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

580. 
Врз основа на член 125, (став 1 од Деловникот 

на Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 28/82) и 
член 130, став 1 од Законот за државната управа 
(„(Службен .вешик на. СРМ" бр. 45/80), Претседател-
ството на СВМ, на седницата одржана на 12 септем-
ври 1986 година, донесе 

581. 
Врз основа на член 5)6, алинеја 8 од Деловникот 

на Претседателството на СРМ и дел III, точка 2 од 
Одлуката за организацијата и делокругот на Т у ж -
бата на Претседателството на СВМ, по предлог на 
Комисијата за организациони и кадровски прашања, 
Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 
12 -септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГОТ НА СЛУЖБАТА 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 

Во делот II, под „Б. Советници на Претседател-
ството", текстот на точките 1 и 2 од Одлуката се ме-
нува и дополнува и гласи: 

,„1. Во Службата на Претседателството има совет-
ници .во областите за: одшгејствено-нолитички систем 
и меѓународни односи; општеств ено -економски раз-
вој и економ|ска политика; општествено - економии 
односи и развод на општествените дејности; општо-
народна одбрана и општествена самозаштита, а мо-
жат да (се именуваат и за друш области на опште-
ствениот живот. 

2. Советниците на Претседателството на СРМ 
вршат стручно-аналитички, норматив но чправни м ин-
формативно*- документациони работи и задачи, и тоа: 
непосредно се грижат за подготвување и остварува-
ње на програмата за работа на Претседателството на 
СРМ од областите од точка 1, ги следат, проучуваат 
и даваат стручни мислења на Претседателството по 
прашања значајни за остварување на функциите на 
Претседателството во овие области, обезбедуваат ма-
теријали, подготвуваат информации и покренуваат 
иницијативи за ршшедуван^ на одделни црашања од 
соодветните области, ги подготвуваат нацртите на 
актите односно стручно ги формулираат одлуките, 
предлозите, ставовите и мислењата и другите акти 
на Претседателството од овие области и вршат и 
други стручни работи што ќе им ти довери Претсе-
дателството или секретарот на Претседателството". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-416 
16 септември [1986 седина 

Скопје 

Претседател 
на Претсздателошото на СВМ, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник за ол штеств ено -економии развој 
и економика политика на Претседателството на СЕМ 
повторно се именува м-р Лилјана Тосторидфс, досе-
гашен советник на Претседателството на СЕМ. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во ,,'Службен весник иа 
•СВМ". 

Бр. ОЅ-418 
16 септември 198)6 година 

Скопје 
Претседател 

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

582. 

Врз основа на член 56, став 1, алинеја 8 од Де-
ловникот на Претседателството на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
28/82) и дел III, точка 2 од Одлуката за организа-
ција и делокругот на Службата на Претседателство -
то на СВМ, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 12 септември 1986 година, доносе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ПО ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И МЕЃУНАРОДНИ ОДНО-

СИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

1 
За (советник по општествено-таалитички систем 

и меѓународни односи на Претседателството на СВМ 
.се именува м-р Виктор Рајбер. 

II 
Оваа одлука влегува во аила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен ©есник на 
СВМ". 

Бр. 08-419 
16 септември 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СВМ, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претплатата за 1986 година изнесу-
ва 5.800 динари. Овој број чини 150 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 
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583. 

Врз основа еа член 56 алинеја 8Ч од Д/еловникот 
на Претседателството на.СРМ и дел III од Одлуката 
за организација и делокругот на 'Службата иа Прет-
седателството на СВМ, гео предлог на Комисијата за 
организациони и кадровски прашања, Претседател-
ството на СРМ, на седницата одржана на 12 оептем-
В|ри 1986 година, донеле 

О Д Л У К А | 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

1. За шеф на Кабинетот на претседателот на 
Претседателството да СРМ повторно ,се именка Жив-
ко Кондев, досегашен шеф на Кабинетот на прет-
седателот на |П ретсед ате ЛЈСТВОТО на СВМ. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ке се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. 08-417 
16 септември /1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

3. Здравствен дом — Скопје — здрав-
ствен објект ©о населба „Шуто Ори-
зари" 40,000.000 

4. Здравствен дом — Скопје, објект во 
•населба „Бутел" 30.000.000 

5. Медицински центар „Борис Канчес-
ки" — Гостивар * 51.000.000 

6: Изградба на детско и гинеколошко 
одделение во здравствениот дом „Ки-
неш" 18.000.000 

7. Доградба на здравствен пункт во е. 
Омојјмирово и во село Митр ашинци 
општина Берово 4.200.000 

8. Здравствена станица Пехчешо — оп-
штина Берово 4.000.000 

9. Здравствена станица во село Врап-
чиште — Гостивар 8.500.000 

10. Здравствена (Станица ио село Жиров-
ски а и село Окудриње — општина 

. Гостивар _ 8.000.000 
11. Здравствен дом — Македон аки Брод 31.000.000 
12. Здравствена амбуланта во село Цер 

— Кичево * 6.000.000 
13. Центар за заштита на жени — Охрид 10.000.000 
14. Здравствени станици на село — Ко-

чани 6.000.000 
15. Здравствен дом во Богданци -— Гев-

гелија 20.000.000 
584. 

Врз основа на член 4 од Законот за користење 
на општествените средства за нестопансжи и непроиз-
водствени инвестиции во второто полугодие на 1986 
и 1987 година („Службен весник на СВМ" бр. 29/86), 
Извршниот совет на Собранието на ^цијалистичка 
Република Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ НАМЕ-
НЕТИ ЗА НЕСТОПАНСКИ И ^ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА ПРОДОЛЖАТ ИЛИ 
ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ГРАДАТ ВО ВТОРОТО ПОЛУ-
ГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА И ВКУПНИОТ ИЗНОС 
НА СРЕДСТВА ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ЗА 

ТАА НАМЕНА 

Со оваа програма ос утврдуваат градежните об-
јекти наменети за нзстопански и ^производствени 
дејности кои можат да продолжат или да започнат 
да се градат во второто полугодие на 1986 ,година, 
како и вкупниот износ на средства што може да се 
користи за таа намена. 

II 
Во второто полугодие на 1986 година може .да 

продолжи односно да започне изградбата на лра-
дежни објекти во 'случаите кога: 

— објектите ое од посебно значење; 
— за завршување на изградбата на објектите се 

обезбедени средства во висина на вкупната прес-
метковна вредност; 

— градбата на објектите е во завршна фаза; и 
— за отклонување на последиците од елементар-

ни непогоди. 

III 
Износот на средства потребен за изградба ива 

објектите од оваа програма во висина од 2.090.550.000 
динари, согласно критериумите од дел II на оваа 
програма се распоредува по области и намени и тоа: 

Здравство: 

1. Хируршка клиника со — ортопедија 
Скопје 200.000.000 

2. Здравствен дом — Скопје Поликли-
ника .Ѓорче Петров 100.000.000 

СЕ: 536.700.000 

ОБРАЗОВАНИЕ 
А) Основно образование 

1. Основно училиште „Дедо Иљо Мале-
шевски", училишен простор во е. 
Омојмирово и Владимирово — Беро-
во 4 11.400.000 

2. Одморалиште за просветни работни-
ци — Берово 26.3,38.000 

3. Основно училиште во Виница 32.000.000 
4. Основно училиште во е. Крушево — 

Виница 3.800.000 
5. Основно училиште во е. Лаки — Ви-

ница 18.000.000 
6. Основно училиште во е. Добри дол — 

Гостивар 4.000.000 
7. Основно училиште во е. Чајле — Гос-

тивар 2.500.000 
8.. Основно училиште во е. Топлица — 

Гостивар 25.000.000 
9. Основно училиште во е. Градец — 

Гостивар 30.000.000 
10. Основно училиште „Братство Един-

ство" — Гостивар 35.ООО-. ООО 
11. Основно училиште во Дебар 40.000.000 
12. Основно училиште во е. Џепиште — 

Дебар е.ооо.ооо 
13. Основно училиште во е. Коџаџиќ —-

Дебар 10.000.000 
14. Основно училиште во е. Кутретиио — 

Демир Хисар 6.000.000 
15. Доградба на основно училиште „Го-

це Делчев" — Кавадарци 6.000.000 
16. Доградба на основно училиште „Пере ' 

Тошов" — е. Росоман — Кавадарци 1.500.000 
17. Доградба на основно училиште „Деш-

ка Топлева" е. Бешиште — Кавадар-
ци 1.500.000 

18. Изградба на основно училиште во е. 
Длатин Дол — Кичево 8.ООО.оро 

19. Основно училиште во е. Матејче — 
Куманово 1.000.000 

20. Ојоновно училиште во е. Конче — Ра-
довиш х 36.000.000 

21. Основно училиште во е. Ињево — Ра-
довиш 1.300.ООО 
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22. 

23. 
24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 
-Ј 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Централно основно училиште „Мите 
Богоевски" — Рејсен и (подручно учи-
лиште |В»о е. Јанковец 
Основно училиште во Куманово 
Основно училиште во населба „Јане 
Сандансш" — Скопје 
Основно училиште во е. Танушевци 
— (Скопје 
Основно училиште во населба „Црни-
че" — Скопје 
Основно училиште во* Но|во (Село — 
Скопје 
Световно училиште во е. Иловица — 
Струмица 
Окшовно училиште во е .Муртино — 
Струмица 
Ошовно училиште во е. ,Петр!алинци 
— (Струмица 
Основно училиште „Н. Ј. Вашеров" 
— Струмица 
О!ано1шо училиште во УН-ма станбе-

н а заедница — Тетово 
Основно училиште „Кирил и Мето-
диј" — Титов Велес 
Основно училиште во е. Ломница — 
Гостивар 
Основно училиште во е. Печково — 
Гостивар 
Основно училиште .во е. Бријани — 
Гостивар 
Основно училиште во Про1б:и!Шти!П — 
населба Калниште 
Основно училиште во Прилеп — на-
селба Точила 
Ошо|вно училиште во е. Пештани —• 
Охрид 
Основно училиште „Ванчо Прке" — 
Делчево 
Основно училиште во е. Драслајца — 
Струга 

СЕ: 

4. 
5. 

35.000.000 
20.000.000 

157.300.000 

23.000.000 Во 
' 21.300.000 1. 1. 

