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

Претплатата за 1986 година изне-
сува 5.800 динари. Овој број чини 200 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

713. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХО-
ДИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА, ОПШТИНИТЕ И НА СА-
МОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ИЗДВОЕНИ НА ПО-

СЕБНА СМЕТКА ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 
1986 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за начинот на користење-
то на вишоците на приходите на Републиката, оп-
штините и на самоуправните интересни заедници од 
општествените дејности издвоени на посебна сметка 
во второто полугодие од 1986 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 17 декември 1986 го-
дина. 

Бр. 08-3488/1 
17 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Ву ли ет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВИШОЦИ-
ТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА, ОПШТИ-
НИТЕ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ИЗ-

ДВОЕНИ НА ПОСЕБНА СМЕТКА ВО ВТОРОТО 
ПОЛУГОДИЕ ОД 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува начинот на користе-

њето на вишоците на приходите на Републиката, оп-
штините и на самоуправните интересни заедници од 
општествените дејности издвоени на посебна сметка 
во второто полугодие од 1986 година, според Дого-
ворот за остварување на политиката на издвојување 
средства за задоволување на општите општествени и 
на заедничките потреби за 1986 година („Службен 
весник на СЕМ" број 15/86). 

Член 2 
Средствата издвоени на посебната сметка според 

Договорот од член 1 на овој закон, во износ од 
2.500 милиони динари ќе се користат за учество на 
Републиката во финансирањето на следниве намени: 

— обезбедување на електрична енергија, во из-
нос од 1.000 милиони динари; 

— функционирање на Истражувачкиот центар 
за нови технологии при Македонската академија на 
науките и уметностите, во износ од 500 милиони 
динари,-

— набавка на опрема и литература за настав-
но-образовната и научно-истражувачката работа на 
Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје, во из-
нос од 500 милиони динари и 

— опремување на Печатницата на НИП „Нова 
Македонија" — Скопје, во износ од 500 милиони ди-
нари. 

Доколку се остварат повеќе средства од изно-
сот од став 1 на овој член тие средства ,ќе се насо-
чат за намената од алинеја а на овој член. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

714. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА КОМУНАЛНИ ОБ-

ЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО 
КАКО ПРИРОДНА РЕТКОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за учество на Социјалистичка Република Маке-
донија во финансирањето на изградбата на кому-
нални објекти за заштита на Охридското Езеро како 
природна реткост, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 25 ноември и 17 декември 1986 година. 

Бр. 08-3511 
17 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

! 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА КОМУ-
НАЛНИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО 

ЕЗЕРО КАКО ПРИРОДНА РЕТКОСТ 

Член 1 
Во Законот за учество на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија во финансирањето на изградбата 
на комуналии објекти за заштита на Охридското 
Езеро како природна реткост („Службен весник на 
СРМ" број 31/84 и 42/85), во член 2 износот 
„1.000.000.000" се заменува со износот „2.000.000.000". 
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Член 2 
Во член 5 ставот 1 се менува и гласи: 
,„Со средствата на Републиката, во износ од 

1.000.000.000 динари и со средствата од член 4 на 
овој закон се обезбедува довршување на изградбата 
на следниве објекти и тоа: преостанатите 4.069 
метри од колекторот; пумпните станици „Струга I I I" 
и „Враништа"; монтирање на електро-опрема кај си-
те пумпни станици; довршување на започнатите об-
јекти на пречистувачката станица кај село Враниш-
та и изградба и довршување на незапочнатите об-
јекти од пречистувачката станица". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

715. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 6 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 2 години на осудените лица: 
1. Бафтири Ремзи Бафтир од е. Стрелци, во 

траење од 1 година и 6 месеци, 
2. Мифтари Имет Џевит од е. Шутово, во трае-

ње од 1 година и 6 месеци, 
3. Сулоски Алит Абаз од е. Шутово, во траење 

од 1 година и 6 месеци, 
4. Еминоски Назим Беадин од е. Стрелци, во 

траење од 1 година и 6 месеци, 
5. Мемедоски Шаип Шакет од е. Шутово, во 

траење од 1 година и 6 месеци. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-718 
6 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

716. 
Врз основа на член 73-6 став 2 од Законот за 

извршување на санкциите за кривични дела и сто-
пански престапи („Службен весник на СРМ" бр. 
19/79 и 35/86), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПРОЦЕНТОТ НА ВАЛОРИ-
ЗАЦИЈА НА ПЕНЗИИТЕ НА ПЕНЗИОНИРАНИТЕ 
РАБОТНИЦИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТА-

НОВИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат критериумите и 

процентот на валоризацијата на пензиите на пензио-
нираните работници на казнено-поправните устано-
ви и воспитно-поправните домови кои заклучно до 31 
декември 1985 година оствариле право на пензија 
во смисла на член 73-а од Законот за извршување 
на санкциите за кривични дела и стопански престапи. 

Член 2 
Критериумите за валоризација на пензиите на 

пензионираните работници на казнено-поправните ус-
танови и воспитно-поправните домови се: 

1. пензијата на пензионираниот работник; 
2. износот на пензијата од пензиската основица 

од личниот доход на работник кој врши исти или 
слични работи и задачи со оние од кои пензиони-
раниот работник остварил право на пензија, однос-
но по исклучок со оние на кои пензионираниот ра-
ботник најдолго работел пред да оствари право на 
пензија (износ на пензијата од пензиската основица); 

3. разликата меѓу пензијата и износот на пензи-
јата од пензиската основица. 

Член 3 
Под пензија се подразбира износот на пензијата 

што на пензионираниот работник му е исплатена 
за месец јануари 1986 година. 

Член 4 
Под износ на пензијата од пензиската основица 

се подразбира износот на пензијата што му припаѓа 
на пензионираниот работник според пензискиот стаж 
и другите основи. 

Член 5 
Под пензиска основица од личниот доход на 

работник кој врши исти или слични работи и зада-
чи со оние од кои пензионираниот работник оства-
рил право на пензија, односно по исклучок на кои 
пензионираниот работник најдолго работел пред да 
оствари право на пензија, се подразбира личниот 
доход што му е утврден на работникот по завршната 
сметка за просечно остварените резултати во рабо-
тењето со полно работно време во 1985 година (пен-
зиска основица). 

Член 6 
Работите, и задачите од кои пензионираниот ра-

ботник остварил право на пензија, односно по ис-
клучок на кои пензионираниот работник најдолго 
работел пред да оствари право на пензија, се спо-
редуваат со исти или слични работи и задачи утвр-
дени во општиот акт за внатрешната организација 
и систематизација на работите и задачите на каз-
нено-поправната установа, односно воспитно-поправ-
ниот дом, од кои пензионираниот работник оства-
рил право на пензија. 

