
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 12 јуни 1987 
С к о п ј е 

Број 24 Год. XLIII 

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

479. 
Врз основа на член Ѕ4 став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр 43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА АВАНС ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И 
НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД РЕПУБ-
ЛИКАТА ЗА СТОКОВНИ И НЕСТОКОВНИ ПЛАЌА-
ЊА ВО ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1987 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука, до донесувањето на Одлуката 
за распоредување на девизи за потребите на опште-
ствените. дејности и општествените организаци.и од 
Републиката за 1987 година, на корисниците на де-
визни средства им се обезбедува аванс за -периодот 
од 1 април до 30 јуни 1987 ш д и н а во износ од 1,6 
милиони САД долари што одговара на 15% од изно-
сот на девизите утврдени за овие намени за 1986 
година. 

Член 2 
Корисн,иците на девизни средства поднесуваат ба-

рање до Републичкиот комитет за економски одно-
си со странство кој издава согласност за откуп на 
девизни средства врз основа на претходно прибаве-
но мислење од соодветната републичка самоуправна 
интересна заедница. 

Член з 
Искористените средства, односно право на увоз 

и плаќање по оваа одлука ќе бидат вклучени во де-
финитивното утврдување и распоредување на изно-
сите по корисниците што ќе се врши со Одлуката 
од членот 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Евиденцијата за правото на увоз и плаќање се 

врши преку системот на Стопанска банка — Здруже-
на банка — Скопје, Југобанка — Основна банка — 
Скопје и Љубљанска банка — Основна банка — 
Скопје. 

Член 5 
Републичкиот комитет за економски односи со 

странство ќе се грижи за спроведување на оваа 
одлука. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1987 го-
дина. 

Бр. 23-11Ѕ8/1 
6 јуни 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р, 

480. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРНА 
СЛУЖБА ВО СОСТАВ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-

ТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО 

За советник на директорот на Републичката упра-
ва за ветеринарна служба во состав на Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
се назначува Никола Ивановски, досегашен ветери-
нарен инспектор во Меѓуопштинската ветеринарна 
инспекција при Собранието на општината „Гази Ба-
ба“ — Скопје. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а 1ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-688/2 
28 м а ј 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

481. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРНА 
СЛУЖБА, ВО СОСТАВ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-

ТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО 

За советник на директорот на Републичката упра-
ва за ветеринарна служба во состав на Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, се назначува Слободан Тетикови,ќ, досегашен 
асистент на Ветеринарниот институт „Скопје“ — 
Скопје 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а 1ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-688/3 
28 ма ј 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 
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482. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа '(,„Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА 

За заменик на директорот на Архивот на Маке-
донија се именува Иван Алексов, досегашен раково-
дител на Одделението за заштита на архивската гра-
ѓа во републичките органи и организации во Архивот 
на Македонија . 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-756/2 
28 м а ј 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

483. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА 

За советник на директорот на Архивот на Ма-
кедонија се назначува Љупчо Зоров, досегашен ра-
ководител на Одделението во Архивот на Македо-
нија. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а 1ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-756/3 
28 м а ј 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

484. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА 

За советник на директорот на Архивот на Маке-
донија се назначува Виолета Герасимова, досегашен 
раководител на Одделението во Архивот н а Маке-
донија. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а !ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-756/4 
28 м а ј 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

485. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА 

За советник на директорот на Архивот на Ма-
кедонија се назначува Тат јана Веселинова, досегашен 
раководител на Одделението во Архивот на Маке-
донија . 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-756/5 
28 м а ј 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

486. 
Врз основа на член 175 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), И з в р ш -
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕ-
ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКАТА 

ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија е согласен за републички инспектор во Отсекот 
за одржување на премерот и катастарот на недвиж-
ностите и запишување на правата во Републичката 
геодетска управа да биде назначена Гордана Каца-
волу — Стефанови,ќ, досегашен секретар на Заводот 
за , заштита на спомениците на културата на град 
Скопје. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а 1ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-809/3 
28 м а ј 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

487. 
Врз основа на член 178 став 3 од Законот за 

државната управа (.,Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Изв р шн и о т совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

За републички советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се именува Јела Ду-
ч и ќ — Марковска, досегашен виши советник во 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија . 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а 1ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-1028/2 
28 м а ј 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

. на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 
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488. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 
НА СР МАКЕДОНИЈА 

ВО 

За самостоен советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се назначува Димитар 
Трајковски, досегашен советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-1029/2 
28 ,мај 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

489. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 
ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО 

РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

За заменик на директорот на Републичкиот за-
вод за судски вештачења во областа на финансиите, 
материјалното работење и сообраќајот се именува 
Софронија Јанкуловски, досегашен заменик на дирек-
торот на Заводот. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а |ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-1092/2 
28 мај 19Ѕ7 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

491. , 
Врз основа на член 1?з став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ“ 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 РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА 
УПРАВА 

За помошник на директорот на Републичката 
геодетска управа се назначува Славко Палчевски, до-
сегашен помошник на директорот на Управата. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-1199/1 
28 мај 19Ѕ7 ходина 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
ц-р Владо Камбовски, с. р. 

490. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа (,,Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

За заменик на директорот на Републичката гео-
детска управа се именува Витомир Николовски, до-
сегашен раководител на Сектор за организациски, са-
моуправни и правни работи во Здружената СИЗ за 
вработување на град Скопје. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-1100/1 
28 мај 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

492. 
Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за 

внатрешни работи — Пречистен текст („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 37/80), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУ-
ВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Цените на обрасците што се употребуваат во 
органите на управата надлежни за внатрешни рабо-
ти, изнесуваат и тоа за: 

1. Лич,на карта 100,00 динари 
2. Возачка дозвола 400,00 „ 
3. Дозвола за возач на трактор 400,00 „ 
4. Возачка потврда / 400,00 - „ 
5. Сообраќајна дозвола за регистри-

рано возило (земјоделски трактор) 400,00 „ 
6. Потврда за регистрација за ре-

гистрирано возило 400.00 „ 
7. Потврда за привремена регистра-

ција на возило 300,00 „ 
8. Дозвола за поседување и носење 

на оружје 100,00 „ 
9. Дозвола за поседување на оружје 100,00 „ 

10. Тест за полагање возачки испит 70,00 „ 
11. Извод од матичната книга на ро-

дените за употреба во странство 150,00 „ 
12. Извод од матичната книга на вен-

чаните за употреба во странство' 150,00 „ 
13. Извод од матичната книга на 

умрените за употреба во стран-
ство 150,00 

14. Постојана пропусница за движење 
и задржување на аеродром 50,00 „ 

15. Привремена пропусница за дви-
жење и задржување на аеродром 50,00 „ 

16. Пропусница за премин на Југосло-
венско-бугарска граница во мало-
граничен сообраќај на лица 300,00 „ 

17. Привремена дозвола за движење 
и престој во граничен појас 50,00 „ 

18. Постојана дозвола за движење и 
престој во граничен појас 50,00 „ 

19. Привремена дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 50,00 „ 

20. Постојана дозвола за движење и 
задржу,вање на граничен премин 50,00 „ 

21. Барање за издавање пропусница 
во малограничен сообраќај на 
лица 50,00 „ 

22. Дозвола за инструктор 50,00 „ 
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II. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение, престанува да важи Решението за цените на 
обрасците што се употребуваат во органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 24/86). 

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
по денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 262-5996/1 
5 јун/и 1987 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Александар Андоновски, с. р. 

493. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 6 м а ј 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 14 став 1 под I точка 4 и 
под II точките 3, 6, 11, 12 и 13, од Правилникот за 
работни односи донесен од Собирот на работните 
луѓе во Централното основно училиште „Вера Јоци“ќ" 
во Скопје на 29 септември 1983 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на член 14 став 1 под II точките 2, 4, 
5, 8, 9 и 10 од Правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Училиштето на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здрзокениот труд во Скопје 
со предлог поднесен до Уставниот суд поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 од оваа одлука. Според 
наводите во предлогот основот времетраење на 
живеење во местото на вработување не може да се 
предвиди како еден од критериумите за утврдување 
приоритетот при вработување, затоа што е спротивен 
на уставното начело за рамноправноста. Понатаму, 
во однос на дополнителните критериуми, во предло-
гот се наведува дека треба да бидат поништени, за^ 
тоа што не станува збор за критериуми преку кои 
би можело да се утврди приоритетот при вработу-
вање. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 14 
став 1 под I — основни критериуми, точка 4 е пред-
виден основот времетраење на живеење во местото 
на станувањето, а во истиот член под II во точките 
од 2 до 13 се предвидени дополнителните критериуми 
и тоа: престанок на работниот однос поради преста-
нок односно стечај на организацијата во која работ-
никот работел; работник — жена со малолетни деца 
и на жена со посвоени деца, согласно член 68 став 2 
и 3 од Законот за работните односи,-лица пред пензија 
на кои им недостасува законскиот минимум за оства-
рување право на пензија; инвалидност; лице кое прв 
пат се вработува; учесник во НОВ; брачниот другар 
и децата на загинатиот и трајно неспособен работ-
ник во Училиштето; повратник од странство (освен 
оние кои се на привремена работа); лицата кои ра-
ботеле сезонски или на замена над шест ,месеци во 
текот на годината; брачниот другар-ка на припад-
ник на ЈНА или на органите за внатрешни работи 
поради преместување по потреба на службата; лица 
на кои им е експроприран имотот иако тој имот им 
претставувал основен извор на приходи; и ако во се-
мејството нема никој вработен. 

6. Според член 210 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се 
достапни секое работно место и функција во опште-
ството. Член 5 став 2 од Законот за работните од-

носи предвидува дека со самоуправниот општ акт со 
ко ј се уредува работниот однос, работниците се 
должни да утврдат критериуми за приоритет при 
вработување, согласно со општествениот договор за 
вработување кој го склучиле или на кој му приста-
пиле. 

Од овие уставни и законски одредби произле-
гува дека при ограничени можности за вработување, 
општествено е оправдано во самоуправниот општ акт 
да се уреди и приоритетот при вработување. Кои пак 
критериуми за утврдување приоритет при вработува-
њето ќе се предвидат е право на работниците. Меѓу-
тоа, според мислењето на Судот тие мораат да би-
дат еднакви за сите работни луѓе и граѓани. 

Поаѓа јќи од означените уставни и законски од-
редби и од ограничените можности за вработување, 
Судот смета дека основниот критериум, времетраење 
на живеење во местото на вработување, како и до-
полнителните критериуми брачен другар на припад-
ник на органите за внатрешни работи и на ЈНА по-
ради преместување по потреба на службата; работник 
— жена со малолетно дете и работник — жена со 
посвоено дете; ако во семејството нема никој вра-
ботен; лице кое прв пат се вработува,- лица на кои 
им е експроприран имотот, а кој им претставувал 
основен извор на приходи, дека не можат да се пред-
видат како дополнителни критериуми за утврдување 
приоритет при вработување, затоа што со овие кри-
териуми неосновано им се дава приоритет на овие 
работни луѓе и граѓани, а со што се повредува устав-
ното начело утврдено во член 210 став 2 од Уста-
вот на СР Македонија. 

Меѓутоа, што се однесува, пак, до основите инва-
лидност, лице со статус на повратник, освен на пов-
ратник кој бил привремено вработен во странство, по 
основ на престанок на работен однос поради преста-
нок односно стечај во организацијата во која рабо-
тел, учесници во НОВ, лица пред пензија на кои им 
недостасува законскиот минимум за осгварување пра-
во на пензија, лица кои работеле сезонски или на 
замена над шест месеци во текот на годината, брач-
ниот другар и децата на работник кој загинал или 
станал неспособен за работа, Судот утврди дека со 
нивното предвидување како основи со кои се утвр-
дува приоритет при вработувањето не се повредува 
означеното уставно начело. 

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

У. бр. 156/85 
6 м а ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

494. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 13 м а ј 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 51 став 2 од Самоуправна-

та спогодба за заеднички основи и мерила за рас-
поредување на чистиот доход и распределба на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошувач-
ка на работниците во основните организации и ра-
ботните заедници во состав на Медицинскиот центар 
во Штип, донесена со референдум одржан на 17 ју-
ни 1985 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означениот Медицински центар на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 1/87 од 1 април 1987 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 51 
став 2 од Самоуправната спогодба означена во точ-



12 јуни 1987 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРхМ Бр. 24 - Стр. 453 

ката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа 
што пред Судот се постави прашањето за соглас-
носта на оспорената одредба од означената' Самоуп-
равна спогодба со уставното начело на распределба 
според трудот. 

4. Судот на сед,ницата утврди дека во член 51 став 
2 од оспорената Самоуправна спогодба е предвидено 
на работниците кои имаат над 10 години работно 
искуство да им се додаваат уште 20 бода на личниот 
доход. Воедно, во член 56 од Спогодбата се утврде-
ни посебни мерила за вреднување на работниот стаж 
по основот минат труд. 

5. Согласно член 7 од Законот за работните од-
носи, како еден од посебните услови за извршување 
на работите и работните задачи може да се пред-
види и одредено работно искуство. Поради тоа, ра-
ботното искуство предвидено како услов за извршу-
вање на работите и работните задачи може да биде 
предвидено како еден од подосновите на основот 
сложеност при определувањето на личниот доход. 

Личниот доход, пак, на работникот согласно 
член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 
став 1 од Законот за здружениот труд, се утврдува 
според резултатите од неговиот труд и според него-
виот личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на основ-
ната организација. 

Судот утврди дека во конкретниот случај во член 
51 став 2 од Спогодбата се определени 20 бода за 
сите работници кои имаат стекнато над 10 години 
работно искуство, без притоа ова работно искуство 
да се поврзе, со конкретните работи и работни зада-
чи што ги извршува секој работник и со резултатите 
постигнати во извршувањето на работите и работни-
те задачи. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека оспорената 
одредба од Спогодбата не е во согласност со устав-
ното начело на распределба според трудот и резул-
татите од трудот поради што одлучи како во точката 
1 од оваа одлука. 

У. бр. 1/87 
13 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

495. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основи-
те на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 13 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-

носта и законитоста на членовите 204 и 205 од Ста-
тутот на Работната организација Медицински факул-
тет во Скопје, донесен од работниците со референ-
дум одржан на 7 декември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Слз^жбен весник 
на СРМ“ и во Работната организација Медицински 
факултет на начин предвиден, за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог 
за оценување уставноста и законитоста на членовите 
204 и 205 од Статутот означен во точката 1 од оваа 
одлука. Според наводите во предлогот оспорените 
членови се во спротивност со Законот за здружениот 

труд затоа што составот на дисциплинската комисија 
и органот кој ја избира таа^ комисија ги уредуваат 
спротивно на означениот Закон и Законот за висо-
кото образование кој бил во важност за време на 
донесувањето на Статутот. 

4. Разгледувајќи го означениот Статут, Судот 
утврди дека членовите 204 и 205 се наоѓаат во де-
лот од Статутот во кој се уредени прашањата во 
врска со наставно-научната дејност на Медицинскиот 
факултет, па во тие рамки се уредени и прашањата 
во врска со одговорноста на наставниците, органот 
кој ја избира дисциплинската комисија, како и неј-
зиниот состав. Притоа, Судот утврди дека правата 
и обврските од работниот однос наставниците ги 
остваруваат во основните организации на здружениот 
труд во состав на Факултетот, во кои тие го здру-
жиле трудот или во други организации кои се нас-
тавни бази на Факултетот. 

5. Според член 2?8 од Законот за насоченото обра-
зование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), работ-
ниците во организациите на насоченото образование 
своите општествено-економски и други самоуправни 
права ги остваруваат според општите прописи кои 
важат за остварување на самоуправувањето на работ-
ниците во организациите на здружениот труд и спо-
ред одредбите од овој Закон. 

Според член 199 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд за утврдувањето на повредите на работ-
ните обврски и на други повреди на работната дис-
циплина, за утврдување на одговорноста и изречува-
ње на мерките за тие повреди, во основната органи-
зација се формира дисциплинска комисија. Во член 
200, пак, од истиот Закон е предвиден составот на 
дисциплинската комисија. 