32.000.000 

^ 9.650.000 

8.162.000 

1.700.000 

10.000.000 
1. 

76.200.000 
2. 

20.000.000 

13.000.000 

7.000.000 

14.500.000 1. 

2. 30.000.000 2. 

30.000.000 3. 

20.000.000 4. 

30.000.000 5. 
6. 

14.000.000 7. 
880.150.000 

б) Насочено образование 

1. Центар за средно насочено образова-
ние „Гуро Салај" — Битола 50.000.000 

2. Центар за уредно насочено образо-
вание „Нико Нестор" — Струга 76.000.000 

3. Центар за средно насочено образо-
вание „Бранко Станоевиќ" — Гости-
вар, за изградба на ученички дом 7.300.000 

4. Центар за средно насочено образо-
вание „»Наум Наумовски , — Борче" 
— Крушево 40.000.000 

5. Центар за 'Средно насочено образо-
вати „Ѓошо Виќентиев" — Кочани 4 36.000.000 

6. Училишен центар „Моша Пијаде" — 
Тетово ^ 20.000.000 

СЕ: 212,9.300.000 

Општествена заштита на децата 
1. Детска прашинка во Крива Паланка 50.000.000 
2. Детска градинка „13 Ноември" — 

Скопје 20.000.000 
3. Детска градинка во Демир Капија — 

Нештино 20.000.000 

СЕ: 90.000.000 

КУЛТУРА 

1. Библиотека „Браќа Миладиновци" — 
Радишани — Скопје 14.000.000 

2. Историски архив — Титов Велес — 
изградба на депоа 32.000.000 

3. Историски архив — Прилеп — из-
градба на депоа 21.000.000 

Дом на народна техника — Берово 3.000.000 
Спомен куќа — Б итолско-Преспан-
ск|И партизански одред во е. Златари 
— Ресен 5.000.000 

СЕ: 75.000.000 

Во областа на пензиско и инвалидско осигурување 

Изградба на базен во состав на до-
мот за одмор и закрепнување и рек-
реација „Спиро Захов" .во Банско — 
Струмица 5.200.000 

СЕ: 5.200.000 

Социјална заштита 

Центар за социјална заштита — Бито-
ла — за изградба на дом 14.000.000 
Дом за хуманитарни цели — К о ч а т 30.000.000 

СЕ: 44.000.000 

Управни згради 

Управна зграда на Собранието на 
општината Виница 
Управна зграда на Собранието на 
општина (Крива Паланка 
Управна зграда на општински суд за 
прекривши — Струга 
ОК на СКМ и ССМ — 'Реши — ра-
ботни простории 
Општински затвор — Крива (Паланка 

6. Лотарија на Македонија — Скопје 
Стопанска банка — Здружена банка 
— Скопје, за изградба на работни 
простории 

8. Стопанска банка Радовиш — делов-
на зграда 

9. ЗОИЛ „Македонија" — Куманово — 
— Управна зграда 

10. ЗОИЛ „Македонија" — Струмица — 
, деловна зграда 

СЕ: 

зо.оор.ооо 

13.500.000 

5.400.000' 

14.500.000 
4.000.000 

15.000.000 

78.300.000 

20.000.000 

24.000.000 

25.500.000 

230.200.000 

IV 
Во износот на рредства од дел III на оваа про-

грама не влегуваат средствата за инвестиции за по-
требите на општонародната одбрана и општествена-
та самозаштита, за реализација на програмите на 
органите за јавна и државна /безбедност и за про-
грамите на РТВ — Скопје. 

За остварување на оваа програма ќе се грижи 
Републичкиот секретаријат за финансии и 'Службата 
на општественото книговодство. 

VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 23-1495/1 
18 септември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Влашки, е. р. 
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585. 
В|рз оанова иа член 46 став 1 од Законот за из-

вршуваше на (санкциите за кривични дела и стопан-
ски престали („Службен весник на СВМ" бр. 10/79), 
Извршниот совет на Собранието на 'СР Македонија 
-донеле 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА КАЗНЕНО-ПОП-

РАВНИОТ ДОМ — ИДРИЗОВО 

1. За управител на Казнено - поправниот дом — 
Идризово се именува Миладин Стојанов, досегашен 
судија на Врховниот суд на Македонија, сметано од 
1. IX. 1986 ГОДИ|на. 

2. Решението ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1450/1 
28 август 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

586. 

Врз о ш ш а на член 173 став 3 и член 176 од За-
конот за државната управа („Службен ве ашик на 
СВМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. За помошник на директорот на Републичкиот 
завод за орштествено планирање се назначува Сло-
боданка Таевска, .досегашен помошник на директо-
рот на Заводот. 

2 Ова решение влегува во оила ро денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СЕМ". 

Бр. 17-1358/2 
11 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

587. 

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 
Законот за државната управа („Службен весник на 
СВМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. За помошник на директорот на Републичкиот 
завод за општествено планирање (се назначува Спасе 
Лазаревски, досегашен помошник на директорот на 
Заводот. 

2. Ова решение влегува тао аила оо денот на до-
делувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ". 

Бр 17-1358/3 
11 септември ,1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

588. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СВМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИ-

РЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на директорот на Архивот на Ма-
кедонија се имену ва Тодор Тале аки, досегашен за-
меник на директорот на Архивот. 

2. Ова решение влегува во сила оо денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. 17-1482/2 
11 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

ч на Извршниот швет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р 

589. 
Врз обнова на член 84 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на 'Собранието на СР Мжедонија 
(„Службен весник на СВМ" Ор. 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СО-
БРАНИЕТО НА СРМ И ШЕФ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ПРОТОКОЛ 

1. Корта Јанковски се разрешува од должноста 
помошник на секретарот на Извршниот оовет на 
Собранието на СР Македонија и шеф на Републич-
киот протокол. 

2. Ова решение влегува во сила оо денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. ,17-1496/1 
11 септември .1986 родина 

' Скопје 
Претседател 

на Извршниот Ш В Ф Г , 
м-р Глигорие Гоговски, е. р 

590. 

' Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СВМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕ-

ТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО 

1. За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопан-
ство, со важност од 1. X. 1986 година, се назначува 
Гаврило Гаврило воки, досегашен раководител на 
Службата за те хно ло т к о -економско планирање, сту-
дии и анализи при РЗ Развој и инвестиции во Руд-
ници и железарница „(Скопје" —• Скопје. 

2. Ова решение ќе се објави в»о „Службен вес-
ник на СВМ". 

Бр. 17-15,33/1 
11 септември 1986 родина 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р_ 
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591. 
Врз основа на член 37 од Законот за општестве-

ните совети и за републичките општествени совети 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/80) и член 45 од 
Деловникот на Општествениот совет за стопански 
развој и економска политика, на седницата одржа-
на на 12 септември 1986 година, Советот донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И 

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

1. За претседател на Републичкиот општествен 
совет за стопански развој и економска политика со 
мандат за една година се избира м-р Петар Гошев, 
член на Претседателството на Централниот комитет 
на СКМ. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 27-1/15 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател на Советот, 
м-р Стојан Андов, е. р. 

592. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за 
о)снов1ите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки 
на седницата одржана на 10 септември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 21 точка В и член 22 
точка В од 'Општествениот договор за вработување 
на подрачјето на општина Пробиштип („Службен 
гласник на општина Проби штип" бр. 1/82). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СВМ" и во „Службен гласник на општина 
Пробиштип". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на оспорените членови од 
Договорот означен во точката 1 на оваа одлука, за-
тоа што се постави прашањето за нивната несоглас-
ност 4оо оддел II став 3 »алинеја 9 од Основните 
начела и член 210 од Уставот на СР Македонија и 
за нивната спротивност со члан 167 од • Законот за 
здружениот 11РУД. 

4. На седницата по сопствена иницијатива, Судот 
утврди дека во член 21 ое предводени критериумите 
за утврдување редот на првенство за вработување, 
меѓу кои спаѓаат материјалната положба на семеј-
ството на 'невработеното лице, времетраењето на 
привремената невработеност и времетраењето на жи-
веење во местото на вработувањето. Во член 22 точ-
ка в), пак, се предвидени бодовите според основот 
времетраење на живеење во местото на вработување. 

5. Според член 139 став 1 од Уставот на СР 
Македонија, ојоганизациите на здружениот труд, са-
моуправните интересни заедници и стругате самоуп-
равни организации и заедници со општествен дого-
вор го обезбедуваат и усогласуваат самоуправното 
уредување на оп штеств ело -економски те и другите 
односи од поширок заеднички интерес, а според 
член 579 од Законот за здружениот труд, меѓу дру-
гото. особено и оние од областа на политиката на 
вработувањето. 

Според оддел II став 3 алинеја 9 на Основните 
начела на Уставот на СР Македонија, непршшстове-
ната положба и улога на човекот ја сочинуваат, 
меѓу лоугото, и едаакростл на правата, должностите 
и одговорно спите на луѓето во согласност со устав-
носта и законитоста Според член 210 од Уставот 

и члан 167 од Законот за здружениот труд, »а секој 
граѓанин под еднакви услови му се достапни секое 
работно место и функција во општеството'. 

Врз основа јна изнесените уставни и законски 
одредби Судот »смета дека предвидувањето на 'вре-
метраењето на живеење ;во местото .на вработувањето 
како основ за утврдување на приоритет при врабо-
тувањето, посредно ја ограничува /слободата на Дви-
жењето и вработувањето на граѓаните на територи-
јата на СФРЈ. Исто така Судот (смета дека време-
траењето на живеење во местото ша вработување 
мрже да се предвиди само како основ за приоритет 
под еднакви услови, но не како самостоен основ 
зашто, во спротивно, лицата се доведуваат во неед-
наква положба по однос на условите за засновање 
работен однос. 

Оо оглед на тоа што во член 21 точка В од 
оспорениот Општествен договор како .посебен ошопв 
е предвидено времетраењето на живеење во местото 
на вработувањето, а во оспорениот член 22 точка 
В од истиот Договор, лак, се предводени бодови по 
тој основ Судот утврди дека тие (не се во соглас-
ност со уставното начело на еднаквост и со член 
210 став з »од Уставот на СР Македонија и дека 
се во спротивност со член 167 од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 49/816 
10 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Мжедонија, 
Димче Козаров, е. р. 

593. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд иа Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на сздницата одржана 
на 10 септември 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 22 алинеја 6 и 7 од Пра-
вилникот за формирање и користење на средства за 
заедничка потрошувачка на работниците на" Заед-
ницата за осигурување имоти и лица „Македонија", 
Деловна единица — филијала Битола, донесен со 
референдум на 11 јули 1983 година. 

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

3. Општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето на општините Битола и Демир 
Хисар, на 27 март 1986 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите 
во предлогот, одредбите од член 22 од Правилникот 
не се во согласност со Уставот и се (во спротивност 
оо член 181 од Законот за здружениот труд затоа 
што Комисијата за станбени односи само го утвр-
дува предлогот за до делување на станови и кредити 
и ИСТИОТ но доставува до Работничкиот совет на раз-
гледување и одлучување а ПРОТИВ одлуката на Ра-
ботничкиот совет работниците имаат правдо на при-
говор до Собирот на работните луѓе на Работната 
заедница, 

4. На седницата Судот утврди дека во член 22 
е предвидено, за решавање иа станбените прашања 
на работниците Работничкиот совет распишува 'ин-
терен конкурс за доделување на станови на корис-
тење и за • Доделување на средства. Врз основа »на 
доставените барања комисијата утврдува предлог кој 
го доставува до Работничкиот совет на Работната 
заедница за разгледување и одлучување. По подне-
сените приговори на одлуката на (Работничкиот совет 
решава 'Собирот на работните луѓе, 
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5. Според член 181 став 2 од Законот за здру-
жениот труд за остварување на поединечните права 
и обврски на работниците, одлучува Работничкиот 
совет на Основната организација или комисија што 
то|ј »ќе ја формира. 

Од изнесеното произлегува дека по правило за 
остварување на поединечните права и обврски одлу-
чува Работничкиот совет, меѓутоа за одлучув,ање на 
тие поединечни права и обврски може да формира 
и посебна комисија. Во конкретниот случај Комиси-
јата за станбени прашања според својата функција 
ја спроведува само постапката придржувајќи се КОЈИ 
одредбите на Правилникот и составува рангчлиста, 
а конечна одлука за распределба на станови доне-
сува Работничкиот совет. 

Работничкиот совет со закон е овластен да од-
лучува ;за поединечните права и обврски на работ-
ниците. Притоа, тој може, но не мора за одлучува-
ње за тие права, да ја овласти Комисијата која тој 
ја формира, Судот утврди дека означената одредба 
не е во спротивност со означениот член од Законот 
за здружен труд. 

Според став 3 од истиот 'член и член 490 став 
2 о1д истиот Закон работниците одлучуваат за оства-
рување на поединечните права, обврски и одговор-
ности и за прашања од делокругот на работничкиот 
совет со лично изјаснување, доколку во основната 
организација не е формиран »работнички совет и 
тоа во функција на работнички савет. Во член 221 
од истиот 3|акон е предвидено дека за заштита на 
правата на работниците одлучува органот во основ-
ната организација определен со статут. Во член 221 
од истиот Закон, е предвидено дека за заштита на 
правата на работниците одлучува органот на основ-
ната организација определен со статут, а оо член 
26 став 1 алинеја 1 собирот на работниците е опре-
делен .како форма на личен:: -тргнување на работ-
ниците. 

Според тоа кога во основната организација е 
формиран работнички совет за остварување на пое-
динечните права, обврски и одговорности не може 
да одлучуваат работниците на .собир на работниците, 
бидејќи тоа спаѓа во законски /делокруг на работ-
ничкиот со1вет или на комисија што тој .ќе ја фор-
мира и овласти. Тоа значи дека и за барањата за 
заштита на поединечните права на работниците не 
може да се предвиди да одлучуваат работниците 
ка собир на работниците, покрај изнесеното, и за-
тоа што собирот не е орган на основната органи-
зација туку форма на лично изјаснување на работ-
ниците. 

•Со оглед на тоа што го член 22 алинеја 6 и 7 
од оспорениот Правилник е предвидено за заштита 
на поединечните права на работниците да одлучува 
собирот на работниците иако е формиран Работ-
нички совет, (Судот го укина затоа што утврди дека 
тој е во спротивност со означените одредби од За-
конот, и одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 97/86 
10 септември .1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 'Македонија 
Димче Козаров, е. р. 

594. 
Уставниот »суд на (Македонија врз основа на член 

20 од Законот за основите на поставката прбд Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното „дејство 
ка неговите одлуки, ,на седницата одржана на 10 сеп-
тември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 13 по|д А, Б, В, Г став 
3 и 4, член 14 точка а и б и член 15 став 2 точка 
3 и став 3 од Правилникот за решавање на станке 
ното прашање, донесен од работниците во Основната 
организација на здружениот труд предилница „Југо-

тек)с" Струмица во состав на Работната организација 
за производство на текстилни производи „Политике" 
Скопје, со референдум одржан на 31 -октомври 1985 
лодина,. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето на општи-
на Струмица за' оценување уставноста и законитоста ; 
на член 5 став 1 алинеја 1 и 2 од Правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и вр означената Основна организација № 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
акти. 

4. Општинскиот општествен правобранител ћа са-
моуправувањето на општина Струмица со предлог 
поднесен до Судот поведе постапка за оценување 
уставноста и 31акони,тоста на актот означен во точ-
е т е 1 и 2 од оваа одлука. Според наводите во 
предлогот шо член 5 став 1 алинеја 1 и 2 е исклу-
чен од правото на доделување на општествен стан' 
работник кој поседува во' сопственост стан или се-
мејна станбена зграда која ч одговара на неговите 
потреби како и кога тој или неговиот брачен другар 
е носител на станарско право на стан што одговара 
на неговите станбени потреби. Меѓутоа,, во ната-
мошниот текст на (Правилникот не се содржани од-
редби за тоа што се смета за стан или семејна 
зграда кои одговараат на потребите на семејството. 
Поради тоа, предлагачот смета дека примената на 
означените одредби без утврдување на стварните 
потреби и услови за живеење врз основа на јасни 
и прецизни одредби би можело да Доведе до про-
изволно и неосновано исклучување на работниците 
•од правото ра добивање општествен стан, што не е 
во согласност со уставното начело (на еднаквост на 
работниците во остварувањето на своите парава. 

Понатаму, во предлогот во однос член |13 точка 
5 предлагачот наведува дека со оглед на тоа што 
различно е вреднуван стажот на работниците во и 
©он организацијата означениот чипан: не е во соглас-
ност со уставното начело на еднаквост.. 

Во однос член 13 тоша В став 3 во кој е пред- > 
видено дека доброволните дарители'на крв добиваат 
бодови за стан и тоа за секое давање на крв по 
3 бода, предлагачот (смета дека овој основ капао ху-
манитарна и -солидарна ^активност на човекот не мо-
же да претставува основ > за стекнување првенство 
при распределбата (на општествените станови и дека 
тоа 1!-:е е во согласност со уставното начело дека 
материјалната основа и Општествена положба иа ра-
ботниот човек се одредува исклучиво со трудот и 
резултатите од трудот. 

Понатаму, во однос 'член 13 под точка А каде 
е предвидено дека работник без стан независно од 
тоа ка! ле живее кај родители или кај трети лица 
како потстанар (добива 70 бода. предлагачот смета 
лека »не е во согласност со уставното начело на 
заемност и солидарност, затоа што имаат ист трет-
ман РО поглед -на станбен ата состојба работникот 

_ постанар и работникот кој живее кај своите роди-
тели. о1тшо1сго КОРИСНИКОТ на стан. 

Воедно*, во предлогот . се наведува и тоа • дека 
станбената состојба на работникот како основ, е по-
малку вреднувана (се добиваат најмногу 70 бода) од 
основот работен стаж каде се добиваат 10 бода за 
секоја година (што значи најмногу 400 бода) и осно-
вот работен придонес за кој се добиваат најмногу 
100 бода, од што произлегува дека (споменатите два 
основа имаат доминантно влијание во утврдување 
на приоритетот за добивање на стан. 

И на крајот со предлогот се оспорува член 14 
под а и б и член 15 став 2 точка 3 во кои како 
основ за распределба на станови е предвидено мес-
тото' гла живеење на работникот во град Струмица и 
плаќање на местан самопридонес за што се добиваат 
30 бода, а оној работник кој има моето на живеење 
во град Струмица а не плаќа местен самопридонес 
добит 10 бота. Според птдл!а,гачрт со означените 

• 7 членови од Правилникот се создава .неоправдана 
привилегија за определена категорија на работници 
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шир живеат »во градот Струмица, ,а што не е резул-
тат од трудот, па омета дака тие не те В|0 соглас-
ност со уставното начело на еднаквост. 

5. На (седницата Судот утврди дека член 5 став 
1 алинеја 1 ш 2 предвидува' работникот во основната 
организација да нема право на доделување на стан 
ако.- има во сопственост тодвеТен стан или фамили-
ја!рна станбена зграда која одговара на неговите 
потреби и доколку работникот или неговиот брачен 
друг е носител .на станарско правдо на стан кој од-
говара на неговите потреби. 

Исто така, 'Судот утврди дека во делот V од 
Правилникот за утврдување на големината на станот 
во член 18 е предвидено дека според бројот на чле-
новите на семејството на работникот му припаѓа: 
работник самец — гарсониера или еднособен стан; 
работник со брачен друг или друг член на семеј-
ството едноообен или еднособен проширен стан; ра-
ботник со брачен друг со две деца * двореден или 
двособен проширен; и работник со брачен другар 
со три или повеќе деца трособен стан. 

Со оглед на тоа што Правилникот содржи од-
редби (член 18) што се смета за стан кој одговара 
на станбените потреби на работникот, Судот утврди 
дека наводог во предлогот е неоснован и дека член 
5 став 1 алинеја -1 и 2 не се во ^согласност со 
уставното начело на еднаквост. 

6. Воедно, Судот утврди дека член 13 под А 
предвидува по основ станбена состојба работникот 
без стан (под кирија или кај .родители) да добива 
70 бода, од што произлегува дека потстаНарот и 
работникот кој што1 живее кај своите родители се 
изедначени во 'степенот на станбената загрозеност 
и добиваат ист број бодови. Исто така, Судот утврди 
дека по овој основ бодови добива само потстачарот, 
а не и другите категории станбено загрозени работ-
ници. 