• Член 7 
Личниот доход од кој се пресметува пензиската 

основица на работник кој врши исти или слични 
работи и задачи се утврдува според основите и ме-
рилата пропишани во самоуправниот општ акт на 
казнено-поправната установа односно воспитно-поп-
равниот дом од кои пензионираниот работник оства-
рил право на пензија. 

Член 8 
Пензијата на одделен пензиониран работник на 

казнено-поправна установа односно воспитно-попра-
вен дом може да се валоризира најмногу до 40%. 

Процентот на валоризацијата на пензијата на 
секој одделен пензиониран работник на кој му се 
валоризира пензијата се утврдува зависно од опре-
делените критериуми во член 2 од оваа уредба. 

Член 9 
Валоризацијата на пензиите на пензионираните 

работници на казнено-поправните установи и воспит-
но-поправните домови се врши по службена долж-
ност. 

Податоците за валоризација - на пензиите на 
пензионираните работници на казнено-поправните ус-
танови и воспитно-поправните домови до Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија ги доставуваат каз-
нено-поправните установи и воспитно-поправните до-
мови од кои пензионираниот работник остварил пра-
во на пензија. 

Член 10 
Казнено-поправната установа и воспитно-поправ-

ниот дом доставуваат податоци за валоризација на 
пензиите до Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија за пензионираните работници кои од органот 
оствариле право' на пензија и кај кои постои разлика 
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помеѓу пензијата и износот на пензијата од пензис-
ката основица. 

Податоците за валоризацијата на пензиите содр-
жат лично име на корисникот на пензијата и лич-
ниот доход од кој се пресметува пензиската основи-
ца од која ,ќе се определи новиот износ на пензија-
ва на пензионираниот работник. 

Член 11 
Валоризираната пензија на пензионираните ра-

ботници на казнено-поправните установи и воспит-
но-поправните домови се исплатува од 1 јануари 1986 
година. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-2083/1 
11 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

717. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и на Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр 44/77 и 37/83) и член 
7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет 
за 1986 година („Службен весник на СРМ" бр. 44/85), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИ-

ОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА , 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1986 година („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 44/85) се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во Раздел 20 — Републички комитет за здрав-
ство и социјална политика — позиција 231, конто 454 
— Средства за реализација на Законот за цивилните 
инвалиди од војната, износот „75.000.000" се замену-
ва СО ИЗНОСОТ „93.000 000"; 

— позиција 232, конто 454 — Средства за реали-
зација на Законот за заштита на семејствата чиј 
хранител е на задолжителна воена служба, износот 
„35.000.000" се заменува со износот „50.000.000"; 

— позиција 236, конто 456 — Болнички трошоци 
за душевно болни, износот „40 000.000" се заменува 
со износот „86.000 000". 

2. Во Раздел 38 — Јавно правобранителство на 
Македонија, позиција 369, конто 410 — Лични дохо-
ди на јавниот правобранител и на замениците, из-
носот „95.477.000" се заменува со износот „12.477.000". 

3. Во Раздел 63 — Средства за компензации и 
регреси, позиција 553, конто 431 — компензација на 
цената на дневните информативно-политички весни-
ци и друго, износот „600.000.000" се заменува со 
износот „1.000.000.000". 

4. Во Раздел 64 — Други обврски на Република-
та, се вршат следниве измени: 

— позиција 5 "56, конто 400 — Средства за спро-
ведување на Општествениот договор за стекнување 
на доход на работните заедници и за усогласување 
на личните доходи на функционерите и раководните 
работници, износот „5.618.474.000" се заменува со из-
носот „5.868.474.000"; 

— позиција 557, конто 416 — За изградба и оп-
ремување на објекти што се од општ интерес за 
Републиката, износот „200.000.000" се заменува со 
износот „160.000.000"; 

— позиција 564, конто 433 — Надоместок на 
дел од каматите на кредити за определени намени 
за периодот од 1981 до 1985 година износот 
„900.000.000" се заменува со износот „450.000.000"; 

— позиција 569, конто 457 — Средства за извр-
шување на обврските на Републиката за посебни 
додатоци кон пензиите како и за обврски по основа 
на пензиско—инвалидското осигурување утврдени со 
закон, износот „1.100.000.000" се заменува со износот 
„910.000.000", 

5. Во Раздел бб — Средства на резервите, пози-
ција 585, конто 488 — Тековна буџетска резерва, из-
носот „695.944.000" се заменува со износот 
„729.944.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена . во 
„Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-2043/1 
4 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

718. 
Врз основа на член 39 од Законот за Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, на седницата одржана 
на 6 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СТРУЧЕН СОВЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се образува Стручен совет за економски пра-
шања на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. 

2. Советот се состои од претседател и 6 члена. 
3. Задача на Советот е: разгледување определени 

економски прашања од надлежност на Извршниот 
совет, односно на републичките органи на управата, 
кои се од интерес за работата на тие органи и им 
дава стручно мислење. 

4. Претседателот и членовите на Советот ги име-
нува Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија за време од 2 години со можност за повторно 
именување. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1945/1 
6 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

719. 
Врз основа на член 39 од Законот за Изврш-

ниот совет на Собранието на СР Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" број 43/81), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, на седницата одр-
жана на 6 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СТРУЧЕН СОВЕТ ЗА ПРАВНИ 
ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се образува Стручен совет за правни пра-
шања на Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

2. Советот се состои од претседател и 6 члена. 
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3. Задача на Советот е: разгледување опреде-
лени правни прашања од надлежност на Извршниот 
совет, односно на републичките органи на управата, 
кои се од интерес за работата на тие органи и им 
дава стручно мислење. 

4. Претседателот и членовите на Советот ги име-
нува Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија за време од 2 години со можност за повтор-
но именување. 

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

Бр. 17-1946/1 
6 ноември 1936 година 

Скопје 
Претседател 

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

720. 
Врз основа на член 84 став 2 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" број 
4 3 / 8 1 ) , а во врска со член 1 3 2 , став 4 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ" број 
66Ј85), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 
1986 ГОДИНА 

Ј 
Член 1 

Во Одлуката за распоредување на девизите утвр-
дени за потребите на Републиката и на општините 
за 1986 година („Службен весник на СРМ"; број 
р.2/86) , во член 1, став 1 , точка 1 износот „ 2 . 0 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 " 
се заменува со износот „ 1 . 0 4 3 . . 0 0 0 . 0 0 0 " , во точка 2 
износот „ 3 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 " се заменува со износот 
„ 3 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 " и во точка 3 , износот , „ 1 5 9 . 4 8 8 . 0 0 0 " се 
заменува со износот „ 1 . 1 7 4 . 4 8 8 . 0 0 0 " . 