Во Законот за насоченото образование е утвр-
дена постапката за избор на наставни и наставно-науч-
ии и соработнички звања, но не и постапката за раз-
решување. Според член 168 од Законот за насоченото 
образование овластени се организациите за насочено 
образование со самоуправен општ акт поблиску да го 
утврдат начинот, постапката, условите и критериуми-
те за избор во научните звања. Според тоа, Судот 
смета дека во самоуправниот општ акт можат да се 
уредуваат прашањата за повредите на обврските за 
вршењето на наставната дејност, мерките што можат 
да се преземат како и органот кој ќе ја води пос-
тапката за утврдување на повредите настанати во 
вршење на наставната дејност, 

Со оглед на тоа што со оспорените членови од 
Статутот се уредени прашањата во врска со изборот 
и составот на органот кој ќе ја води постапката при 
повреди настанати во вршење на наставна функција, 
а не се работи за дисциплинска комисија која ќе ја 
утврдува одговорноста за сторените повреди на долж-
ностите кои произлегуваат од работниот однос, Су-
дот смета дека оспорените членови 204 и 205 од 
Статутот не се во спротивност со член 199 и член 
200 од Законот за здружениот труд, затоа што во 
однос на оспорените членови од Статутот се приме-
нуваат одредбите од Законот за насоченото обра-
зование. 

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

У. бр. 66/87 
13 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВ-
НО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
176. 

Врз основа на член 26 од Статутот на Само-
управната интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Чаир, а во соглас-
ност со член 25 од Законот за општествена заштита 
на децата („Службен весник н а СРМ“ бр. 6/81) и 
Самоуправната спогодба за поблиско определување на 
условите, начинот на остварување и висината на по-
себниот додаток за децата со потешки психофизички 
недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена з,аштита на децата на 
општината Чаир, на VII-та седница, одржана на 6 
март 19,87 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, Н А Ч И Н О Т НА 
ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДО-
ДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧ-

КИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши изменување и дополну-

вање на Одлуката за утврдување на условите, начи-
нот на остварување и висината на посебниот додаток 
за децата со потешки психофизички недостатоци. 

Член 2 
Во членот 11 точка 1 бројот „20.000" се замену 

ва со бројот „40.000". 
Во истиот член, точка 2 бројот „25.000" се заме-

нува со бројот „50.000". 

Член 3 
По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 
„Во вкупните приходи на детето со потешки 

психофизички недостатоци без родителска грижа 
сместено во друго семејство не влегува надоместокот 
за неговото' сместување “ 

Член 4 
Во членот 27, точка 6 по зборот „брак“ се бри-

ше запирката и место неа се става точка и запирка, 
а зборовите што следат се бришат. 

Во истиот член во точка 7 по зборот „брак“ се -
става точка и запирка, а зборовите што следат се 
бришат. 

Во истиот член по точката 8 се додава нова 
точка 9 која гласи: 

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое 
по смртта на едниот родител остварило право на 
пензија, а другиот родител со кого живее не е во 
работен однос“. 

Член 5 
Членот 42 се менува и гласи.-
,„Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во две цензусни групи и тоа : 

I цензусна група — ако вкупниот месечен, при-
ход по член на семејството го надминува износот од 
30.ООО динари; 

I I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 30.001 динари 
до 40.000 динари“. 

Член 6 
Членот 43 се менува и гласи: 
„Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството самохран роди“тел со деца — корисни-
ците на посебниот додаток се распоредуваат во две 
цензусни групи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството го надминува износот од 
40.000 динари; 

I I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 40.001 ди-
нари до 50.000 динари“. 

Член 7 
Членот 44 се менува и гласи: 
,„Висината на посебниот додаток на деца со по-

тешки психофизички недостатоци изнесува :^ 

1. Во I цензусна група: 
— за дете до 15 годишна возраст 10.000 дин. 
— за дете од 15 до 20 „ 12.500v „ 
— за дете од 20 до 26 „ 15.000 „ 

2. Во И цензусна група: 
— за дете до 15 годишна возраст 7.500 „ 
— за дете од 15 до 20 „ 10.000 „ 
— за дете од 20 до 26 „ 12.500 „ “ 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година 
и (ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“. 

Бр. 08-25 
6 април 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Бојко Киранџиски, с. р. 

177. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општествена заштита 
на децата на општината Центар, а во согласност со 
член 25 од Законот за општествена заштита на де-
цата '(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуп-
равната спогодба за поблиско определување на усло-
вите, начинот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за децата со потешки психофизички 
недостатоци, Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница за предучилипгно и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата! на 
општината Центар, на VII-та седница, одржана на 5 
март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, Н А Ч И Н О Т НА 
ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДО-
ДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧ-

КИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши изменување и допол-

нување на Одлуката за утврдување на условите, на-
чинот на остварување и висината на посебниот дода-
ток за децата со потешки психофизички недостатоци. 

Член 2 
Во членот 11 точка 1 бројот „20.000" се заменува 

со бројот „40.000". 
Во истиот член, точка 2 бројот „25.000" се заме-

нува со бројот „50.000". 

Член 3 
По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 
„Во вкупните приходи на детето со потешки 

психофизички недостатоци без родителска грижа 
сместено во друго семејство не влегува надоместокот 
за неговото сместување“. 

Член 4 
Во членот 27, точка, 6 по зборот „брак“ се бри-

ше запирката и место неа се става точка и запирка, 
а зборовите што следат се бришат, 
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Во истиот член во точка 7 по зборот „брак“ се 
става точка и запирка, а зборовите што следат се 
бришат. 

Во истиот член по точката 8 се додава нова 
точка 9 која гласи: 

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое 
по смртта на едниот родител остварило право на 
пензија, а другиот родител со кого живее не е во 
работен однос“. 

Член 5 
Членот 42 се менува и гласи: 
„Во зависност од остварените вкупни приходи 

на семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во две цензусни групи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството го надминува износот од 
30.000 динари; 

П цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 30.001 ди-
нари до 40.000 динари“. 

Член 6 
Членот 43 се менува и гласи: 
„Во зависност од остварените вкупни приходи 

на семејството — самохран родител со деца — корис-
ниците на посебниот додаток се распоредуваат во 
две цензусни групи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството го надминува износот од 
40.000 динари,-

I I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 40.001 ди-
нари до 50.000 динари“. 

Член 7 
Членот 44 се менува и гласи.-
„Висината на посебниот додаток на децата со по-

тешки психофизички недостатоци изнесува: 

1. Во I цензусна група: 

— за дете до 15 годишна возраст 10.000 дин. 
— за дете од 15 до 20 „ 12.500 „ 
— за дете од 20 до 26 ,, 15.000 „ 

2. Во I I цензусна група: 
— за дете до 15 годишна возраст 7.500 „ 
— за дете од 15 до 20 10.000 „ 
— за дете од 20 до 26 „ 12.500 „ “ 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година 
и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“. 

Бр. 08-13 
в април 1987 година 

Скопје 
Претседавач, 

Ката Павлова, с. р. 

178. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата на општината Кисела Вода, а во сог-
ласност со член 25 од Законот за општествена заш-
тита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) 
и Самоуправната спогодба за поблиско определување 
на условите, начинот на остварување и висината на 
посебниот додаток за децата со потешки психофи-
зички недостатоци, Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата на општината Кисела Вода на VII-та седница 
одржана на 5 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДО-
ДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧ-

КИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши изменување и дополну-

вање на Одлуката за утврдување на условите, на-
чинот ,на остварување и висината на посебниот до-
даток за децата со потешки психофизички недоста-
тоци. 

Член 2 
Во членот 11 точка 1 бројот „20.000" се заменува 

со бројот „40.000". 
Во истиот член, точка 2 бројот „25.000" се заме-

нува со бројот „50.000". 

Член з 
По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 
„Во вкупните приходи на детето со потешки пси-

хофизички недостатоци без родителска грижа смес-
тено во друго семејство не влегува надоместокот за 
неговото сместување“. 

Член 4 
Во членот 27, точка 6 по зборот „брак“ се брише 

запирката и место неа се става точка и запирка, а 
зборовите што следат се бришат. 

Во истиот член во точка 7 по зборот „брак“ се 
става точка и запирка, а зборовите што следат се 
бришат. 

Во истиот член по точката 8 се додава нова точ-
ка 9 кој гласи: 

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое 
по смртта на едниот родител остварило право на пен-
зија, а другиот родител со кого живее не е во ра-
ботен однос“. 

Член 5 
Членот 42 се менува и гласи: 
„Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во две цензусни групи и тоа: 

I цензусна група - ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството го надминува износот 
од 30.000 динари,-

II цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 30.001 динари 
до 40.000 динари“. 