Според мислењето на Судот работникот потста-
нар се наоѓа во понеповолна станбена ситуација од 
работникот кој живее кај родителите, затоа што 
вотстанарот е лице без стан, додека работникот кој 
живее кај своите родители е корисник на стан. Спо-
ред тоа Судот. смета дека овие две категории на 
работници се наоѓаат во различна станбена ситуа-
ција, односно степенот на нивната станбена загро-
зеност е различен и по тој основ треба и различно 
да се вреднуваат. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај се 
врши подеднакво вреднување на работникот потста-
нар и работникот кој тлтР живее кај авоите родители, 
Судот утврди дека означениот член од Правилникот 
не е во согласност со уставното начело на заемност 
и солидарност. 

7. Исто така, Судот утврди дека во член 13 
под Б е предвиден работниот стаж како основ по 
кој се Добиваат определен број бодови. Понатаму, 
Судот утврди лека се прави разлика во бројот на 
бодовите во зависност од тоа каде е стекнат ста-
жот, за стажот стекнат во основната организација 
се добиваат 10 бода за .секоја година, а за стажот 
стекнат надвор од основната организација за секоја 
година по 3 бода. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законит за здру-
жениот труд, правото на работа со општествени 
средства што го стекнува секој работник в»о здру-
жениот труд е основа за остварување на .неговите 
права, обврски и [Одговорности во здружениот труд. 
Работејќи во здружениот труд со општествени >сред-
ства работникот, создава доход кој има општествен 
карактер. Дел од создадениот доход, односно дел 
од чистиот доход работниците во основните органи 
зации го издвојуваат во фондот за заедничка потро-
шувачка, кој покрај другото, го користат и за обез-
бедување станови за работниците. Работејќи и соз-
давајќи доход со општествени средства, работникот 
стекнува и работен стаж, кој исто така има опште-
ствен кар актер, без оглед дали е стекнат во една 
или повеќе оршн!изации, 

Согласно начелото на еднаквост утврдено во Од-
делот II став 3 алинеја 9 од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија неприкосновената полож-
ба и улогата на човекот ја сочинуваат, покрај- дру-
гото и еднаквоста на правата, должностите и одго-
ворностите на луѓето во согласност со уставноста 
и законитоста. 

Со оглед на тоа, Судот смета .дека различното 
вреднување на 'работниот стаж стекнат во и вон 
организацијата претставува неоправдано привилегира-
ње на тие работници кои стажот го стекнале во 
организацијата. Ова затоа што организацијата тре-
ба да поаѓа од работниот стаж како елементон из-
раз на личниот придонес на работникот што со сво-
јот труд го дал во зголемувањето на материјалната 
основа на социјалистичкото општество. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оз-
начениот член од Правилникот не е во согласност 
со означените уставни и законски одредби. 

8. Воедно, Судот утврди дека шо основот стан-
бена состојба работниците можат да добијат нај-
многу 70 бода, по 01СНОВОТ работен стаж за секоја 
година по 10 што значи 400 бојда најмногу и по 
основот работен придонес можат да се добијат нај-
многу 100 бода. На тој начин основот станбена 
со1стојба е помал,ку вреднуван од другите основи, 
иако тој треба да има доминантно влијание при ут-
врдувањето редот на првенство за, доделуваше на 
користење станови во општествена сопственост. 

Со оглед на тоа што основот работен стаж и 
00Н01В0Т работен придонес имаат доминантно влија-
ние при утврдување редот на првенство за доделу-
вање на стан во однос на ошовот станбена состојба 
Оу дот утврди дека Оспорените одредби не се во 
согласност со уставното начело на заемност и ооли-

• дарно|ст. 

9. Понатаму, Судот утврди дека во член 13 под 
Г став з е предвидено доброволните дарители на 
крв за секое давање крв да добиваат по 3 бода. 
Член 14 предвидува работникот со . место на живеење 
во град Струмица кој плаќа местен самопридонес на 
град Струмица од денот на распишувањето да доби-
ва 30 бода и работникот со место на живеење во 
град Струмица кој не плаќа самопридонес добива 
10 бојда. Исто така Судот утврди дека член 15 став 
2 точка 3 предвидува работниците самци да „добијат 
стан ако плаќаат самопридонес од денот на распи-
шувањето. 

Според член 13 од Уставот на СР Македонија, 
трудот и резултатите од трудот ја определуваат ма-
теријалната и општествената положба на човекот врз 
основа на еднакви права и одговорности. 

Според мислењето на Судот доброволното дава-
ње на крв и плаќањето на местниот самопридонес 
не може да се предвидат како основи за распредел-
ба на станови. Ова од причина што според означе-
ната уставна одредба само трудот и резултатите на 
трудот ја определуваат материјалната и општестве-
ната положба на човекот, а овие два основа не про-
излегуваат и не се резултат на трудот што работ-
никот го вложува. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека член 
>.13 под Г став 3, член 14 и члан 15 став 2 точка 

3 »од означениот Правилник не се во согласност 
со означеното уставно начело. 

Врз основа на изнесеното (Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 99/86 
10 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. «р, 
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595. 

Уставниот суд ла Македонија, врз основа на 
член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на не ловите одлуки, на седни-
цата одржана на 10 септември 19вб година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 4 на член 37 од Пра-
вилникот за распоре ду, в ање на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Централното основно училиште „Маршал Тито" во 
седо Арачиново — Скопје, со референдум одржан 
на 23 јуни 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ" и во Централното основно училиште „Мар-
шал Тито" во село Арачиново — Скопје на начин 
предвиден за об јавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на точката 4, на член 37 
од Правилникот означен во точката 1 на оша од-
лука затоа што се постави прашањето за нејзината 
уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 37 
од оспорениот Правилник се вреднувани работите и 

работните задачи иа училишниот педагог изразени 
во бодови. Судот понатаму утврди дека за анте ос-
танати работи и работни задачи на овој работник во 
оваа одредба се предвидени мерила (бодови), но за 
основот соработка со заинтересирани органи и орга-
низации кои работат во областа на образованието и 
воспитувањето во точка 4 не се утврдени мерила. 

•поред член 23 став 1 од Уставот на ОР Маке-
донија и член 127 став 1 од Законот за здружениот 
труд, работниците се должни да утврдат основи и 
мерила за распределба на средствата за своите лич-
ки доведи. 

Со 'Оглед на тоа што во точката 4 на член 
37 од оспорениот Правилник на училишниот педа-
гог — за основот соработка со заинтересираните ор-
гани и организации кои работат во областа на об-
разованието и воспитувањето не се определени бо-
дови, Судот утврди дека оваа одредба на член 37 
не е во согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР 
Македонија, едното дека е во спротивност со член 
127 став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 306/85 
10 септември 11986 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА. 

282. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84), а во врска со член 31 
став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на 
Заедницата и член 2 од Општествениот договор за 
усогласување на пензиите во СР Македонија, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 1986 година, 
донесе ^ 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ПРЕДВИ-
ДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ 

ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец, паричниот надоместок за пензија остварена во 
странство и паричките - надоместоци во врска со пра-
вото на преквалификација или доквалификација и 
соодветното вработување на инвалидите на трудот 
со преостанатата работна способност, аконтативно 
се усогласуваат за 65 насто, што претставува дел од 
предвидениот пораст на номиналните лични доходи 
на работниците во општествениот сектор во Репуб-
ликата во 1986 година. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според одлуките за. аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци од предвидениот 
пораст на номиналните лични доходи во Република-
та во 1986 година („Службен весник на СРМ" бр. 
6/86 и 27/86) до процентот од став 1 на овој член се 
усогласуваат уште за 10 насто. 

Член 2 
Усогласувањето, од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши и на пензиите на учесниците од НОВ од 
пред 9 септември 1943 го^ ^на определени од гаран-
тираната пензиска основа, гајнискиот износ на пен-
зиите како и на пензиите ^о кои се исплатува дода-
ток на пензијата, на износот на гарантираната пен-
зија, најнискиот износ на пензијата односно на пен-
зијата и додатокот на пензијата определени за 1986 
година според соодветните одлуки. 

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

ласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1986 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1986 
година се зголемуваат до износот на пензијата опре-
делен врз основа на остварените лични доходи и 
навршени от пензиски стаж, но најмногу до износот 
на највисоката пензија во 1986 година зголемен за 
процентот од член 1 на рваа одлука. 

Член 4 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припа-

ѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисници-
те чија последна година од работата во смисла на 
член 25 од Законот за основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување е 1986 година, однос-
но во чија пензиска основа се засметани целосно 
или делумно личните доходи односно основици на 
осигурување остварени во 1986 година. 

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои 
се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат 
без оглед на последната година од која се засметани 
личните доходи во пензиската основа. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлу-

ка припаѓа и на пензиите на работниците во орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи и 
семејните пензии изведени по тој основ сразмерно на 
бројот на месеците од 1980 година во кои примале 
пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внат-
решни работи („Службен весник на СРМ" бр. 37/80). 
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Член 6 
Како основица за определување износот на усог-

ласување од член 1 на оваа одлука се зема износот 
па пензијата, материјалното обезбедување, односно 
паричниот надоместок усогласени според порастот 
на номиналните лични доходи во Републиката во 
1985 година што на корисникот му припаѓа на 1 ја-
нуари 1986 година. 

Член 7 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

занска споменица 1941" со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според член 9 став 3 од Законот за основ-
ните права на носителите ва „Партизанска спомени-
ца 1941". 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена должност, без донесување на решение. 

Член 9 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

1 јануари 1986 година. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-2297/1 
25 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

283. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83) и член 148 точка 1 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 25 септември 1986 година, донесе 

284. 

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 
врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, („Службен весник 
на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 25 септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕ-
ЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧ-

КИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДАТ 
ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот за сместување и исхрана за деца со пречки 
во физичкиот и психичкиот развој заради специјал-
но и средно насочено образование и воспитание од-
носно заради работно оспособување како и висина-
та на трошоците во врска со преквалификација или 
доквалификација на инвалидите на трудот. 