Член 2 
Во член 2 во реден број 1, износот „20.000.000" 

за стоковни плаќања се заменува со износот 
„ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 " , а износот , „ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " Вкупно динари се 
заменува со износот „ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

Во реден број 2 , износот „ 4 0 0 0 0 . 0 0 0 " , за стоков-
ни плаќања се заменува со износот „20.000.000" а из-
носот „ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " Вкупно динари се заменува со из-
носот „ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

Во реден број 5 износот „ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " за стоковни 
плаќања и Вкупно динари се заменува со износот 
„ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

Во реден број 6 износот „600.000.000" за стоков-
ни плаќања се заменува со износот „ 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " , а 
износот „ 6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " Вкупно динари се заменува со 
износот „ 4 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

Во реден број 8 износот „ 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " за стоковни 
плаќања и Вкупно динари се заменува со износот 
„ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

Во реден број 10 износот „280.000.000" за стоков-
ни плаќања и Вкупно динари се заменува со износот 
„ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

Во реден број 1 1 , износот „ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " за стоков-
ни плаќања се заменува со износот „ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 " , а 
износот „ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " Вкупно динари се заменува со 
ИЗНОСОТ „ 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

Во реден број 1 4 , износот , „ 5 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " за сто-
ковни плаќања и Вкупно динари се заменува со из-
носот „ 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

Во реден број 15 , износот „ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 " за стоков-
ни плаќања се заменува со износот , „ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 " а из-
носот „,20.000.000" Вкупно динари се заменува со 
износот „10.000.000". 

Во реден број 17, износот „60.000.000" за стоков-
ни плакања се заменува со износот ,„40.000.000", а 
износот „70.000.000" Вкупно динари се заменува со 
износот „50.000.000". 

Редниот број 22 се брише. 
Во реден број 23, износот „60.000.000" за стоков-

ни плаќања се заменува со износот „45.000.000", 
а износот „70.000.000" Вкупно динари се заменува 
со износот „55.000.000". 

Во реден број 26, износот „100.000.000" за сто-
ковни плаќања се брише, а износот „110.000.000" 
Вкупно динари се заменува со износот „10.000.000". 

Во реден број 28, износот „60.000.000" за сто-
ковни плаќања се заменува со износот „10.000.000", 
а износот „100.000.000" Вкупно динари се заменува 
со износот „50.000.000". 

Во реден број 29 износот „89.488.000" за стоков-
ни плаќања се заменува со износот „1.104.488.000", 
а износот „159.488.000" Вкупно динари се заменува 
СО износот „1.174.488.000". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2078/1 
11 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

721. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86) и член 6 од Законот за 
општествена контрола на цените на производите и 
услугите („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-
ВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ — НАДОМЕСТОКОТ 

НА РАДИО И ТВ УСЛУГИТЕ 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените — определување највисоко ниво на цени-
те — надоместок на радио и ТВ услугите. 

2. Цените — надоместокот на радио и ТВ услу-
гите можат да изнесуваат, и тоа: 

— за радио и ТВ најмногу до 2.100 динари ме-
сечно по претплатник; 

— само за радио, најмногу до 370 динари ме-
сечно по претплатник 

3. Надоместокот од точка 2 од оваа одлука ќе 
се наплатува од 1. I. 1987 година. 

4. Со донесувањето на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за пропишување на мерка на не-
посредна контрола на цените на надоместокот за 
користење радио-дифузни приемници — давање сог-
ласност донесена од страна на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија под бр. 23-2022/1 од 
27. XI. 1986 година. 

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

Бр. 23-1951/1 
22 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р 
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722. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 64/84 и 43/86) и член 6 од За-
конот за општествена контрола на цените на произ-
водите и услугите („Службен весник на СРМ" бр. 
10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА 

ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ 
ВЕСНИЦИ 

1. Се дава согласност на Одлуката за зголему-
вање на цените на дневно-информативните политич-
ки весници „Нова Македонија", „Олака е влазримит" 
и „Бирлик", бр. 12-6016/1 од 17. XII. 1986 година на 
Деловодниот одбор на НИП РО „Нова Македонија", 
— Скопје. 

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

Бр. 23-20311/1 
18 декември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Васил Влашки, е. р. 

723. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" број 45/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
образование и физичка култура се назначува Ни-
кола Василевски, досегашен потсекретар во Репуб-
личкиот комитет за образование и наука. 

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

Бр. 17-1577/1 
18 септември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

724. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СР Македонија" број 45/80), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за образование и физичка култура се 
назначува Нијази Лиманоски, досегашен помошник 
на претседателот на Републичкиот комитет за обра-
зование и наука. 

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

Бр. 17-1578/1 
18 септември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж Васил Влашки, е. р, 

725. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа ((„Службен весник на СРМ" број 
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 НАУКА, 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА 

1. За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за наука, технолошки развој и информатика 
се назначува Владимир Павлески, досегашен совет-
ник на директорот на Републичкиот завод за инфор-
матика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1702/1 
6 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

726. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието наѕ СР Ма-
кедонија донесе 

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

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА 

1. За советник на претседателот на Републич-
киот комитет за наука, технолошки развој и ин-
форматика се назначува Викторија Бабамова, досе-
гашен советник на директорот на Републичкиот за-
вод за информатика. 

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

Бр. 17-1702/2 
6 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

727. 
Врз основа на член 96 став 3 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. За самостоен советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија се назначува Бо-
рис Шумковски, поранешен секретар на Здружената 
СИЗ за становањето на град Скопје, сметано од 17. 
XI. 1986 година. 

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

Бр. 17-1907/1 
6 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
М-р Глигорич Гоговски, е. р. 
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728. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СЕМ („Службен 
весник на СРМ" број 43/81), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Се разрешува од должноста советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
д-р Сејфедии Сулејмани, поради заминување на дру-
га должност, заклучно со 30. VI. 1986 година. 

2. Ова решение ќе сс објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17.-1908/1 
6 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

729. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СРхМ 

1. Се разрешува од должноста советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија м-р 
Виктор Габер, поради заминување на друга долж-
ност, заклучно со 15. IX. 1986 година. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 17-1909/1 
6 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

730. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81) и точка 4 од 
Одлуката за образување Стручен совет за правни 
прашања на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, бр. 17-1946/1 од 6 ноември 1986 го-
дина, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
СТРУЧНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАВНИ ПРАШАЊА НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. За претседател и членови на Стручниот совет 
за правни прашања на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија се именуваат: 

а) за претседател 
— проф. Евгениј Димитров, академик; 
б) за членови 
1. д-р Стефан Георгиевски, професор на Прав-

ниот факултет во Скопје, 
2. Душко Герасимовски, дипл. правник, дирек-

тор на Работната заедница во ,,УСЈЕ" фабрика за 
цемент и азбест, 

3. Димитрис Димишковски, судија на Врховниот 
суд на Македонија. 