Член 6 
Членот 43 се менува и гласи: 
„Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството - самохран родител со деца - корис-
ниците на посебниот додаток се распоредуваат во 
две цензусни групи и тоа: 

I цензусна група - ако вкупниот месечен при-
ход по член ,на семејството го надминува износот од 
40.000 динари,-

II цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 40.001 дина-
ри до 50.000 динари“. 

Член 7 
Членот 44 се менува и гласи: 
„Висината на посебниот додаток на децата со по-

тешки психофизички недостатоци изнесува: 
1. Во I цензусна група: 
— за дете до 15 годишна возраст 10.000 дин. 
— за дете од 15 до 20 „ 12.500 „ 
— за дете од 20 до 26 „ - 15.000 „ 

2. Во II цензусна група: 
— за дете до 15 годишна возраст 7.500 „ 
— за дете од 15 до 20 „ 10.000 „ 
— за дете од 20 до 20 „ 12.500 „ “ 
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Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќ е се применува од 1 април 1987 го-
дина и ќе се објави во „Службен гласник на град 
Скопје. 

Бр. 08-26 
6 април 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Зора Аџиева, с. р. 

179. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата на општината Карпош, а во соглас-
ност со член 25 од Законот за општествена заштита 
на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Са-
моуправната спогодба за поблиско определување на 
условите, начинот на остварување и висината на 
посебниот додаток за децата со потешки психофи-
зички недостатоци, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена заштита на 
децата на општината Карпош, на седницата одржа-
на на 6 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ 
НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ДОДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИ-

ЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши изменување и дополну-

вање на Одлуката за утврдување на условите, начи-
нот на остварување и висината на посебниот додаток 
за деца со потешки психофизички недостатоци. 

Член 2 
Во членот 1.1 точка 1 бројот „20.000" се заменува 

со бројот „40.000" 
Во истиот член, точка 2 бројот „25.000" се заме-

нува со бројот „50.000". 

Член з 
По членот 12 се додава нов член 12-а ко ј гласи: 
„Во вкупните приходи на детето со потешки 

психофизички недостатоци без родителска грижа 
сместено во друго семејство не влегува надоместокот 
за неговото сместување“. 

Член 4 
Во членот 27, точка 6 по зборот „брак“ се бри-

ше запирката и место неа се става точка и запирка, 
а зборовите што следат се бришат. “ 4 

Во истиот член во точка 7 по зборот ,„брак“, 
се става точка и запирка, а зборовите што следат 
се бришат. 

Во истиот член по точка 8 се додава нова точ-
ка 9 која гласи: 

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое 
по смртта на едниот родител остварило право на 
пензија, а другиот родител со кого живее не е во 
работен однос“. 

Член 5 
Членот 42 се менува и гласи: 
„Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во две цензусни групи и тоа-. 

I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството го надминува износот 
од 30.ООО динари,-

I I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 30.001 ди-
нари до 40.000 динари“. 

Член 6 
Членот 43 се менува и гласи: 
„Во зависност од остварените вкупни приходи 

на семејството - самохран родител со деца — ко-

рисниците на посебниот додаток се распоредуваат во 
две цензусни групи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството го надминува износот 
од 40.000 динари,-

I I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 40.001 дин. 
до 50.000 динари“. 

Член 7 
Членот 44 се менува и гласи: 
„Висината на посебниот додаток на деца со по-

тешки психофизички недостатоци изнесува: 

1. Во I цензусна група: 

— за дете до 15 годишна возраст 10.000 дин. 
— за дете од 15 до 20 „ 12.500 „ 
— за дете од 20 до 26 „ 15.000 „ 

2. Во I I цензусна група: 

— за дете до 15 годишна возраст 7.500 „ 
— за дете од 15 до 20 „ 10.000 „ 
— за дете од 20 до 26 „ 12.500 „ “ 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќ е се применува од 1 април 1987 година 
и ќ е се објави во „Службен гласник на град Скопје“. 

Бр. 08-12 
31 март 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Благородна Никодиноска, с. р. 

180. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата на општината Гази Баба, а во со-
гласност со член 25 од Законот за општествена заш-
тита („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Само-
управната спогодба за поблиско определување на ус-
ловите, начинот, на остварување и висината на по-
себниот додаток за децата со потешки психофизич-
ки недостатоци Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата на општината Гази Баба, на VII-та седница, 
одржана на 5 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ 
НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ДОДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИ-

ЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши изменување и допол-

нување на Одлуката за з^тврдување на условите, на-
чинот на остварување и висината на посебниот до-
даток за децата со потешки психофизички недоста-
тоци. 

Член 2 
Во членот 11 точка 1 бројот „20.000" се заме-

нува со бројот „40.000 динари. 
Во истиот член, точка 2 бројот „25.000" се заме-

нува со „50.000". 
Член з 

По членот 12 се додава нов член 12а кој гласи-. 
„Во вкупните приходи на детето со потешки 

психофизички недостатоци без родителска грижа 
сместено во друго семејство не влегува надомес-
токот за неговото сместување“. 

Член 4 
Во членот 27, точка 6 по зборот „брак“ се бри-

ше запирката и место неа се става точка и запирка, 
а зборовите што следат се бришат. 
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Во истиот член во точка 7 по зборот „брак“ 
се става точка и запирка, а зборовите што следат се 
бришат. 

Во истиот член пс точката 8 се додава нова 
точка 9 која гласи: 

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое 
по смртта на едниот родител остварило право на 
пензија, а другиот родител со кого живее не е во 
работен однос“. 

Член 5 
Членот 42 се менува и гласи: 
„Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во П цензусни групи и тоа: 

I цензусот група - а к о вкупниот месечен при-
ход по член на семејството го надминува износот 
од 30.ООО динари; 

I I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 30.001 до 
40.000 динари“. 

Член б 
Членот 43 се менува и гласи: 
„Во зависност од стварните вкупни приходи на 

семејството — самохран родител со деца, — корис-
ниците на посебниот додаток се распоредуваат во II 
цензусни групи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството1 не го надминува из-
носот од 40.000 динари; 

I I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството изнесува од 40.001 дин. 
до 50.000 динари“. 

Член 7 
Членот 44 се менува и гласи: 
„Висината на посебниот додаток на деца со по-

тешки психофизички недостатоци изнесува: 
1. ВО I цензусна група: 

— за дете до 15 годишна возраст 10.000 ДИН. 
— за дете од 15 до 20 12.500 „ 
— за дете од 20 до 26 

“ 
15.000 „ 

2. Во II цензусна група: 

— за дете до 15 годишна возраст 7.500 „ 
— за дете од 15 до 20 „ 10.000 „ . 
— за дете од 20 до 26 „ 12.500 „ “ 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година 
и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“. 

Бр. 08-12 
31 март 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Павле Миланов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА -
СТРУМИЦА 

181. 
Врз основа на член 34 од Законот за основање 

на Самоуправните интересни заедници за физичка 
култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), и член 
86 од Статутот на Општинската СИЗ за физичка 
култура — Струмица, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 7 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - СТРУМИ-
ЦА И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1987 

ГОДИНА 

Член ј 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот и личните доходи на органи-

зациите на здружен труд и другите организации и 
заедници во општина Струмица, по основ на кои 
се обезбедуваат средства за Општинската СИЗ за 
физичка култура — Струмица и за здружување на 
средства во Републичката СИЗ за физичка 'култура 
во 1987 година. 

Член ?. 
Во 1987 година се утврдуваат следните стапки 

на придонесите и тоа: 

1. стапката од придонесот од доходот на ОЗТ 
во стопанството изнесува 0,60'0/о; 

2. стапката на придонесот од личен доход на 
вработените во ОЗТ од нестопанството се утврдува 
и изнесува: 

— придонес од личен доход на ОЗТ од несто-
пански дејности по стапка од 0,50%, освен за ОЗТ 
од основното и средно насочено образование и со-
цијална заштита кои ќе плаќаат придонеси во виси-
на од 50% од општата стапка или 0,25'%, а органи-
зациите за општествена заштита на деца, организа-
циите кои вршат дејност , на заштита на културни 
блага и од областа на сценско-уметничка дејност и 
високото образование ќе плаќаат придонеси во ви-
сина од 70% од општата стапка или 0,35%; 

— придонесот од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 3,5'%; 

— придонес од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 
0,67%. 