Член 2 
Висината на надоместокот за сместување и ис-

храна ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана 
на децата и младинците со пречки во физичкиот и 
психичкиот развој сместени во интернат, трошоците 
за исхрана (топол оброк) ка надворешните ученици 
и инвалидите на трудот како и средства за лични 
доходи на вработените во интернатот. 

Член 3 
Висината на трошоците во врска со преквалифи-

кацијата или доквалифИкацијата ги опфаќа трошо-
ците за исхрана (топол оброк), и обезбедување на 
дел на личните доходи на стручните лица кои ја 
спроведуваат преквалификацијата или доквалифика-
цијата на инвалидите на трудот. 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ДА-
ВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ДО ГРА-
НИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО 

ПРИМАЊЕ 
Член 1 

На корисниците на пензија до граничниот износ 
на најниското пензиско примање за 1986 година зго-
лемен за 55 насто им се определува еднократно па-
рично давање и тоа: 

— 12.000 динари за корисниците на најнизок из-
нос на пензија; 

— 10.000 динари на корисниците кои со пензи-
јата користат додаток на пензијата и 

— 8.000 динари на корисниците на пензија до 
32.934 динари кои со пензијата не користат додаток 
на пензијата. 

Член 2 
Еднократното парично давање припаѓа на сите 

корисници од член 1 на оваа одлука затечени на 30 
јуни 1986 година. 

Член 3 
Еднократното парично давање ќе се определи по 

службена должност, без донесување на фешение, а 
ќе се исплати со пензиите за месец ноември 1986 
година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во .„Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-2298/1 * 
25 септември 1986 година 

Скопје 

Член 4 
Висината на надоместокот за сместување и ис-

храна на младинците со. пречки во психофизичкиот 
развој заради стручно односно работно оспособува-
ње, односно преквалификација или доквалификација 
на инвалидите на трудот месечно изнесува по еден 
корисник и тоа: 

Ред. 
бр. ОРГАНИЗАЦИЈА Трошоци за исхрана со 

интернатско сместување 

Претседател, 
Анастас Милевски, е. р. 

1. Завод за рехабилитација на деца со 
оштетен слух „Кочо Рацин" —. Битола 28.843 дин. 

2. Завод за професионална рехабилита-
ција на младинци со оштетен вид „Ди-
митар Влахов" — Скопје 25.508 дин. 

3. Завод за рехабилитација, на деца. и 
младинци — Скопје 31.092 дин. 

4. Центар за професионална рехабилита-
ција со оштетен слух „25 Мај" — 
Скопје 24.518 дин. 

5. Центар за професионална рехабилита-
ција на инвалидизирани лица „Маке-
донија" — Скопје 24.518 дин. 

6. Центар за специјално насочено обра-
зование „Искра" — Штип 24.518 дин. 

7. Работна организација за основно об-
разование на децата со леска и умерена 
попреченост во психофизичкиот раз-
вој со ученички дом „25 Мај" — е. 
Ново Село и други специјални пара-
лелки при основни училишта со ин-
тернатско сместување 24.518 дин. 
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Член 5 
Кога детето со пречки во физичкиот и психич-

киот развој со решение на старателски орган е смес-
тено кај друго семејство во друго место а ако за за-
должителното основно образование му е потребна 
настава во специјално училиште односно специјално 
одделение на училиште кое се наоѓа надвор од него-
вото место на живеење, трошоците за сместување и 
исхрана во друго семејство изнесуваат 80 насто од 
износите утврдени во член 4 од. оваа одлука. 

Член 6 
Висината на ~ надоместокот за вршење на пре-

квалификацијата или доквалификацијата на инвалиди-
те .на трудот месечно изнесува, и тоа: 

1) во организации на здружен труд : 6.600 дин. 

2) во заштитни организации 7.400 дин. 

Член 7 
Кога преквалификацијата или доквалификација-

та на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ над-
вор од местото на живеењето, а не им е обезбедено 
сместување во интернат, висината на надоместокот 
месечно изнесува 15.000 динари. ; 

Член 8 
За децата и младинците кои се наоѓаат на струч-

но односно работно оспособување и инвалидите на 
трудот за време на преквалификација или доквали-
фикација, а не се сместени . во интернат, се утврду-
ва износ на надоместок на трошоците за исхрана 
(топол оброк) кој по корисник изнесува 5.000 ди-
нари месечно. 

Член 9 
Инвалидите на трудот за чија преквалификација 

или доквалификација, поради оддалеченоста од мес-
тото на живеење, е потребен постојан превоз, имаат 
право на надоместок на трошоците за превоз во ви-
сина на фактичката цена на превозот од местото на 
живеењето на инвалидите на трудот до организаци-
јата каде се врши преквалификацијата или доква-
лификацијата. 

Член 10 
Во обезбедувањето на надоместокот за сместува-

ње и исхрана во интернат заради специјално основ-
но воспитание и образование со дел учествува Само-
управната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија (во натамош-
ниот текст: Заедницата) и осигуреникот од кого де-
тето го изведува правото на надоместокот во завис-
ност од приходите по член на домаќинството. 

Осигуреникот од кого детето го изведува право-
то на надоместокот за сместување и исхрана учеству-
ва во обезбедувањето на дел на трошоците од член 
4 и 5 на оваа одлука во износ кој одговара на 50 
насто од месечните приходи по член на домаќин-
ството во претходната година. 

Останатиот дел на трошоците до полната цена 
од член 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува Заедни-
цата од сопствени средства. 

Доколку во семејството има две или повеќе деца 
осигуреникот сноси дел на трошоците за сместува-
ње и исхрана само за едно дете во смисла на став 
2 на овој член а за останатите деца трошоците за 
сместување и исхрана ги сноси Заедницата. 

Ако преостанатиот дел на трошоците кои ги 
обезбедува Заедницата се помали од една десетина 
од вкупните трошоци за сместување и исхрана, За-
едницата сноси една десетина од трошоците, а оси-
гуреникот од кого се изведува правото на надоместо-
кот остатокот на тие трошоци. 

Доколку приходите по член на домаќинството 
изнесуваат 5.000 динари, трошоците за сместување и 
исхрана во интернатот или во друго семејство над-
вор од местото на живеењето ги сноси Заедницата 
во целост. 

Член 11 
АКО еден од родителите на детето со пречки во 

психичкиот и физичкиот развој е на работа во 

странство делот на трошоците за сместување и ис-
храна во интернат заради специјално воспитание и 
образование што паѓа на товар на средствата на За-
единица, изнесува една десетина од надоместокот 
на трошоците за сместување и исхрана определени 
во член 4 и 5 во оваа одлука. 

Член 12 
Како приходи од член на домаќинството се сме-

та личниот доход остварен од работен однос и при-
ходите остварени по други основи од земјоделска 
дејност (катастарски приходи) и приходи од вршење 
на самостојна или професионална дејност, приходи 
од имоти и имотни права што подлежат на данок 
од претходната година. 

Приходите остварени по други основи претходно 
се сведуваат на приходи од работен однос на начин 
како што е определено во' член 30 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 13 
Како членови на домаќинство во смисла на член 

10 од оваа одлука се сметаат членовите на семејства-
та со кои осигуреникот од кого детето со пречки во 
физичкиот и психичкиот развој го изведува правото 
на надоместокот на трошоците за сместување и ис-
храна за време на стручно односно работно оспосо-
бување имаат заедница на живеење, стопанисување и 
трошење на остварените приходи. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" а 
<ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-2299|/1 
25 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

285. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за ста-

росне осигурување на земјоделците („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/78) и член 23 став 1 точка 17 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за старосно осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ" бр 21/82), а во соглас-
ност со Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за старосно осигурување на 
земјоделците, на седницата одржана на 23 септем-
ври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОС-

НИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ВО 1986 ГОДИНА. 

Член 1 
Заради порастот на трошоците на животот во 

1986 година минималните старосни пензии и семеј-
ните пензии во висината на минималната старосна 
пензија се усогласуваат за 66,7 насто и изнесуваат 
2500 динари месечно. 

Член 2 
Основица за определување износот на зголему-

вањето на пензиите од член 1 на оваа одлука прет-
ставува износот на пензијата што му припаѓа на ко-
рисникот на пензија за месец јуни 1986 година. 

Член з 
Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 

припаѓа сметано од 1 јули 1986 година. 

Член 4 
Усогласувањето на пензиите според оваа одлука 

ќе се изврши по службена должност, без поднесува-
ње на решение. 



10 октомври 1986 СЛУЖБЕН ч ВЕСНИК НА СРМ Бр. 36 — Стр. 875 

Член 5 
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. 01-44/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Мефаил Имери, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

286. 
Врз основа на член 56 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на фи 
зичката култура („Службен Бесник на СРМ" бр. 28/84), 
член 35 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на физичката култура на град Скопје, член 
5 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи 
во планирањето, остварувањето и развојот на областа 
на физичката култура што претставува посебен и 
заеднички интерес на општините и градот Скопје, 
член 6 од Самоуправната (Спогодба зч здружување на 
средства во Републичкиот СИЗ на физичката култу-
ра, Собранието на СИЗ на физичката култура на 
град Скопје, на седницата одржана во месец сеп-
тември 1986 година, согласно Програмата за оства-
рување и развој на дејностите во областа на физич-
ката култура за 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУ-
РА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување на 

Одлуката за обезбедување ар ©деша од доходот и 
од личните доходи на работниците за остварување и 
развој на физичката култура на општините и градот 
и за здружување на средства во Републичката СИЗ 
на физичката култура за 1986 година. 

Член .2 
Во член 2, алинеја 1 се менува стапката на при-

ходите од доходот на стопанството од ОД5% на 
0,14*Уо и членот гласи: 

„Приходите на општинските самоуправни инте-
ресни заедници на физичката култура, СИЗ на фи-
зичката култура на град Скопје и 'Републичката 
СИЗ на физичката 'култура на град Скрије ќе се 
остваруваат од следните извори: 

од доходот од стопанство ОД4% 
— од личен доход од работен однос 0,30% 
— од личен доход од земјод. дејност 0,075% 
— од личен доход од самостојно врше-

ше на стопанска и нестопанска деј-
ност 0,50% 

Вкупниот износ на средствата што општинските 
СИЗ и Самоуправната интересна заедница на фи-
зичката култура на град Скопје ќе ги оствари од 
придонесите од претходниот став се зголемува од 
292.525.000 динари на 356.997.000 динари". 