4. м-р Томе Несторов ски, судија на Судот на 
здружениот труд на Македонија, 

5. д-р Стрезо Стрезовски, професор на Правниот 
факултет во Скопје, 

6. д-р Александар Христов, академик; 
в) за секретар 
— Тодор Малезански, секретар на Комисијата 

за прашања од областа на општествено-политичкиот 
систем на Стручната служба на Извршниот совет. 

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

Бр. 17-1947/1 
6 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

731. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81) и точка 4 од 
Одлуката за образување стручен совет за економски 
прашања на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, број 17-1945/1 од 6 ноември 1986 годи-
на, Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
СТРУЧНИОТ СОВЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. За претседател и членови на Стручниот совет 
за економски прашања на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија се именуваат: 

а) за претседател 
д-р Никола Узунов, редовен професор на Еко-

номскиот факултет во Скопје; 
б) за членови: 
1. Стојан Андов, член на делегацијата на Собра-

нието на СРМ во Соборот на републиките и покра-
ините на Собранието на СФРЈ, 

2. Мино Дамјановски, помошник на генералниот 
директор на Рудници и железарница „Скопје" — 
Скопје, 

3. д-р Никола Кљусев, редовен професор на Еко-
номскиот факултет во Скопје, 

4. Наков Мијалчо, потпретседател на Колегијал-
ниот работоводен орган на Стопанска банка Здру-
жена банка — Скопје, 

5. Душан Поповски, член на делегацијата на 
Собранието на СРМ во Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ, 

6. д-р Тодор Рушков, редовен професор на Прав-
ниот факултет во Скопје,-

в) за секретар 
— Слободанка Чепиљугин, секретар на Комиси-

јата за прашања од областа на планирањето и раз-
војот во Стручната служба на Извршниот совет. 

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

Бр. 17-1948/1 
6 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
№-р Глигорич Гоговски, е. рѓ 
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732. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 
г 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. За самостоен советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се назначува Методи 
Смиленски, досегашен помошник на сојузниот се-
кретар за надворешна трговија. 

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

Бр. 17-1985/1 
20 ноември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Илија Филиповски, е. р. 

733. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
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 ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За советник на претседателот на Републички-
от комитет за образование и физичка култура се 
назначува Никола Куциновски, досегашен директор 
на Работничкиот универзитет „Кочо Рацин", — Скоп-
је, со важност од 1. XI. 1986 година. 

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

Бр. 17-1986/1 
20 ноември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, е. р. 

734. 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА 

УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 

За директор на Републичката управа за имотно-
правни работи во Републичкиот секретаријат за фи-
нансии се именува Венцислав Ефремов, досегашен 
советник на републичкиот секретар за финансии, со 
важност од 1. I. 1987 година. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1652/1 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
М-р Глигорич Гоговски, е. р, 

735. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
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 ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство 
се назначува инж. Симеон Спасовски, досегашен 
главен републички инспектор за водостопанство. 

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

Бр. 17-1728/1 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

736. 
Врз основа на член 173 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 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАН-

СТВО 
( 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство 
се назначува инж. Славко Цоневски, досегашен по-
мошник на претседателот на Комитетот. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1728/2 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

737. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕК-
ТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И ШУМАРСТВО 

За главен републички инспектор за земјоделство 
и шумарство на Републичкиот инспекторат за зем-
јоделство и шумарство, се именува инж. Љупчо Ча-
кар, досегашен главен републички инспектор за зем-
јоделство и шумарство. 

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

Бр. 17-1728/3 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорич Гоговски, е. р. 
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738. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ РЕ-
ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И 
ШУМАРСТВО НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

За заменик на главниот републички инспектор 
за земјоделство и шумарство во Републичкиот ин-
спекторат за земјоделство и шумарство, се именува 
инж. Михаил Пехчевски, досегашен заменик на глав-
ниот републички инспектор за земјоделство и шу-
марство. 

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

Бр. 17-1728Ј/4 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

739. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа ^„Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА 

УПРАВА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

За директор на Републичката управа за водо-
стопанство, се именува инж. Јован Цветковски, до-
сегашен директор на Управата. 

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

Бр. 17-1728/5 
28 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

740. 
Врз основа на член 178 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот 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 Никола 
Петровски, досегашен заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и се распоредува на работа во Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

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

Бр. 17-1875/1 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
М-р Гдигорие Гоговски, е. р 

741. 
Врз основа на член 178 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија 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 Димитар 
Солев, досегашен директор на Народната и универ-
зитетска библиотека „Климент Охридски" — Скопје, 
сметано од 1. I. 1987 година. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-2047/1 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

742. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 45/80), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

За претседател и членови на Комисијата за исе-
ленички прашања на Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија се именуваат: 

а) за претседател 
— м-р Вангел Арнаудов, член на Извршниот со-

вет на Собранието на СР Македонија; 
б) за членови: 
1. Ристо Ајановски, советник во Републичкиот 

секретаријат за внатрешни работи, 
2. Трајан Бафтировски, секретар на Матицата на 

иселениците на Македонија, 
3. Јордан Веселинов, помошник на претседате-

лот на Републичкиот комитет за меѓународни од-
носи, 

4. Киро Веселиноски, секретар на Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за вработување 
на општина Тетово, 

5. Мира Јанковска, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за информации, 

6. д-р Берислав Костов, лекар специјалист на ра-
бота во Центарот за стари и изнемоштени лица во 
Скопје, 

7. Рафе Филиповски, секретар на СИЗ за вра-
ботување на град Скопје, 

8. Јован Цубалевски, претседател на Координа-
циониот одбор за прашања на нашите работници 
на привремена работа и престој во странство на 
ССРНМ. 