Член 3 
Општинската СИЗ за физичка култура — Стру-

мица, врз основа на член 1 од оваа одлука, здру-
жува средства во Републичката СИЗ за физичка кул-
тура од средствата што се обезбедуваат со стапката 
по член 2 од оваа одлука и изнесува: 

— придонес од доходот на ОЗТ од стопанството, 
по стапка од 0,04%; 

— придонес од личен доход од нестопанството 
со стапка од О,05% освен за ОЗТ од основното и 
средно насочено образование и социјална заштита 
кои ,ќе плаќаат 50% од општата стапка или 0,025'%, 
а организациите од општествената заштита на деца, 
организациите кои вршат заштита на културни бла-
га и од областа на сценско-уметничката дејност и 
високото образование кои ќе плаќаат во висина од 
70% од општата стапка или 0,035'%. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на средствата по 

оваа одлука ќ е го врши Службата на општественото 
книговодство — филијала Струмица. 

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

сувањето а ќе се применува од 1 јануари 1987 го-
дина, освен стапката од придонесите од доходот на 
ОЗТ во стопанството по стапка од 0,60% која ќе се 
применува од 1 април 1987 година. 

Член в 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на стап-
ките на придонесите за финансирање на физичката 
култура во општина Струмица за 1986 година. 

Бр. 03-47/1 
8 април 1987 година 

Струмица 

Претседател, 
Димитар Калкашлиев, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Ш Т И П 
182. 

Врз основа на член 51 од Законот за здравстве-
на заштита и член 63 и 68 од Статутот на Општин-
ската заедница за здравствена заштита — Штип, 
Собранието на Општинската заедница за здравствена 
заштита — Штип, на седницата одржана на 29 м а ј 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИ-

ОТ ДОХОД ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА 
СПРЕЧЕНОСТ ОД РАБОТА 

Член 1 
Висината на надоместокот на личниот доход 

за време на привремена спреченост за работа над 
30 дена на терет на средствата на Заедницата за 
здравствена заштита — Штип изнесува: 

1. 90% од основот за надоместок од триесет и 
првиот ден до шеесетиот ден; 

2. 95% од основот од шеесет и првиот ден спре-
ченост за работа. 

Член 2 
Висината на надоместокот на личниот доход за 

време на привремена спреченост од работа поради 
нега на болен член на потесното семејство се ис-
платува во висина од 80% од основот за надоместок. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

Бр. 06-7/8 
29 м а ј 1987 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, с. р. 

OiAacen дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка од предлага-
чот Симеон Стаменов од Скопје, со стан на ул. 
„Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 106-а, против 
противникот Љубљанска банка — Основна банка 
Скопје, за амортизација на чековите под број : 
1516194; 151695; 15196; 1516197; 1516198; 1516199; 
1516200; 1516201; 1516202; 1516203; 1516204; 1516205; 
1516206; 1516207; 1516208; 1516209 И 1516210, издаде-
ни на тековната сметка под бр. 40100-620-21-840-8771-
278/46 од Љубљанска банка — Основна банка, Скопје. 

Се моли секој оној ка ј кого се наоѓаат чековите 
или кој нешто знае за истите да ги достави до судот 
или да го извести судот во рок од 60 дена од обја-
вувањето на огласот. Во спротивно, истите ќе бидат 
амортизирани. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
73/87. (84) 

Пред овој суд е покрената вонпроцесна постапка 
по предлог на предлагачката Силјановска Верица од 
Скопје, со стан на ул. „Август Цесарец" бр. 3-2/4, 
против противникот Љубљанска банка — Основна 
банка Скопје за амортизација на чековите и тоа под 
бр. 1377401-410; 1377401-411; 1377401-412; 1377401-413; 
1377401-414; 1377401-415; 1377401-416; 1377401-417; 
1377401-418; 1377401-419, 1377401-420; и ОД 1442021-
024 сите до 1442021-030 кои се издадени од Љуб-
љанска банка — Основна банка Скопје на тековната 
сметка под бр. 40100-620-21-840-8071-2898/84. 

Се моли секој оној кој нешто знае за чековите 
или ка ј кого се наоѓаат, за истото да го извест,и су^ 

дот или да го достави до судот. Во спротивно, чеко-
вите ќе бидат поништени во рок од 60 дена по обја-
вувањето на овој оглас. 

Од Општинскиот суд Скопје I — /Скопје, Р. бр. 
102/87. (86) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I I - СКОПЈЕ 

Во овој суд е заведен спор по тужбата на мало-
летниот тужител Дејан Митров, застапуван од закон-
скиот застапник неговата ма јка Снежана Митрова од 
Скопје, ул. „Марко Орешковиќ" бр. 28, против ту-
жениот Благоја Митров на привремена работа во 
Австрија со непозната адреса на живеење, за измена 
на одлуката за издршка. 

Се повикува тужениот Благоја Митров да се ја-
ви во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на живење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапуван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I I — Скопје, П. бр. 
3842/86. (85) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 479 од 6. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1618-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на СОЗТ Универзитетски центар за умет-
ност РО Факултет за ликовни уметности со Ц. О., 
Скопје, ул. „Битпазарска" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник проф. Петар Ма-
зев, в. д. декан, а се запишува новиот застапник вонр. 
проф. Стефан Маневски, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
479/87. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 424 од 30. I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1744-10-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Карпош“ О. Сол. О. со 
ООЗТ „Скопје“ — ООЗТ Основно училиште „Горче 
Петров“ — Скопје, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Алексовска Славка, а се запи-
шува новиот застапник Донев Трајчо, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
424/87. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 452 од 2. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-223-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Мар-
шал Тито“, Ц. О. — с. Арачиново, општина Гази 
Баба Скопје, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Исмет Салиу в. д. директор, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Салин 
Асани, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
452/87. ' (136) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 470 од 6. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-136-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Средношколскиот дом „Томе Стефановски — 
Сениќ“, Ц. О. Скопје, ул. булевар „Југославија“ бр. 
22, со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Раде Јурхар, а се запишува новиот застап-
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ник Тодоровски Константин, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
^70/87. (137) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег .бр. 441 од 6. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-497-0-0-0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената в а лицето овластено за застапу-
вање на Пионерскиот дом „Карпош“ Ц. О. Скопје , 
ул. „Илинденска“ бр. 55 со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Старделова Елена, в. д. 
директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Стефановска — Романова Богица, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
441/87. (138) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 480 од 9. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр 1-562-0-0-0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Здравствената работна организација Градска 
општа болница „Моша Пијаде“ Скопје, ОО со ООЗТ 
Скопје, ул. . ,И Октомври“ бр 53, со следните пода -
тоци: Се брише досегашниот застапник асс. доктор 
Јанко Обочки, директор, без ограничување, а се за-
пишува новиот застапник Прим. д -р Томислав Јова-
новски, генерален директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
480/87. (139) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 512 од 9. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-267 О-О-О, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Републички завод за унапредување на 
социјалните дејности. Ц. О. Скопје, ул. „ И Октом-
Бр;и" бр. 42-а, со следните податоци: Се б р и ш е до -
сегашниот застапник д-р Радомир Петроски, дирек-
тор. а се запишува новиот застапник, м - р Љ у б и ц а Чо-
нева, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
512/87. (140) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 561 од 21 I V 1987 година, на регис-
тарска влошка бр 2 23-0-0-0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Лирија“ РО с. Бутел, 
ул. „Бутелска“ бб — Скопје, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник инж. агр. Стојан 
Миневски, директор, а се запишува новиот застапник 
Кузманоски Бранко в. д директор, со неограничено 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
561/87. (141) 

Окружниот стопански суд во „ Скопје, со р е ш е -
н.ието Срег. бр 314 од 23. I I I . 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2133-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
ф и р м а : Основно училиште „Крум Тошев“ Ц. О. с. 
Трубарево Скопје. 

Основното училиште е основано со Одлука на 
Собранието на општина „Гази Баба“ бр. 09-8936 од 
29. XII. 1986 година. 

Основни дејности: 
120111 — основно образование и воспитание. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
а обврските настанати во правниот промет со 

трети лица одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Величковски 

Миле, в. д. директор, без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

314/87. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 502 од 15. IV. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр 2-2135-0-0-0, го з а п и ш а во суд-

скиот регистар основањето и конституирањето под 
ф и р м а : Монтажно-инсталатерска задруга ,„Мак-Монт" 
РО Скопје , ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47-5/9 Скопје. 