Член. 3 
Во член 3, алинеја' 1 и 2 се менува 

процентот од доходот од стопанството и од личен 
доход од работен однос и членот гласи-. 

' „Од остварените приходи по извори СИЗ на фи-
зичката култура на град Скопје ЕО Републичката 
СИЗ на физичката култура ќе здружува: 

— од доходот од стопанството 22,20% 
— од личен доход од работен однос 23/81% 

Вкупниот износ што ќе се здружи во Републич-
ката СИЗ од претходниот став од овој член не може 
да изнесува повеќе од 80.266.000 динари". 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "„Службен весник на СРМ" од-
носно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јули 1986 година. 

Бр. 03-326/1 
8 септември 19вб година 

Скопје 
Претседател, 

Предраг Спасовски, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

287. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата „'Службен 
решиќ на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот 
на СИЗ на културата на општината Центар, член 
3 од Самоуправната спогодба за утврдување виси-
ната на средствата за финансирање на заедничките, 
потреби на град Скопје во 1986 година и согласно 
Програмата за остварување и, развој на културните 
дејности на подрачјето на општината Центар, Собра-
нието на СИЗ на културата на општината Центар, 
на ТП-та седница, одржана во ме,сец »септември 1986 
година, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕН-
ТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА 
КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Члан 1 
СО оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување на средствата од дохо-
дот и од личните доходи ,на работниците за оства-
рување и развој .на културата и уметноста на по-
драчјето на општината Центар и за здружување 
средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 
1986 тодич а. 

Член 2 
Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапката на придо-

несот од доходот на ОЗТ од „1,20%" се намалува 
на „1,00%" ; 

Во ставот 2 на истиот член износот „897.700.000" 
се заменува со нов износ „1.102.550.000 динари". 

Член 3 
Во членот 3 став 1 алинеја 1 износот „94,67%" 

се заменува и гласи „94,97%", а износот „565.510.000" 
се заменува и гласи „680.718.000 динари". 

Во ^алинејата 2 износот „93,00%" се заменува 
и гласи „96,83%", а износот „269.508.000 динари" се 
заменува и гласи „363.000.000 динари". 

Во ставот 2 износот „834.792.000 динари се заме-
нува И гласи „1.043.718.000 динари". 

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

нот на објавувањето во ^Службен весник на СРМ" 
едно сно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јули 1986 година. 

Бр. 03-551/1 
17 септември .1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Мухамед Шерифи, е. р, 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУ 

РАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

288. 

В,рз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („(Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74), член 1312 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Кисела Вода, член 
3 од Самоуправната спогодба за утврдување висина-
та на дредствата за финансирање на заедничките 
потреби на град Скопје во 1986 година и согласно 
Програмата за остварување и развој на културните 
дејности на подрачјето на општината Кисела Вода, 
Собранието на СИЗ на културата на општината Ки-
села Вода на Ш-та седница, одржана во месец сеп-
тември 1986 година, на предлог на Извршниот од-
бор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАВА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА 

И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА 
КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување на средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за остварување 
и развој на .културата и уметноста на подрачјето на 
општината Кинела Вода и за здружување средства 
во ЗСИЗ на .културата на град Скопје за 1986 година. 

Член 2 
Во членот 2 (Став 1 .алинеја 1 »стапката .на придо-

несот од доходот на ОЗТ од „1,20%" се намалува 
на „1,00%". 

Во ставот 2 на истиот член износот „321.296.000" 
се заменува со нов износ „387.354.000 динари". 

Член 3 
Во членот 3 став 1 алинеја 1 износот „88,74%" 

се заменува и гласи „93,06%" и износот „259.303.000 
динари" се заменува и гласи „326.259.000 динари". 

Во -алинејата 2 износот „87,80°/о се заменува и 
гласи „68,13%", а износот ,.22.916 000 динари" се заме-
нува и гласи „23.000.000 динари". 

Во ставот 2 износот „282.219.000 динари" се за-
менува и гласи „349.259.ООО динари". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јули 1986 година. 

Нр. 03-551/1 
17 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Томо Чаловски, е. р. 

289. 

Врз обнова на член 14 од Законот за 'самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Карпош, член 3 од 
Самоуправната спогодба за утврдување висината на 
средствата за финансирање ка. заедничките потреби 
на град Скопје во 19Ѕ6 година и согласно Пропрама-
та за остварување и 'развој ка културните дејности 
ва подрачјето на општината Карпош, Собранието на 
СИЗ на културата на општината Карпош, на Ш-та 
седница, одржана во месец септември 1986 година, на 
предлог на Извршниот одбор, донесе 

Член 1 
Со о)ваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување на средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за остварување 
и развој на културата и уметноста на подрачјето на. 
општината Карпош и за здружување средства во 
ЗОИЗ на културата на град Скопје за 1986 година. 

Член е 
Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапката на при-

домешт од доходот на ОЗТ од „1,20%" се намалува 
на „1,00%". 

Во ставот 2 на истиот член износот „288.100.000" 
се заменува со нов изно)с „354.150.000 динари". 

Член 3 
Во членот 3 став 1 алинеја 1 износот „84,11%" 

се заменува и гласи „93,22%" и износот „157.594.000" 
се заменува и гласи „209.563.000 динари". 

Во алинејата 2 износот „82,60% се заменува и 
гласи „76,19%", а износот „80.452.000" се заменува и 
гласи „96.000.000 динари". 

Во ставот 2 износот „238.046.000" се заменува и 
гласи „305.563.000 динари". 

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

нот на објавувањето во „Службен верник на СРМ" 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јули 1986 година.. 

Бр. 03-551/1 
17 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Билјана Ангеловска, е. р. 

^ 

290. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на ОРМ" бр. 5/74), член 132 од Стату-
тот на СИЗ на културата на општината Гази Баба, 
член 3 од Самоуправната шотд[ба за утврдување 
висината на »средствата за финансирање на заеднич-
ките потреби на град Скопје во 1986 година и сог-
ласно Програмата за остварување и развој на кул-
турните дејности на -подрачјето на општината Гази 
Баба, Собранието на СИЗ на културата на општина-
та Гази Баба, на Ш-та седница, одржана' во месец 
септември 1986 година, на предлог на Извршниот 
одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И ^РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОС-
ТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БА-
БА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА 
КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување на средства од доходов 
и од личните доходи на работниците за остварување 
и развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Гази Баба и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година. 
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Члан 12 
В|0 -членот 2 став 1 алинеја 1 стапката ца при-

донесот од доходот на ОЗТ од 1,20% ае намалува 
на 1,00%; 

Во ставот 2 на испитот член износот „408.400.000 
динари" се заменува • оо нов !И131Н01с „493.>600.000 ди-
нари". 

Член 3 
Во членот з став 1 алинеја 1 износот „91,33%" 

се заменува и гласи „93,19%" и -износот „330.563.000 
динари" се заменува и гласи „407.71.5.000 динари". 

Во .алинејата 2 износот „90,53%" се заменува и 
гласи „90.48°/о, и износот „39.700.000 динари" ое за-
менува И гласи V,51,300.000 динари". 

Во ставот 2 износот „370.263.000 динари" се за-
ме|нува и гласи „456.015.000 динари". 

Член 4 
Оваа одлука влегуваа во аила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СЕМ" 
односно „Службен гласник на грајд Скопје", а ќе се 
применува од 1 јули 1986 година. 

Цр. 03-551/1 
17 септември 1986 година 

Шоп је 
У Претседател, 
Јованчо Џарлиев, е. р. 

291. 
Врз основа на член 14 од Заклонот за самоупЈрав-

ните интересни заедници на културата („Службен 
БОСНИЌ на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Центар, член 3 од 
Самоуправната спогодба за утврдување висината на 
средствата за финансирање на заедничките приреди 
на град Скопје во 1986 I од ина и аогл1ајсно Програма-
та за остварување и развој на културните дејности 
на подрачјето на општината Чаир, Собранието на 
СИЗ на културата на општината Чаир, на Ш-та сед-
ница, одржана во месец септември 1986 година, на 
предлог на Извршниот -одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРА-

ТА НА 1>РАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување на средствата од дохо-
дот и од личните доходи на работниците за оства-
рување и развој на културата и уметноста на под-
рачјето на општината Чаир и за здружување сред-
ства во ЗОИЗ на културата на град Скопје за 1986 
година. 

Член 2 
Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапката на при-

донесот од доходот на ОЗТ од „1,20°/о се намалува 
на ,„1,00°/о". 

Во ставот 2 на истиот член износот „83.000.000" 
се заменува оо нов износ „101.300.000 динари". 

Член 3 
Во членот 3 став 1 алинеја 1 износот „60,90" се 

заменува и гласи „80,10%".. а износот „37.277.000" се 
заменува и гласи „58.873.000 динари". 

Во алинејата 2 износот „59,30'°/о" се заменува и 
глајси „35,25%", а износот „111.919.000" се заменува и 
гласи „9.200.000 динари". 

Во ставот 2 износот „49.196.000 динари" се заме-
нува и гласи „68.073.000 динари". 

Члш 4 
Оваа одлука влегува во сила ООМИЈОТ ден од де-

нот на објавувањето во „Службен верник на СВМ" 
одморно „»Службен огласник на град Скопје", а ќе се 
применува од ,1 јули 1956 година. 

Бр. 03-551/1 
17 септември 19816 година 

ОкоијЈе 
Претседател, 

Авгула Огненовска, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка за поништу-
вање на чекови и тоа под бр. 1090441-460 и 1142021-
040, како и на тековна карта број 40100-620-21-840-
8071-691/32, издадена од Љубљанска банка, Основна 
банка — Скопје, а на лицето Саздов Саздо. 

Се повикува секој оној кај кого се наоѓаат чеко-
вите или некој знае за нив за тоа да го извести су-
дот или да ги достави до судот истите во рок од 60 
дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно, 
истите ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
172/86. . (132) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје по-
ведена е постапка за поништување на тековната 
сметка издадена на име Симовски Владислав од Љуб-
љанска банка — Основна банка — Скопје, бр. 40100-
620-21-840-8017-373/89 И чековите бр. 1011928, 1011929 
и 1011930, поради тоа што истите се изгубени во пе-
риодот од 29 до 31. VII. 1986 год. во Охрид. 