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

Бр. 17-204$/1 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорич Гоговски, е. р. 
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743. 
Врз основа на член 170 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НА-

УЧНО-ТЕХИИЧКА СОРАБОТКА 

Се разрешува од должноста директор на Репуб-
личкиот завод ' за меѓународна научно-техничка со-
работка Стојан Христов, со 31. ХИ. 1986 година, по-
ради исполнување на условите за престанување на 
работниот однос по сила на законот. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
со 31. ХП. 1986 година, поради заминување во пен-
зија. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-2049/1 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

744. 
Врз основа на член 171 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА &А ИМОТНО-ПРАВНИ 

РАБОТИ 

Се разрешува од должноста директор на Репуб-
личката управа за имотно-правни работи Нестор 
Несторовски, со 31. XII. 1986 година, поради испол-
нување на условите за .престанување на работниот 
однос по сила на законот. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
со 31. ХИ. 1986 година, поради заминување во пен-
зија. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-2050/1 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

745. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр: 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН РЕ-

ПУБЛИЧКИ ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОР 

Се разрешува од должноста главен републички 
финансиски инспектор Боро Петровски, со 31. XII. 
1986 година, поради исполнување на условите за 
престанување на работниот однос по сила на зако-
нот. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
со 31. XII. 1986 година, поради заминување во пен-
зија. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-2051/1 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

746. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За главен инспектор во Републичкиот секретари-
јат за финансии се именува Јане Бангиев, досегашен 
началник на Одделението за наплата при Управата 
за општествени приходи на град Скопје, со важ-
ност од 1. I. 1987 година. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-2052/1 
27 ноември 1986 година ; 

Скопје 
Претседател 

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

747. 
Врз основа на член 84 став 4 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 РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија Миле 
Маркудов, со 31. XII. 1986 година, поради исполну-
вање на условите за престанување на работниот од-
нос по сила на законот. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
со 31. XII. 1986 година, поради заминување во пен-
зија. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-2053/1 - , 
27 ноември 1986 година 

Скопје ; , 
Претседател 

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

748. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 

Извршниот 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 ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПО СИ-

ЛА НА ЗАКОНОТ ПОРАДИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО 
ПЕНЗИЈА 

На Владимир Косевски, преземен функционер 
во Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, му престанува работниот однос, по сила на за-
конот со 31. ХИ. 1986 година, поради заминување 
во пензија. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". - , • 

Бр. 17-2054/1 "7 . * . 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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749. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата одржана на 12 но-
ември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Штип за оценување уставноста 
и законитоста на член 44 став 1 точка 1—5 и член 
45 од Правилникот за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во Централното основно училиште „Мар-
шал Тито" од Струмица, донесен со референдум на 
27 февруари 1985 година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог 
за оценување уставноста и законитоста на член 44 
став 1 точка 1—5 и член 45 од Правилникот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите 
во предлогот, оспорените членови се неуставни и не-
законити затоа што определуваат работите и работ-
ните задачи со повисок степен на сложеност, да ги 
извршуваат наставници само со виша стручна подго-
товка, но не и работници кои работат како одделен-
ски наставници, а имаат средна училишна подготов-
ка — учите леко училиште. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 23 
од Правилникот за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците, се определени основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и тоа: 
квалитет и квантитет на работата, обем, сложеност, 
користење на работно време, одговорност во рабо-
тата и услови под кои работи работникот. Понатаму, 
Судот утврди дека со член 26 и 29 од оспорениот 
Правилник, работите и работните задачи кои про-
излегуваат од дејноста на Училиштето се групираат 
по својата сродност во шест групи и истите се вред-
нуваат по основот сложеност. Исто така, Судот утвр-
ди дека со член 44 се определуваат 17 работи и ра-
ботни задачи со повисок степен на сложеност кои 
ги изведуваат наставниците од одделенска и пред-
метна настава. Со членовите 45, 46 и 47, пак, е 
предвидено работите и работните задачи »(од член 
44) до реден број 5, да ги реализираат наставници 
со виша стручна подготовка за што добиваат 27,5 
бода месечно, а другите работи и работни задачи 
(од точка 6 до 17) да ги извршуваат работници со 
висока стручна подготовка односно истакнати и осо-
бено истакнати педагошки работници. 

5. Согласно член 23 од Уставот на СР Македо-
нија и член 127 и 179 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација со са-
моуправен општ акт ги утврдуваат основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични доходи 
и условите што работникот треба да ги исполнува 
за вршење на определени работи и работни задачи. 
Согласно, пак, член 22 од Уставот на СР Македонија 
и член 126 и 129 од Законот за здружениот труд, 
овие основи и мерила работниците ги утврдуваат 
врз основа на придонесот во работата и резултатите 
на трудот што ќе ги оствари основната организаци-
ја. Притоа, придонесот на работникот во работата 
се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на 
работата, земајќи го предвид особено обемот и сло-
женоста на работата, квалитетот на остварените ре-
зултати од трудот, успешноста во користењето на 
средствата на трудот, остварените заштеди во рабо-
тата, користењето на работното време, одговорноста 
во работата и условите под кои работи работникот. 

Според член 120, 273 и 274 од Законот за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/83), воспитно-обра-

зовната дејност во основното воспитание и образо-
вание ја остваруваат наставници по одделенска нас-
тава (учители) и наставници по предметна настава 
со завршена педагошка академија или факултет со 
тоа што затечените наставници со завршена учител-
ска школа се задолжуваат да се здобијат со соод-
ветно више или високо образование или се ослобо-
дуваат од таа обврска ако имаат 5 или повеќе од 
5 години работно искуство во воспитно-образовната 
дејност. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека е самоуправно право и должност на 
работниците да ги утврдат условите што треба да ги 
исполнуваат работниците за вршење на определени 
работи и работни задачи како и основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични доходи. 

Судот смета дека работниците се овластени да 
ја утврдат сложеноста на секој вид работи и работ-
ни задачи што се извршуваат во училиштето и да ги 
вреднуваат односно да ја определат висината на бо-
довите. Исто така, работниците имаат право и долж-
ност да определат одредени работи и работни за-
дачи, во зависност од нивната сложеност, да ги 
вршат работници со одредена стручна подготовка. Во 
конкретниот случај, утврдени се работи и работни 
задачи од повисок степен на сложеност и како нив-
ни извршители се определени наставници со виша и 
висока а не и со средна стручна подготовка, поради 
што Судот оцени дека е самоуправно право на ра-
ботниците да ценат со каква стручна спрема можат 
успешно да се извршуваат тие задачи. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека не 
може да се постави прашањето за несогласноста на 
член 44 став 1 точка 1—5 и член 45 од Правилникот 
за распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка на работниците со означе-
ните уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 147/86 
12 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

750. 
Уставниот суд на 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 неговите одлуки, на седница-
та одржана на 12 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје, за оценување уставноста 
и законитоста на членовите 17, 18, 19 и 20 од Пра-
вилникот за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошувач-
ка на работниците во Работната организација за 
заштита на деца и мајки „Мајчин дом" во Скопје, 
донесен со референдум на 20 јуни 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија". 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
на 25 јуни 1986 година, поднесе предлог до Устав-
ниот суд на Македонија за оценување уставноста и 
законитоста на членовите 17, 18, 19 и 20 од Правил-
никот означен во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот оспорените членови не се во 
согласност со Уставот и законот затоа што по пред-
видените основи се утврдени мерила во распон. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 16 
од оспорениот Правилник се утврдени основите сло-
женост, одговорност, напори и услови за работа. Во 
оспорените членови 17, 18, 19 и 20 се утврдени нај-
високиот и најнискиот број на бодови што можат да 
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се добијат според утврдените основи. Понатаму, Су-
дот утврди дека како составен дел на оспорениот 
Правилник е бодовната листа во која според работи 
и работни задачи по предвидените основи се утвр-
дени мерила. 