Задру1ата е основана со Самоуправна спогодба 
за здружување на 6 (шест) самостојни занаетчии на 
ден 23. I I . 1987 година и т о а од: Ј о с и ф о в с к и Драги ; 
Поповски Оливер; Тра јчевски Раде,- Џ е р е м и Д е м и р ; 
Димовски Раде; и Крстева Славица сите од Скопје . 

Основни де јности: 
152 — м о л ѕ р о - ф а р б а р с к а , 
163 — изолатерска , 
171 — иисталатерска за водовод, гасни постројки 

и канализација . 
172 — инсталатерска за централно греење и уре-

ди за климатизација . 
Во правниот промет со трети лица задругата ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските направени во правниот промет со 

трети лица Задругата одговара со средствата со кои 
располага . 

За обврските на Задругата што не м о ж е л е да се 
намират од средствата со кои располага задругата 
одговараат супсидијарно здружените занаетчии до 
висината на здружениот влог по 50.000 дин (различна 
одговорност). 

Лице овластено за застапување е Јосифовски 
Драги, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
502/87. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 295 од 18. 1Ѓ1. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр, 1-2132-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
под ф и р м а : Основно училиште „ Х р и с т Антески“, со 
целосна одговорност, с. Т р е б о ш — Тетово. 

Основното училиште е основано со Одлука за 
основање на ОСИЗ за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена заштита на 
децата — Тетово., бр. 0801-1245/1 од 5. XII . 1986 
година. 

Основни де јности: 
120111 — предучилишно и основно образование. 
Основното училиште во правниот промет со тре-

ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а во 
рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната 
спогодба з а здружување. 

Основното училиште за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица согласно самоуправ-
ната спогодба за здружување одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е Ш е р и ф Сулеј-
мани, в. д. директор , без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
295/87. (144) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 497 од 8. IV. 1987 година, 'на регис-
тарска влошка бр. 1-612-0-0-0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Центарот за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство „Агропрогрес" Ц. О. Тетово, ул. 
„29 Ноември“ бб, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Стефаноски Љ у б о м и р дирек-
тор, а се запишува новиот застапник, дипл. инг. ат. 
Сервет Авзиу, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
497/87. (145) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието "Срег. бр. 519 од 9 V I I I . 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1493-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената н а лицето овластено за 
застапување на Заедницата за вработување Титов Ве-
лес, Ц. О Титов Велес, ул. „Титоградска" бр. 34, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Ристо Ристовски, секретар, а се запишува новиот зас-
тапник Димче Јорданов , секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
519/87. (146) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 422 од 4. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-12-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“ 
Универзитетски центар за математичко-технички нау-
ки Скопје, ООЗТ Рударско-геолошки факултет во 
Штип, ул. „Гоце Делчев“ бр. 89, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник д -р Томислав 
Иванов, декан, а се именува новиот застапник, 
доцент Никола Здравев, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
422/87. “ (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 419 од to. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-724-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Ученичкиот дом „Мирко Милески“ Д. О. Ки-
чево, ул. „11 Септември“ бр. 63, со следните подато-
ци: Досегашниот вршител на должноста директор 
Дескоски Пецо, се запишува, во својство на директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
419/87. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 482 отт 8, IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-722-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената нл лицето овластено за застапу-
вање на Централното основно училиште „Кочо Ра-
цин“, Ц. О., Куманово ул „Перо Чичо" бр. 31-а, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Александар Атанасовски, а се запишува новиот зас-
тапник Миле Петрушевски, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, (Срег. бр. 
482/87. (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 581 од 27. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1639-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето со следните 
податоци: Досегашното седиште на Монтажно инста-
латерската задруга „Унионмонт" РО Скопје, просто-
рии во кругот на пазарчето Бутел I Скопје, се ме-
нуваат и во иднина ќе гласат- Монтажно-инсталатер-
ска задруга „Унионмонг" РО Скопје Булевар Јане 
Сандански бр. 61 реон 83 Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
581/87. (155) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 584 од 24. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1988-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Занаетчиската градежна задруга „Изгрев“ РО 
Скопје, ул. „Огњен Прица“ бр. 83, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Душан Мит-
ровиќ, в. д. директор, а се запишува новиот застап-
ник Авра,мовски Санде, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
584/87. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 597 од 27. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-147-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Основното училиште , Ј а н е Сандански“ Скоп-
је, Ц. О. ул. „124" бб Дуќанџик, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Георгиевски 
Ристо директор, а се запишува новиот застапник в. д. 
директор, Секуловски Душан, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
597/87. “ (157) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 542 од 21. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1107-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација Градска аптека 
„Скопје'-, Ц. О. Скопје, грдски ,ѕид блок IV локал 7, 
со следните податоци- Се брише досегашниот дирек-
тор, Радојка Наумова, директор, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Крстевска Слободанка, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружни-от стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
542/87. (158) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 557 од 21 IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2074-0-0-0; ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница на култура, физичка култура, техничка кул-
тура и информирање Куманово, ул. „Доне Божинов“ 
бр. 30, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Драгиша Стојчевски, в. д. секретар, а се 
запишува новиот застапник Јован Поповски, в. д. 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
557/87. (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 517 од 9. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. ,3-1401-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Републичката заеднина на културата, Ц. О., 
Градски ѕид блок I I I локал 15-а, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Борислав На-
умовски, секретар, а се запишува новиот застапник 
акд. Крум Томовски претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
517/87. “ (159) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 529 од 10 IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-460-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Училиштето за средно образование „Кочо 
Рацин“, Ц. О. Скопје, населба Ѓорче Петров, со след-
ните податоци. Се брише досегашниот застапник 
Данов Ристо, директор, а се запишува новиот застап-
ник Јовановска Василка, в. д. д,иректор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр'. 
529/87. (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 573 од 22. IV 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-280-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Забавниот парк и детски игралишта ,„Мла-
дост“, Ц. О. Скопје, Градски парк бб со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Паневски 
Милорад, директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Јовановски Љубомир, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
573/87. (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 548 од 20. IV 1987 година, на. регис-
тарска влошка бр. 2-2024-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на својството на лицето овласте-
но за застапување на Електро монтажно инсталатер-
ска услужна задруга „Светлина“, Р. О. Скопје, со 
следните податоци: Се запишува промената на свој-
ството на лицето овластено за застапување и досе-
гашниот в. д. директор Ристовски Томе, се запишува 
како директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
548/87. (162) 
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Окружниот стопански суд во Скопје , со реше-
нието Срег. бр. 560 од 20. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1639-0-0-0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Монтажно инсталатерската задруга „Уни,он-
монт", Р. О. и ограничено емство, Скопје, простории 
во кругот на пазарчето Бутел I — Скопје, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Бикиќ Хивзо, директор, без ограничување а се за-
пишува новиот застапник А јановиќ Химзо, в. д. ди-
ректор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
560/87. (163) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 536 од 21 IV. 1987 година, н а ре -
гистарска влошка бр. 1-656-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Заводот за стопанство и општествени 
дејности на СРМ „Самоуправна практика“ Скопје, 
ул. „Вени!амин Мачуковски“ бр. 6, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Милошев-
запишуваат привремени мерки, и се запишува но-
виот застапник Димовски Нестор, в. д, директор не-
ограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
536/87. (164) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 566 од 23. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1590-18-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Медицинскиот факултет , 
О. Сол. О со ООЗТ Скопје, при Универзитетскиот 
центар за медицински науки Скопје, ООЗТ Клиника 
за х и р у р ш к и болести Скопје, ул. „Водњанска" — 17, 
со следните податоци: Се запишува промената на 
својството на лицето овластено за застапување и до -
сегашниот застапник в. д. директор, д-р Андреја Миш-
ковски, се запишува како директор , без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
566/87. (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 516 од 22. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2137-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
ф и р м а : Градежно-занаетчиска задруга „Победа И н -
вест" РО — Скопје, с Петровец. 

Задругата е организирана со одлука на собра-
нието на задругата од 5. I I I . 1987 година. 

Основачи на задругата се- Серафимовски Љубо-
мир, од Скопје, Николовски Бошко, од с. Д. Лисиче 
— Скопје, Ангеловски Драшко , од Скопје, Ангеловски 
Иљо од Скопје, Милојеви1ќ Драго од Скопје, Грчески 
Ристо, с. Петровец од Скопје, и Грческа Ратка, од с, 
Петровец — Скопје . 