Се повикува наоѓачот на тековната сметка и че-
ковите да ги пријави во судот, а и секој оној што 
знае за наоѓачот на тековната сметка и чековите тоа 
да го пријави на судот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот. За поведување на оваа 
постапка секое лице кое има правен интерес може 
да стави приговор се до окончувањето на постапката. 

До окончувањето на постапката лицето задолже-
но по тековната сметка и чековите не смее да ги 
извршува своите обврски. Доколку во оставениот рок 
не се јави никој, овој суд ќе донесе решение за по-
ништување на тековната сметка и чековите. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 
98/86. ^ (131) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 11—22/1 од 15. 
III. 1986 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, од рег. бр. 41, книга I, занаетчискиот 
дуќан од дрвопреработувачката дејност на налан-
џодскиот занает иа Спенџаржи Кјрум Јован од Бе-
рово. 

Врз основа на решението У. бр. 11—34/1 од 
1. I. 1986 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, од рег. бр. 290, книга I, занаетчи-
скиот дуќан од^ металопреработувачката дејност од 
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браварскиот занает на Станоевска Славе Мара од 
Пехчево. (4) 

Врз основа на решението У. бр. 11—38/1 од 
1. IV. 1986 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, од рег. бр. 54, книга И, занаетчи-
скиот дуќан од кројачкиот занает (шивач на жен-
ска облека) на Каракутовска Ристова Фроска од 
Пехчево. (5) 

Врз основа на решението У. бр. 11—36/1 од 
1. IV. 1986 година иа Одделението за 1стш арство на 
Собранието на шшпината Барово, задишан е ®о ре-
гистарот на самостојните занаетчии, оод рег. бр. 76, 
книга II, занаетчискиот дуќан по(д фирма;-. Занает-
чиски (дуќан „(Брегалница", ул. „Сутјеска" фр. 2, Бе-
реш, на Милршедаокм Јованов Борис од е. Русиново, 
со постојано моето на живееше чао Беррво. 

Дуќанот ќе врши занаетчиска дејност од ме-
талопреработувачката дејност на автолимарскиот за-
нает. 

Фирмата ќе ја потпишува Милошевски Јованов 
Борис. (6) 

Врз основа на решението У. бр. 11—125 од 1. 
VI. 1985 Година, на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, од рег. бр. 46, книга II, занаетчиски-
от дуќан од берберскиот занает (фризер за мажи) 
на Армански Кирил Митко од Берово. (11) 

Врз основа на решението У. бр. 11—198/1 од 
1. XI. 1985 година на Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Берово, запишан е 
во регистарот на занаетчиските дуќани на само-
стојните занаетчии, под рег. бр. 77, книга II, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан 
„Младост" на Сапаловски Милан ѓорѓи од е. Ум-
лена, Берово, Дуќанот ќе врши занаетчиска дејност 
од производство и обработка на градежни матери-
јали од .занаетот изработка на дрвена амбалажа. 

Фирмата ќе ја потпишува Сапаловсќи Милан 
Ѓорѓи. (12) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пасош на име Мустафа Бектеши, ул. „Пролетер-
ска бригада" бр. 9-а. Куманово (4253) 

Пасош на име Зелије Бектеши, ул. „Пролетерска 
бригада" бр. 9-а, Куманово. (4254) 

Воена книшка на име Фаредин Даути, е. Ново 
Село I. Тетово. (4256) 

Воена книшка на име Шабан Хисмани, ул. 
„Пресланска" бр. 44, Тетово. (4356) 

Воена книшка на име Африм Морина, ул. „Бо-
рис Кидрич" бр. 99, Гостивар. (4368) 

Пасош на име Сание Јашарова, ул. „Козјак" бр. 
10а, Битола. (4449) 

Воена книшка на име Фуат Дика, е. Биџово, 
Струга. ' (4451) 

Пасош, на име Ќемал Кабири, е. Орашје, Тетово. 
Воена книшка на име Скендер Ислами, е. Лоја-

не, Куманово. (4551) 
Воена книшка, издадена од ВП — 1616 — Сара-

јево на име Радевски Василко, ул. „Мицко Козар" бр. 
63, Титов Велес. (4555) 

Воена книшка на име Мевлуди Даути, е .Калиш-
та, Струга. (4650) 

Диплома за завршена гимназија, издадена од 
УЦСО „Јосип Броз Тито" — Ресен на Воденичаров-
ски Н. Благојче, ул. ,„Пречанска" бр. 32, Ресен. 

/ Работна книшка на име Ѓорѓе Кукоски, е. Вев-
чани, Струга. (4222) 

Работна книшка, на име Маринков ска Галина, 
е. Саса, Делчево. 4233) 

Работна книшка, на име Рајковиќ Томе, нас: 
Чашка, Титов Велес. (4238) 

Работна книшка на име Божидар Стаменковиќ, 
Неготино. (4239) 

Работна книшка на име Фадил Беџети, Тетово. 
Работна книшка на име Халид Халиди, Тетово. 
Работна книшка на име Јосиф Николовски, Гос-

тивар. (4275) 
Работна книшка на име Мирко Стоилков, Кочани. 
Работна книшка на име Драганче Нушев, Штип. 
Работна книшка на име Бранко Манасиевиќ, Ку-

маново. (4323) 
Работна книшка на име Пеније Мустафаи, Те-

тово. (4332) 
Работна книшка на име Алимпије Русевски, 

Струга. |(4347) 
Работна книшка на име Миомир Стојановиќ, Ку-

маново. (4386) 
Работна книшка на име Марјан Трајковски, Ку-

маново. (4421) 
Работна книшка наѓ име Уснириза Усеини, Тетово. 
Работна книшка на име Сузана Фенева, Штип. 
Работна книшка на име Атифа Демирова, Радо-

виш. (4446) 
Работна книшка на име Машеска Миланка, е. 

Сланско, Македонски Брод. (4453) 
Работна книшка на име Реџеп Ала, Струга. 
Работна книшка на име Ридван Демири, Кума-

ново. (4511) 
Работна книшка на име Тодор Гушев, Тетово. 
Работна книшка на име Селам Пајазити, Гости-

вар. (4526) 
Работна книшка на име Борис Лазаревски, Ко-

чани. (4532) 
Работна книшка на име ѓорѓи Трајков, Кратово. 
Работна книшка на име Самет Арифи, Куманово. 
Работна книшка на име Војо Станојковски, ул. 

^Македонска" бб, Крива Паланка (4647) 
Работна книшка на име Гзим Синани, Струга. 
Работна книшка на име Душко Митевски, Крива 

Паланка. (4702) 
Тековна сметка бр. 1550024261 и чекови бр. 

0442581 до 0442590, издадени од Југобанка Основна 
банка — Скопје на име Марјан Огненовски, ул. „Вич" 
бр. 8/32, Скопје. (4313) 

Пасош на име Марјан Горевски, ул. „Перо 
Шварц" бр. 13, Куманово. (4746) 

Штедна' девизна книшка бр. 4000-03-02836-2, из-
дадена од Инвест банка — Белград — Деловна еди-
ница — Скопје на име Мирче Нешовски, Скопје. 

Воена книшка бр. 37697 на име Љубомир Ичев, 
ул. ,„Слободан М. Данко" бр. 93, Гевгелија. <4775) 

Воена книшка, издадена од СО — Гостивар на 
име Беќир Изаири, е. Чегране, Гостивар. (4804) 

Воена книшка на име Мухамет Зенуни, е. Ве-
шала, Тетово. (4827) 

Чекови од бр. 486626 до 486630, издадени од Ју-
гобанка — Основна банка — Скопје на име Злата 
Васевска, Скопје. (4857) 

Воена книшка на име Никола Беговиќ, ул. „Ок-
томвриска Револуција" бр. 12/8, Куманово. (4911) 

Воена книшка на име Синиша Пешиќ, ул. „Илин-
денска" бр. 48, Куманово. (4925) 

Воена легитимација на име Тони Николов, ул. 
„Борка Талев" бр. 67, Штип. (4957) 

Воена книшка на име Несрет Мустафи, ул. „Ки-
ро Фетак" бр. 2-а, Куманово. (4976) 

Свидетелства за I и III година гимназија, изда-
дени од УЦСО „Јосип Броз Тито" — Ресен на име 
Митревски К. Никола, е. Лева Река, Ресен. (4978) 

Пасош на име Пеце Петровски, ул. „Козјак" бр. 
127, Битола. (4523) 

Диплома за завршено средно земјоделско учи-
лиште, издадена од УЦСО „Јосип Броз Тито" — Ре-
сен на име Секуловски Кире, е. Кривени, Ресен. 

Штедна книшка, издадена од Стопанска банка 
на име Станка Манева, ул. „11 Октомври" бр. 10, 
Штип. (4545) 
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Штедна книшка бр. 127761/51, издадена од Сто-
панска банка — Основна банка — Скопје на име 
Биљана Димитровска. Скопје. (4551) 
^ Пасош на име Џељаљ Синани, ул. „Виргино" бр. 

71, Скопје. (4555) 
Воена книшка на име Јове Радески, е. Саракино, 

Тетово. - (4563) 
Работна книшка на име Силвана Вељковић, Ку-

маново. (4723) 
Работна книшка на име Џелал Алили, Гевгелија. 
Работна книшка на име Али Сулејманов, Штип. 
Работна книшка на име Страшо Гичов, Кратово. 
Работна книшка на име Беадин Алиевски, Ресен. 
Работна книшка на име Радица Митова, Титов 

Велес. (4821) 
Работна книшка на име Ристо ѓорѓиев, Радовиш. 
Работна книшка на име Иванов Зоран, е. Топо-

ловиќ, Кратово. (4868) 
Работна книшка на име Стојан Митев, Радовиш. 

- Работна книшка, издадена од Титов Велес на 
име Јосе Анев, ул. „Белградска" бр. 221, Титов Велес. 