5. Според член 23 од Уставот на СР Македонија 
и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд 
работниците во основната организација се должни 
да ги утврдат основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи. Во член 129 став 3 
од истиот Закон, пак, е предвидено придонесот на 
работникот да се утврдува зависно од квалитетот и 
квантитетот во работата земајќи ги предвид особено 
обемот и сложеноста на работата, квалитетот на 
остварените резултати од трудот, остварените заште-
ди во работата, користењето на работното време, 
одговорноста во работата и условите под кои работи 
работникот. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

325. 
Врз основа на член 42 и 44 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на СР Македо-
нија, Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-
д@нија. Стопанската комора на Македонија, Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за врабо-
тување, Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за здравствена заштита и Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕРКИ ЗАРАДИ 

СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСТАНУВАЊЕ НА 
ИНВАЛР1ДНОСТ 

Член 1 
Со овој општествен договор се утврдуваат мерки 

и активности на учесниците во договорот за соз-
давање на услови и преземање на превентивни мер-
ки заради спречување на настанување на инвалид-
ност со цел да се зачува работната способност на 
работниците в̂о организациите на здружениот труд. 

Член 2 
Учесниците во договорот ќе се залагаат во рам-

ките на своите надлежности и во зависност од мате-
ријалните и други можности, доследно да ги спро-
ведуваат мерките и активностите предвидени со овој 
договор. 

Учесниците во договорот се согласни обврските 
утврдени со овој договор поконкретно да ги разра-
ботат во своите планови и програми. 

Член 3 
Учесниците во договорот се согласни организа-

циите и органите на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија во организациите на здружениот труд да се 
залагаат особено за: 

— поттикнување, преземање на мерки и актив-
ности за подобрување на условите за работа,-

— редовно следење и анализирање на причини-
те за настанување на инвалидност и предлагање на 
мерки за нивно отстранување; 

— следење на здравствената состојба и работ-
ната способност на работниците кои работат на ра-
боти и работни задачи штетни за здравјето и работ-
ната способност; 

— навремено распоредување на работниците со 
изменета работна способност и на инвалидите на 
трудот со преостаната работна способност на други 
соодветни работи и работни задачи и работно оспо-
собување на работниците со преостаната работна спо-
собност за други работи и работни задачи преку 
преквалификација и доквалификација. 

Со оглед на тоа што во оспорените членови 17, 
18, 19 и 20 од Правилникот не се дадени бодовите 
во распон туку се предвидени највисоки и најниски 
износи на бодови по основите сложеност, одговор-
ност, напори и услови за работа, Судот утврди дека 
тие не се во несогласност со член 23 од Уставот на 
СР Македонија и дека не се во спротивност со член 
127 став 1 и член 129 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 190/86 
12 ноември 1986 година 

, Скопје 
Претседател 

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

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

Член 4 
Учесниците во договорот се согласни Републич-

ката самоуправна интересна заедница на вработу-
вале во соработка со општинските самоуправни ин-
тересни заедници за вработување во организациите 
на здружениот труд да се залагаат особено за: 

— доследно спроведување на професионалната 
ориентација во поглед на стручното оспособување на 
работниците во случаите на преквалификација или 
доквалификациЈа; 

— адаптација и прилагодување на работите и 
работните задачи според преостанатата работна спо-
собност на инвалидите на трудот. 

Член 5 
Учесниците во договорот се согласни Републич-

ката самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита во соработка со општинските заедници за 
здравствена заштита во организациите на здруже-
ниот труд да се залагаат особено за: 

— чување и унапредување на здравјето на работ-
ниците; 

— чување и унапредување на човековата околи-
лина, работната и животната средина; 

— рано откривање, спречување и сузбивање на 
заболувањата; 

— откривање и отстранување на причините за 
професионални заболувања и навремено и ефикасно 
лекување на болните и повредените; 

— целосно спроведување на радиофлуорограф-
ското снимање и 

— целосно и навремено извршување на систе-
матските прегледи. 

Член 6 
Учесниците во договорот се согласни Стопан-

ската комора на Македонија, за извршување на мер-
ките и активностите за унапредување на инвалид-
ската заштита што треба да ги преземаат организа-
циите на здружениот труд, да се грижи особено за: 

— обезбедување заштита на работа и заштита 
на работната средина со обезбедување на технички 
средства за работи со кои може трајно да се отстра-
нат или намалат штетните влијанија врз работната 
способност на работниците; 

— следење на здравствената состојба и работ-
ната способност на работниците кои работат на ра-
боти и работни задачи штетни по здравјето и работ-
ната способност; 

— согледување, анализирање и проучување на 
причините што доведуваат до настанување на инва-
лидност кај работниците преку обезбедување научно-
истражувачка дејност и преземање соодветни мерки 
за нивно спречување или отстранување; 

— обезбедување на услови за навремено распо-
редување на работниците со изменета или преостана-
та работна способност на соодветни работи и работ-
ни задачи преку адаптација на постојните работи и 
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работни задачи или преку отворање на посебни по-
гони за вработување на овие работници. 

Член 7 
Учесниците во договорот се согласни Самоуправ-

ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија преку основните 
заедници на пензиското и инвалидското осигурување 
да учествуваат во обезбедувањето на услови за пре-
земање на мерки и активности во областа на превен-
цијата од настанување на инвалидност предвидени во 
член 3, 4, 5 и 6 на овој општествен договор. 

Член 8 
Учесниците во договорот се согласни средствата 

потребни за спроведување на мерките и активнос-
тите за унапредување на мерките на превентивата од 
настанување .на инвалидност да ги обезбедуваат: 

1) организацијата на здружен труд во која се 
преземаат соодветни мерки и активности најмалку 
50 насто од вкупно потребните средства; 

2) Самоуправната интересна заедница на пензии 
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита и Републичката самоуправна 
интересна заедница за вработување останатите пот-
ребни средства. 

Начинот на обезбедувањето и висината на сред-
ствата од точка 2 на овој член се утврдуваат со са-
моуправната спогодба што ја склучуваат организа-
цијата на здружениот труд и самоуправните инте-
ресни заедници од точка 2 на овој член. 

Член 9 
Учесниците во договорот »ќе учествуваат со сред-

ства во спроведувањето на мерките и активностите 
за спроведување на превентивата на настанување на 
инвалидност ако во организацијата на здружениот 
труд и покрај преземените заштитни мерки од нас-
танување на инвалидност предвидени со законот, по-
ради природата на работата се јавува инвалидизира-
н а на работниците и ако организацијата на здруже-
ниот труд ги обезбедила потребните средства од 
член 8 став 1 точка 1 од овој општествен договор. 