Основни дејности: градежно и градежно занает-
чиски работи 

— ,ѕидарофасадерски работи 
— армирачки 
— те cap ски 
— покривар ски 
— изолатерски 
— керамичарско-терацерски 
— водовод и канализаци ја и 
— централно греење со климатизаци ја 
Во правниот промет со трети лица Задругата 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со тре-

ти лица задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на задругата одговараат и здруже-

ните занаетчии ограничено супспдијарно во висина-
та на влогот од 100.000 динари 

Лице овластено за застапување е Грчески Ристо, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
516/87. (165) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 582 од 24. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр 2-27-0-0-0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Единство“, Р. О. с. 
Челопек, Тетово, со следните податоци-. Се брише до-
сегашниот застапник Јаковчевски Младен, директор, 
а се запишува новиот застапник Поповски Љубе, в. д. 
директор , без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
582/87. (168) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со реше-
нието Срег. бр. 476 од 28 IV. 1987 година, на регис-
тарска в л о ш к а бр. 1-2138-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето н а ос-
новното училиште под ф и р м а : Основно училиште 
„Сабедин Ба јрами“ Камењане, со целосна одговор-
ност — Тетово. 

Основното училиште е основано со самоуправна 
спогодба бр. 01-336/2 од 14. IV. 1987 годи,на, од 
О,СИЗ за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата — Те-
тово. 

Основни де јности: 
120111 — основно образование . 
Основното училиште во правниот промет со тре-

ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со самоуправ-
ната спогодба за здружување. 

Осн,овното училиште за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица, согласно самоуправ-
ната спогод,ба за здружување, одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е Хаким Мехме-
ди, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
476/87. 4 (169) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 580 од 23. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-336-0-0-0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Специјалното училиште за основно образо-
вание на децата попречени во психичкиот развиток 
„д-р Златан Сремац" , Ц. О. — Скопје, ул. „Емил 
Зола“ бр. 5, со следните податоци-. Се б р и ш е досе-
гашниот застапник Каневче Климе, директор, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник 
Станковиќ Весна, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
580/87. (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 515 од 9. IV. 1987 година, н а регис-
тарска влошка бр. 1-457-0-0-0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Медицинскиот центар „Титов Велес“ — Ти-
тов Велес ул. „ Ш е ф к и Сали“ бр. 2 Титов Велес, со 
следните податоци: Се б р и ш е досегашниот застап-
ник Прим. д-р Н,икола Стојановски, директор, ' без 
ограничување, а се з апишува новиот застапник Прим. 
д-р Стеван Стровјаноски, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
515/87. (170) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со реше-
нието Срег. бр. 648 од 7. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1780-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за локални патишта Гостивар, со Ц. О., 
Кеј „Братство Единство“ бр. 58б, со следните пода-
тоци: Се брише, досегашниот застапник Садику Аб-
дулмуталип, секретар, без ограничување, а се запи-
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шува новиот застапник Деспот Алексоски, секретар, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
648/87. (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 647 од 7. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1781-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Самоуправната интересна заедница за уре-
дување и употреба на градежно земјиште Гостивар, 
со целосна одговорност, Кеј „Братство Единство“ бр. 
58б, со следните податоци: Се брише досегашниот 
,застапник Садику Абдулмуталип, секретар, а се за-
пишува новиот застапник Деспот Алексоски, секре-
тар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
647/87. (188) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 684 од 18. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-168-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на привремените мер-
ки и промена на лицето овластено за застапување на 
Зоолошката градина „Скопје“, Ц. О. — Скопје Буле-
вар „Илинден“ бб, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Бојков Паско, директор, а се 
запишуваат привремени мерки, и се запишува но-
виот застапник Иван Лазовски, претседател на при-
времениот одбор — привремен управник, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански с,уд во Скопје, Срег. бр. 
684/87. (189) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 666 од 13. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-712-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Ансамблот за народни игри и песни на Ма-
кедонија .,Танец“ — Скопје ул. „Венијамин Мачуков-
ски“ бр. 7, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Ристовски Димитрија, а се запишува 
новиот застапник Димишковски Томе, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
666/87. (190) 

спогодба за здружување во станбена задруга од ден 
5. I. 1987 година од 24 основачи. 

Основни дејности: 
— вршење на инвеститорски работи за изградба 

на семејни станбени згради и станови, како и делов-
ни простории, доколку истите се наоѓаат во станбе-
ната зграда во , која се наоѓаат и членовите на задру-
гата; 

— организирање на штедење за стан за члено-
вите на задругата,-

— купување станбени зградхг и станови како и 
деловни простории до колку истите се предвидени со 
станбената зграда во која се наоѓа и станот на чле- ̂  
нот на задругата заинтересиран за вршење на де јност ' 
со личен труд од општествено правни лица за потре-
бите на своите членови; 

— набавување на градежен и друг материјал и 
елементи потребни за изградба на станбени згради, 
станови и деловни простории за своите членови; 

— одржување на станбени згради и станови на 
членовите на задругата. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на Задругата направени во прав-
ниот промет со трети лица одговараат ограничено со-
лидарно и здружените задругари во височина на 
здружените средства, влог 200 ООО динари. 

Лице овластено за застапување е Јашаревски 
Илија, в. д. директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
333/87. (192) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 671 од 14. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-514-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Здравствената станица при волнарскиот ком-
бинат „Тодор Циповски Мерџан“, Ц. О. — Тетово, 
ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 1, со следните подато-
ци : Се брише досегашниот застапник д-р 'Ристо Мана-
с о в , директор, а се запишува новиот застапник д-р 
Анаќи Марковски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
671/87. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 468 од 12 V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2141-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и ко,нституирањето под 
фирма-. Договорна организација на здружен труд за 
градежно занаетчиски работи „Синтек" Ц. О. — 
Скопје Булевар „Јане Сандански“ бр. 25. 

Договорната организација е основана со договор 
од 25. 02. 1987 година. 

Основачи на ДОЗТ се: Маноипов Драган; Евгени-
ја Христова и Зоран Милевски сите од Скопје. 

Основни дејности-
050302 — завршни и занаетчиски работи во гра-

дежништвото. 
Договорната организација на здружен труд во 

правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и на своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица договорната работна организација на здру-
жен труд одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Драган Ма-
ноилов, в д. раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
468/87. (191) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 425 од 24. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 5 49, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Правен факултет — Битола, со ц. о., со след-
ните податоци : Лице овластено за застапување е 
Бендевски Трајан, декан, со неограничени овласту-
вања. 

Му престанува овластувањето на Гојко Груевски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 

425/86. (194) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Срег. бр. 402 од 4. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр 122, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Виша земјоделска школа — Битола, со ц. о., 
со следните податоци: Лице овластено за застапување 
е д-р Велјан Велјановски, индивидуален работоводен 
орган, директор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Ангелов Борис. 
Од Окружниот стопански СУД ВО Битола, Срег. бр. 

402/86. ' (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 333 од 8. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2,140-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
ф и р м а : Станбена задруга „Углед“, О. Сол. О, Скопје 
ул. „Вуковарска" бр. 17 

Задругата е основана со одлука за основање стан-
бена задруга од 5. I. 1987 година, со самоуправната 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 360 од 25. VIII . 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 38, ја запиша во судскиот ре-
гистар Самоуправната интересна заедница н а ста,но-
вање — Демир Хисар, Самоуправна интересна заед-
ница на становање — Демир Хисар, со џ.о. , со след-
ните податоци: Лице овластено за застапување е 
Траја,н Коруновски, секретар со ограничени овлас-
тувања. 
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Му престанува овластувањето на Велевски Веле. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 

360/86. (196) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 459 од 21. XI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 100 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на СИЗ ОСИЗ за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата, Крушево, со ц. о. 
со следните податоци: 

I . Основање и конституирање на Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, Крушево, со ц. о. 

II. Истовремено да се запише бришењето од 
судскиот регистар на ОСИЗ за образование и наука 
— Крушево и ОСИЗ за општествена заштита на де-
цата — Крушево. 

Основна дејност: 140235 за предучилишно и ос-
новно воспитание и образован,ие и општествена заш-
тита на децата. 

, Овластување во правниот промет со трети лица: 
целосни овластувања. 