Работна книшка на име Радојка Синкоска, Те-
тово. (4901) 

Работна книшка на име Браим Руфати, Тетово 
Работна книшка, издадена од Титов Велес на 

име Анастасов Сашко, ул. „Крсте Мисирков" бр. 15, 
Титов Велес. (4941) 

Работна книшка, издадена од Титов Велес на 
име Ангеловски Љубе, ул. „9-ти Ноември" бр. 44, 
Титов Велес. (4942) 

Работна книшка на име Дашмир Дурмиши, Те-
тово,, (4948) 

Работна книшка на име Даут Фетаи, Тетово. 
Работна книшка на име Милорад Станковски, 

Кочани. (4959) 
Работна книшка на име Ахмедољија Османи, Те-

тово. (4990) 
Работна книшка на име Симеон Миндев, Радо-

виш. (4515) 
Работна книшка на име Видосава Бучковска, Ку-

маново. (4527) 
Работна книшка на име Мерита Акиќ, Охрид. 
Работна книшка на име Милчо Мивчевски, Ох-

рид. (4529) 
Работна книшка на име Миле Димовски, Ресен. 
Работна книшка на име Ристо Симјановски, Те-

тово. - (4542) 
Работна книшка на име Душанка Иванова, Ра-

довиш. (4550) 
Работна книшка на име Идриз Јаја, Скопје. 
Работна книшка на име Менуша Јовчевска, Гос-

тивар. (4567) 
х Работна книшка на име Ратко Тримчесќи, Гос-

тивар. (4569) 
. Работна книшка на име Кица Нашир, Струга. 

Работна книшка на име Исен Емини, Тетово. 
Работна книшка на име Дуна Дамеска, Тетово. 
Работна книшка на име Станка Николова, Ви-

ница. - (4957) 
Работна книшка на име Јордан Бежаноски, 

Охрид. (4966) 
Решение за вршење на занаетчиска дејност — 

вулканизер, У. бр. 12-3939 од 14. VIII. 1984 година, 
издадено од СО — Центар на име Жиље Кемал., ул. 
„141" бр. 167, Скопје. 1(4376) 

Урбанистичка согласност бр. 2338 од 21. V. 1986 
год. и решение за локација бр 68/86, издадени од 
општината Чаир — Скопје на име Светозар Јозо-
џиевски, Скопје (4501) 

Работна книшка на име Жаклина Ристовска, 
Куманово. (2905) 

Работна книшка, издадена од СО Брод Маке-
донски на име Земана Џафероски, е. Пласница, Ма-
кедонски Брод. (2930) 

Работна книшка на име Анѓелко Темеловски, 
нас. Чашка, Титов Велес. ,(2933) 

Работна книшка на име Бајрам Демири, Тетово. 
Работна книшка на име Лазо Манџуков, Штип. 
Свидетелство за VIII одделение, ~ издадено од 

ЦОУ „Јоаким Крчоски" на име Величковски Стојан, 
е. Габар, Крива Паланка. ж (2956) 

Работна книшка на име Драги Тодоров, Крива 
Паланка. (2957) 

Работна книшка на име Снежана Миленоска, 
Охрид. (2965) 

Возачка дозвола на име Реџиут Абдулаи, е. Жи-
ровница, Гостивар. (2980) 

Возачка дозвола на име Ферат Алиу, Гостивар. 
Работна книшка на име Гоце Димитровски, Ку-

маново. (2999) 
Работна книшка на име Душан Насковски, Ку-

маново. (2300) 
Работна книшка на име Џеладин Муслији, Кри-

ва Паланка. (2305) 
Пасош на име Љутви Саљији, Тетово. (2313) 
Работна книшка на име Несим Ала, Кратово. 
Работна книшка на име Максум Али, Охрид. 
Воена книшка на име Нусрет Хаити, е. Г. Ре-

дица, Тетово. (2345) 
Работна книшка на име Шабан Адемов, Виница. 
Возачка дозвола на име Мето Рулески, Прилеп. 
Работна книшка на име Рамон Халими, Кума-

ново. (2362) 
Работна книшка на име Михадин Емрулау, Ку-

маново. (2364) 
Лична карта на име Зулќуфли Аземи, е. Доб-

роште, Тетово. (2408) 
Сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име 

Зулќуфли Аземи, е. Доброште, Тетово. , (2409) 

Врз основа на член 79 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/83), член 23 и 24 од Правилникот за начинот 
и постапката за отстапување на изградбата на инвес-
тициони 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 

I. Општи карактеристики: 

Комплетно опремување до функционалност на 
Информативен надзорен сметачки систем на техно-
лошкиот процес (ИНССТП) на ТЕ .„Битола" блок 1, 
2 и 3. 

Понудата треба, да содржи: 
1. изработка на главен проект, 
2. специфицирање на опремата врз основа на 

главниот проект, 
3. испорака на опремата, 
4. монтажа на целокупната опрема до функцио-

налност, 
5. испитување,,, функционални проби и пуштање 

во погон. 
Понудата треба да ги содржи сите елементи пот-

ребни за склучување на договор. 

И . УСЛОВИ: 

Вршење на работите за комплетно опремување 
до функционалност 1ќе бидат отстапени на подобен 
и најповолен понудувач. 

III. Цена: 

Понудата треба да содржи вкупна и поединечни 
цени џо .позиции. 

IV. Рокови: 

Почеток на работите I квартал 1987 година. 
Во понудата да се даде рок за завршување на 

работите. 
Рок за поднесување на пријавите за подобност и 

понудите е 30 дена од објавување на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ". 
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Останато: 
Пријавата за подобност треба да содржи.-
— назив и точна адреса на изведувачот, 
— доказ за регистрација, 
— референтна листа за исти или слични работи, 
— извод за завршна сметка за 1985 и периодич-

на сметка 1986 година, 
— расположлива стручна работна сила, 
— начин на пресметка на дополнителни и не-

предвидени работи, 
— должина на гарантниот рок, 
— формула зз клизна скала на плаќање на из-

ведените работи, 
— можност за кредитирање. 
Пријавата за подобност и понудата се поднесу-

ваат до РО РЕК „Битола", Суводол — Битола, Капи-
тална градба со назнака: „Не отворај — пријава" и 
„Не отворај — понуда" и со назнака на конкурсот. 

Подлога за понудата — тендер може да се от-
купи од инвеститорот со уплата на 50.000 динари, 
примерок на жиро-сметка 40300-762-4266 — СОК — 
Битола со назнака: „Откуп на тендер документација". 

За сите подетални информации понудувачите мо-
жат да се обратат до РО РЕК „Битола" РЗ—ЗС и КГ, 
електро служба, тел. бр. 33-255, 22-777, телекс бр. 
53-148. Отворањето на пријавите (ќе го изврши Ко-
мисијата петтиот ден по завршувањето на конкурсот 
во просториите на инвеститорот, а за денот и часот 
на отворањето на понудите и за часот на отворање-
то на пријавите 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 одлука за најпово-
лен понудувач ќе се донесе во рок од 30 дена. (405) 

СОДРЖИНА 
580. Одлука за измени и дополнувања на Од-

луката за организација и делокрзтот на 
Службата на Претседателството на СРМ 

581. Одлука за именување советник на Прет-, 
седателството на СР Македонија — — 

582. Одлука за именување советник по опште-
ствено-политички систем и меѓународни 
односи на Претседателството на СРМ — 

583. Одлука за именување шеф на Кабинетот 
на претседателот на Претседателството 
на СРМ — — — — — — — — — 

584. Програма за утврдување на градежни об-
јекти наменети за нестопански и непроиз-
водствени дејности кои можат да продол-
жат или да започнат да се градат во вто-
рото полугодие на 1986 година и вкупниот 
износ на средства што може да се корис-
ти за таа намена — — — — — — 

585. Решение за именување управител на Каз-
нено-поправниот дом — Идризово — — 

586. Решение за повторно назначување помош-
ник на директорот на Републичкиот завод 
за општествено планирање — — — — 

587. Решение за повторно назначување помош-
ник на директорот на Републичкиот завод 
за општествено планирање — — — — 

588. Решение за повторно именување заменик 
на директорот на Архивот на Македонија 

589. Решение за разрешување од должноста 
помошник на секретарот на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ и шеф на 
Републичкиот протокол — — — — — 

^590. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и мало стопанство 

591. Одлука за избор на претседател на Ре-
публичкиот општествен совет за стопански 
развој и економска политика — — — 

592. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 49/86 од 10 септември 1986 година 869 

593. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 97/86 од 10 септември 1986 година 869 

594. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 99/86 од 10 септември 1986 година 870 

595. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 306/85 од 10 септември 1986 година 872 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
282. Одлука за аконтативно усогласување на 

пензиите и паричните надоместоци со 
предвидениот пораст на номиналните лич-
ни доходи во Републиката во 1986 година 872 

283. Одлука за определување еднократно па-
рично давање на корисниците на пензија 
до граничниот износ на најниското пен-
зиско примање — — — — — — — 873 

284. Одлука за определување на надоместокот 
на трошоците за сместување и исхрана на 
децата со пречки во психичкиот и физич-
киот развој и инвалидите на трудот за 
1986 година — — — — — — — — 873 

285. Одлука за усогласување на минималните 
1 старосни и семејни пензии во 1986 година 874 

286. Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за обезбедување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работници-
те за остварување и развој на физичката 
култура на општините и градот и за здру-
жување на средства во Републичката СИЗ 
на физичката култура за 1986 година — 875 

287. Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за здружување средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за 

865 остварување и развоЈ на културата и умет-
носта на подрачјето на општината Цен-

865 тар и за здружување на средства во ЗСИЗ 
на културата на град Скопје за 1986 го-
дина — — — — — — — — — 875 

865 288. Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 

866 за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината Ки-
села Вода и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 
1986 година — — — — — — — — 876 

289. Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за здружување средства од доходот 

866 и од личните доходи на работниците за 
остварување и развој на културата и 

868 уметноста на подрачјето на општината 
Карпош и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 

868 1986 година — — — — — — — — 876 
290. Одлука за измени и дополнување на Од-

луката за здружување средства од дохо-
868 дот и од личните доходи на работниците 

за остварување и развој на културата и 
868 уметноста на подрачјето на општината Га-

зи Баба и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 
1986 година — — — — — — — — 876 

291. Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината 
Чаир и за здружување средства во ЗСИЗ 
на културата на град Скопје за 1986 го-

869 дина — — — — — — •— — — 877 

868 

868 
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