За начинот на спроведувањето на мерките и ак-
тивностите за унапредување на превентивните мерки 
за спречување од настанување на инвалидност и на-
чинот на обезбедувањето на средствата од став 1 на 
овој член организацијата на здружениот труд под-
готвува комплетен проект — елаборат. 

Член 10 
Барањето за обезбедување на средства со пот-

ребната документација организацијата на здруже-
ниот труд го поднесува до основната заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на чие под-
рачје е седиштето на организацијата, најдоцна до 
крајот на ноември во тековната година за наредната 
година. 

Член 11 
Заради следење на спроведувањето на овој до-

говор учесниците во договорот (ќе формираат коор-
динационен одбор. 

Во координациоииот одбор по еден претставник 
делегираат сите потписници на овој договор. 

Член 12 
Координациониот одбор најмалку еднаш годиш-

но го анализира спроведувањето на овој договор и 
извршувањето на поединечните мерки и активности 
и со тоа ги запознава учесниците во договорот. 

Член 13 
Стручните и административните работи за Коор-

динациониот одбор ги врши Стручната служба на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 14 
Овој договор се смета за склучен кога во исто-, 

ветен текст ќ е го усвојат надлежните органи и кога 

ќе го потпишат овластените претставници на учес-
ниците во договорот. 

Измени и дополнувања на овој договор се вршат 
по иста постапка по која е донесен. , 

Член 15 
На овој договор можат дополнително да му 

пристапат и организациите на здружениот труд и 
други самоуправни интересни заедници со доставу-
вање на писмени изјави за пристапување, кои се дос-
тавуваат до Координациониот одбор. 

Член 16 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ^Службен весник на СРМ". 

ПОТПИСНИЦИ: 

1. Собранието на СР Македонија, 
2. Советот на Сојузот на синдикатите на 

Македонија, 
3. Стопанската комора на Македонија, 
4. Самоуправната интересна заедница на 

пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, 

5. Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита, 

6. Републичката самоуправна интересна 
заедница за вработување. 

326. 
Врз основа на член 44 од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Советот на Сојузот на синди-
катите на Македонија, Стопанската комора на Маке-
донија, Републичката самоуправна интересна заед-
ница за вработување, Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита и Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА СЛУЧАИТЕ, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕ-
ЗЕМАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ОД ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
И РАБОТОДАВЦИТЕ ВО ВРСКА СО ПРАВАТА ВРЗ 

ОСНОВА НА ПРЕОСТАНАТА РАБОТНА 
СПОСОБНОСТ 

Член 1 
Со овој општествен договор се утврдуваат слу-

чаите кога организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници (во ната-
мошниот текст: организации), работните луѓе кои 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните, работните 
луѓе кои во вид на занимање вршат уметничка или 
друга културна, адвокатска или друга професионал-
на дејност и други лица кои користат дополнителен 
труд на работници (во натамошниот текст: работо-
давци) не можат да ги извршуваат обврските спре-
ма своите работници во врска со правата врз осно-
ва на преостаната или изменета работна способност 
од член 31 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување (во натамошниот текст-. Законот), усло-
вите и начинот на кој Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (во натамошниот текст.- Заедница) го 
презема извршувањето на тие обврски, како и пос-
тапката за остварувањето на овие права. 

Член 2 
Учесниците во договорот се согласни да се сме-

та дека организациите од објективни причини не мо-
жат да ги извршуваат обврските спрема своите ра 
ботници во врска со правата врз основа на преос-
таната работна способност предвидени со член 37 од 
Законот ако; 
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1) престане постоењето на организацијата и неј-
зините обврски според Законот не ги преземаат 
правни следбеници; 

2) поради елементарни непогоди дојде до прес 
танок или значително намалување обемот на рабо-
тите на организацијата и кога поради тоа на работ-
ниците во организацијата им се исплатува загаранти-
ран личен ДОХОД; 

3) поради поголеми несреќи настане инвалидност 
кај поголем број работници и обврските на органи 
зацијата спрема работниците во врска со правата врз 
основа на преостаната работна способност од член 
37 од Законот би ја довеле организацијата во тешка 
економска состојба; 

4) инвалидот на трудот со преостаната работна 
способност се вработи во друга организација; 

5) во организацијата се преземени сите заштит-
ни мерки, а процентот на инвалидите на трудот во 
организацијата во однос на вкупниот број на работ-
ници е двапати поголем од процентот на инвалиди-
те на трудот во Републиката во однос на вкупниот 
број на работници во Републиката во претходната го-
дина; 

6) со самоуправен општ акт на организацијата 
не се предвидени други работи и работни задачи со 
иста стручна подготовка со која работникот е вра-
ботен и ако според карактерот на работата во ор-
ганизацијата такви работи и работни задачи не пос-
тојат. 

Член 3 
Учесниците во договорот се согласни да се смета 

дека работодавецот од објективни причини не може 
да ги извршува обврските спрема своите работници 
во врска со правата врз основа на преостаната ра-
ботна способност ако: 

1) вработува до 5 работници; 
2) поради смрт на работодавецот, елементарни 

непогоди или од други причини трајно престане вр-
шењето на самостојната дејност на работодавецот; 

3) ако инвалидот на трудот со преостаната ра-
ботна способност се вработи ка ј друг работодавец. 

Член 4 
Учесниците во договорот се согласни правата врз 

основа на преостаната работна способност кога ин-
валидноста настанала во текот на продолженото оси-
гурување и паричните надоместоци во врска со тие 
права инвалидите на трудот да ги остваруваат во 
Заедницата. 

Член 5 
Учесниците во договорот се согласни обврските 

што произлегуваат од правата врз основа на преос-
таната работна способност, без оглед на причини-
те на настанувањето на инвалидноста, да паѓаат на 
товар на Заедницата за лицата .на организирани 
младински и други работни акции ка ј кои инвалид-
носта настанала за време на учество во таквите 
акции. 

Член 6 
Учесниците во договорот се согласни обврските 

што произлегуваат од правата врз основа на преос-
таната работна способност кога инвалидноста е 
предизвикана со повреда на работа или професио-
нална болест, да паѓаат на товар на Заедницата во 
случаите кога.-

1) учениците и студентите се наоѓаат на прак-
тична работа во организациите за насочено обра-
зование; 

2) лицата се наоѓаат на издржување казна зат-
вор, малолетнички затвор и на издржување воспит-
на мерка во воспитно поправен дом за време на ре-
довна работа што ја вршат за време на издржува-
њето на казната односно мерката; 

3) лицата вршат работи врз основа на договор 
во смисла на прописите за работни односи, а не се 
осигурени по друг ОСНОВ; 

4) работниците кои работат во својот дом оства-
руваат личен доход помалку од загарантираниот ли-
чен доход. 