Вид и обем на одговорност: целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е ѓорѓи Велјанов-

ски, секретар без ограничување. 
Основана со самоуправна спогодба за основање 

на СИЗ бр. 01-106/1 од 14. IV. 1986 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 

459/86. (197) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 446 од 7. XI. 1986 година, на регис-
тарска .влошка бр. 84, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на називот на СИЗ ОСИЗ за здрав-
ствена заштита — Крушево со следните податоци: 
Промена на називот на Општинската самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување, Крушево и истата гласи: Општинска 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита, Крушево, со ц. о. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
446/86. (198) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 369 од 9. IX. 1986 година,-на регис-
тарска влошка бр. 633 го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на РО Завод за превенција, л“е-
кување и рехабилитација на кардиоваскуларни забо-
лувања, Охрид, со ц. о. со следните податоци: Кон-
ституирање на Работната организација Завод за пре-
венција, лекување и рехабилитација на кардиоваску-
ларни заболувања - Охрид, со ц. о. 

Основна дејност: Здравствена организација, пре-
венција, лекување и рехабилитација на кардиоваску-
ларните заболувања. 

Овластувања во правниот промет со трети лица: 
целосни овластувања. 

Вид и обем на одговорност: целосна одговорност 
Лице овластено за застапување е д-р Тоде Кли-

шески, в. д. директор, со неограничени овластувања 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 

369/86. (199) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр З?о од 9. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-11, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиштето на ООЗТ РО за 
основно образование и воспитание ,„П Октомври“, 
Прилеп, ООЗТ — Основно училиште „Моша Пијаде“ 
с. Витолиште со следните податоци: Промената на 
седиштето на Работната организација на основното 
образование и воспитание „ И Октомври“, Прилеп, 
ООЗТ — Основно училиште „Моша Пијаде^ с. Ви-
толишта (порано во с. Дуње). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
370/86. (201) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр, 385 од 22. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 695 го запиша ibo судскиот регис-
тар конституирањето на РО Издавачка работна орга-
низација „Стремеж“ — Прилеп, со ц. о. со следните 
податоци: Конститу,ирање на Издавачката работна 
организација „Стремеж“ — Прилеп, со ц. о. 

Основна дејност: 
120311 — издавачка дејност 
Споредна дејност: 
070128 — трговија на мало со книги, канцела-

риски материјал и прибор. 
- Овластување во правниот промет со трети лица; 

целосни овластувања. 
Вид и обем ,на одговорност: целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Ристески Бла-

гоја, в. д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 

385/86. (202) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 348 од 18. VIII . 1986 год,ина, ,на ре-
гистарска влошка бр. 99 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на СИЗ ОСИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата, Ресен, со ц. о. 
со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинска само-
управна интересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата — Ресен, со ц. о 

Истовремено се запишува бришењето од суд-
скиот регистар на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за образование Ресен и Општинска-
та самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата — Ресен. 

Основни дејности: 140235 ОСИЗ за предучилиш-
но и основно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата. 

Овластувања во правниот промет со трети лица: 
настапува во свое име и за своја сметка, а во рам-
ките на овластувањата утврдени со Самоуправната 
спогодба за нејзиното основање. 

Вид и обем на одговорност: За обврските во 
правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Нечовска Ла-
заринка, секретар, со неограничени овластувања. 

Основана е с,о Самоуправна спогодба за основање 
од месец февруари 1986 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
348/86. (203) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 388 од 25. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 10, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Завод за заштита на спомениците на култура-
та и народен музеј — Охрид со следните податоци-. 
Лице овластено за застапување е Маленко Владо, 
директор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Миле Волка-
носки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
388/86. (200) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 453 од 19. XI 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 104 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Културно образовна установа „Бра,ќа Милади-
новци“ — Струга, со ц. о. со следните податоци: Ли-
це овластено за застапување е Опетчњски Сотир, ди-
ректор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Наумовски Бо-
гомир. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
453/86. (204) 
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З Б И Р К А НА ЗАКОНИ 
ОД МЕЃУНАРОДНОТО ПРИВАТНО ПРАВО 

СО ПРЕДГОВОР 
И СО ПРЕДМЕТЕН РЕГИСТАР 

— Второ изменето и дополнето издание — 

Збирката содржи претежно сојузни прописи кои 
ја регулираат и примената на некои републички про-
писи и истата корисно ќе им послужи на органите 
на удравата во републиките, односно на општин-
ските и републичките органи на правосудството, ор-
ганите па управата за внатрешни работи, како и на 
ОЗТ од стопанството. Познавањето на овие прописи 
се јавува како потреба и за граѓаните воопшто, а 
посебно за оние на привремена работа во странство, 
за организациите на здружен труд што развиваат 
стопанска и техничка соработка со странство, како 
и дипломатско-конзуларните и стопанските претстав-
ништва во странство. 

Во збирката се внесени измените и дополнува-
њата на два значајни прописи: Законот за вложува-
ње на средства на странски лица во домашни орга-
низации на здружен труд и Законот за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка сора-
ботка и за прибавување и отстапување материјално 
право на технологија помеѓу организациите на здру-
жен тр^д и странски лица. 

Збирката ја приготви д-р Тодор Џунов, профе-
сор на Правниот факултет во Скопје. 

Цека 2.000 динари 

Збирка на прописи: 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА 

! 
З А К О Н 

ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

Збирката ги содржи Законот за заштитата при 
работа, Законот за инспекцијата на трудот, Упат-
ството за начинот на вршењето преглед во органи-
зациите и кај работодавачите, Упатството за вршење 
увид на смртни случаи, колективни и потешки пов-
реди на работа и Упатството за образецот на леги-
тимацијата на инспекторот на трудот. 

Цена 800 динари 
Порачки прима Службата за претплата на Служ-

бен весник на СРМ, 91000 Скопје, а уплати се вршат 
на жиро сметка 40100-603 12498. 

СОДРЖИНА 
479. Одлука за привремено утврдување на аванс 

за потребите на општествените дејности 
и на општествените организации од Ре-
публиката за стоковни и нестоковни пла-
ќања во второто тримесечје од 1978 го-
дина — — — — — — — — — 449 

480. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичката управа за вете-
ринарна служба во состав на Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство — — — — — — 449 

481. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичката управа за вете-
ринарна служба, во состав на Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство — — — — — — — 449 

482. Решение за именување заменик на дирек-
торот на Архивот на Македонија — — 450 

483. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Архивот на Македонија — — 450 

484. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Архивот на Македонија — 450 

485. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Архивот на Македонија — — 450 

486. Решение за давање согласност за назна-
чување републички инспектор во Репуб-
личката геодетска управа — — — — 450 

487. Решение за именување републички совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија — — — — — — 450 

488. Решение за назначување самостоен со-
ветник во Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија — — — — — 451 

489. Решение за именување заменик на дирек-
торот на Републичкиот завод за судски 
вештачења во областа на финансиите, ма-
теријалното работење и сообраќајот — 451 

490. Решение за именување заменик на дирек-
торот на Републичката геодетска управа 451 

491. Решение за повторно назначување помош-
ник на директорот на Републичката гео-
детска управа — — — — — — — 451 

492. Решение за цените на обрасците што се 
употребуваат во органите на управата над-
лежни за внатрешни работи — — — 451 

493. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 156/85 од 6 ма ј 1987 година — — 452 

494. . Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1/87 од 13 м а ј 1Ѕ87 година — — 452 

495. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 66/37 од 13 м а ј 1987 година — — 453 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
176. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување на условите, начи-
нот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за децата со потешки психо-
физички недостатоци во 1987 година - 454 

177. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на условите, на-
чинот на остварување и висината на по-
себниот додаток за децата со потешки 
психофизички недостатоци во 1987 година 454 

178. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на условите, начи-
нот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за децата со потешки психо-
физички недостатоци во 1987 година — 455 

179. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката ?а утврдување на условите, на-
чинот на остварување и висината на по-
себниот додаток за децата со потешки 
психофизички недостатоци во 1987 година 456 

180. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката :-:а утврдување на условите, на-
чинот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за децата со потешки психо-
физички недостатоци во 1987 година — 456 

СТРУМИЦА 

181. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите на ОСИЗ за физичка култура — 
Струмица и зд,ружување на средства во Ре-
публичката СИЗ за физичка култура во 
1987 година — — — — — - — — 457 

ШТИП 

182. Одлука за висината на надоместокот на 
личниот доход за време на привремена 
спреченост од работа — — — — — 458 

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

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


