на изборите и именувањата 
на Собранието на општината Центар во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето на ова сооп-
штение. (195) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 46/82), 
собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода 
и Чаир објавуваат дека ќе извршат . . 
ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ 

СУД СКОПЈЕ II —СКОПЈЕ 
'Кандидатите за изборана судија треба да ги ис-

полнуваат 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, вр-4 

, шење на судската функција. ~ . 
. • Заинтересираните кандидати пријавите ор потреб-

ните документи треба да ги достават до Собранието 
на општината Чаир — Комисија за прашањата на 
изборите и именувањата во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на ова соопштение. (197) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Коми-
сијата за избори и именувања на Собранието на оп-
штината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
, дека ќе врши избор на еден судија во Општин-

скиот суд во Гостивар • 
Кандидатите за судија на Општинскиот суд, по-

крај општите услови предвидени оо -Законот за 
здружениот труд, треба да ги исполнуваат и посеб-
ните услови предвиде™ во член 91 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/79). 

Пријавите со потребните документи кандидатите, 
да ги достават до Собранието на општината Гости-
вар — Комисија за избори и именувања во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето во весникот 
„Нова Македонија"! ^„Ј 1 ? 0 ) 
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