Член 7 
Учесниците во договорот се согласни обврските 

кои произлегуваат од правата врз основа на преос-
таната работна способност да паѓаат на товар на За-
едницата во случаите кога инвалидноста е предиз-
викана со повреда настаната за време на: 

1) организирани јавни работи од општо значење 
или во акции за спасување или одбрана од елемен-
тарни непогоди или несреќи; 

2) вршење на самоуправни, јавни и други опште-
ствени функции или граѓански должности на повик 
на државни и други овластени органи; 

3) обука или во вршење на должност во едини-
ците на територијалната одбрана, цивилната заштита 
и општествената самозаштита,-

4) професионална рехабилитација на воени и 
мирновременски воени инвалиди,-

5) давање помош на органите за внатрешни ра-
боти во вршење на нивната службена должност. 

Член 8 
Учесниците во договорот се согласни обврска за 

вработување на инвалидите со преостаната работна 
способност во случаите предвидени со овој опште-
ствен договор, освен случаите од член 2 точка 4 и 5, 
да имаат самоуправните интересни заедници за вра-
ботување во соработка со основните заедници на 
пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 9 
Постапката за постоењето на објективните при-

чини од овој општествен договор се поведува по ба-
рање на организацијата, работодавецот или обврзни-
кот за плаќање на придонесот за пензиско и инва-
лидско осигурување за лицата од членот 4, 5, 6 и 7 
на овој општествен договор. 

Со барањето се поднесуваат соодветни докази за 
постоење на објективните причини предвидени со 
овој општествен договор. 

Член 10 
Одлука за постоење на објективни причини по-

ради кои обврската спрема инвалидите на трудот 
со преостаната работна способност паѓа на товар на 
Заедницата донесува Собранието на Основната заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
чие подрачје е седиштето на подносителот на бара-
њето од членот 9 на овој општествен договор. 

Член 11 
Учесниците во договорот се согласни Заедницата 

да и ги поврати на организацијата средствата пот-
ребни за остварувањето на правата врз основа на 
преостаната работна способност од моментот на 
настанувањето на објективната причина до донесу-
вањето на одлуката за постоењето на објективната 
причина од основната заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување доколку осигуреникот пра-
вото врз основа на преостаната работна способност 
за тоа време го остварува во организацијата. 

Член 12 
Учесниците во договорот се согласни обврските 

на Заедницата што произлегуваат од овој општествен 
договор да траат додека траат објективните причи-
ни поради кои организацијата односно работодаве-
цот не можат да ги извршуваат тие обврски, односно 
додека траат објективните причини од членот 4, 5, 
б и 7 на овој општествен договор. 

Престанокот на објективните причини од став 1 
на овој член го утврдува органот на Основната заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување од 
член 11 на овој општествен договор со донесување 
на писмено решение. 

Член 13 
Учесниците во договорот се согласни да форми-

раат Координационен одбор во кој по еден претстав-
ник делегираат сите учесници во договорот. 
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Координациониот одбор најмалку еднаш годиш-
но го анализира спроведувањето на овој договор и 
извршувањето на поединечните мерки и активности. 

Член 14 
Стручните и административните работи на Коор-

динациониот одбор ги врши Стручната служба на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 15 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

потпишат овластени претставници од сите учесници. 
Измени и дополнувања на овој општествен дого-

вор се вршат по иста постапка како за неговото до-
несување. 

Член 16 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ". 

ПОТПИСНИЦИ: 

5. 

Собранието на СР Македонија, 
Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, 
Стопанската комора на Македонија, 
Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, 
Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита, 
Републичката самоуправна интересна 
заедница за вработување. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА .ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

327. 
Врз основа на член 142 став 2 точка 8, а во 

врска со член 98 став 3 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 3/84 и 3/86), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 19 ноември 1986 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИ-
НОТ НА РАБОТАТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ ЗА 
ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ ВО ПЕН-

ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во член 5 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
^Првостепената и Второстепената комисија за 

оцена на работната способност може да работат во 
повеќе состави. 

Бројот на составите на комисиите за оцена на 
работната способност се определува со самоуправен 
општ акт на работната заедница на Стручната служ-
ба на Заедницата". 

.. Член 2 
Член 6 се менува и гласи: 
„Секој состав на Првостепената комисија за оце-

на на работната способност се состои од 3 члена од 
кои двајца се лекари по одредена специјалност (ме-
дицина на трудот, интернист, хирург, невропсихија-
тар, фтизиолог и др.) и стручен работник за правата 
од пензиското и инвалидското осигурување." 

Член 3 
Член 7 се менува и гласи: 
„Секој сотав на Второстепената комисија за оце-

на на работната способност се состои од 3 члена 
од кои двајца се лекари од одредена специјалност 
од претходниот член и стручен работник за правата 
од пензиското и инвалидското осигурување". 

Член 4 
Членот 8 се менува и гласи: 
^Првостепената и Второстепената комисија за 

оцена на работната способност имаат претседавачи 
кои се избираат на две години од редот на лека-
рите". 

Член 5 
Во член 9 на крајот на став 1 се брише точката 

и се додаваат зборовите: „како одделение за оцена 
на работната способност". 

Член 6 
По член 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 
„Раководителот на Одделението за оцена на ра-

ботната способност може, по потреба, да учествува 
во работата на составите на Првостепената комисија 
за оцена на работната способност и во работата на 
Второстепената комисија доколку не учествувал во 
претходната постапка". 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 02-3192/1 

19 ноември 1986 година 
Скопје 

Претседател, 
Анастас Милевски, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВ-
НО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
328. 

Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општествена зашти-
та на децата на општината Центар, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Центар, на У-та 
седница, одржана на 5 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1986 

ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат организациите на здружен труд 

од плаќање придонес од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното воспитание и 
образование од подрачјето на општина Центар за 
месец декември 1986 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а (ќе се применува за месец декември 
1986 година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-67 
12 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Николовски, е. р. 
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329. 
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 Карпош, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Карпош, на У-та 
седница, одржана на 3 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИ-
ЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1986 

ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат организациите на здружен труд 

од плаќање придонес од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното воспитание 
и образование од подрачјето на општината Карпош 
за месец декември 1986 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува за месец декември 1986 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-58 
12 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Благородна Никодиновска, е. р. 

330. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општествена зашти-
та на децата на општината Кисела Вода, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница за предучи-
лишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата на општината Кисела 
Вода, на У-та седница одржана, на 4 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИ-
ЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат организациите на здружен труд 

од плаќање придонес од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното воспитание и 
образование од подрачјето на општината Кисела Во-
да за месец декември 1986 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува за месец декември 1986 
година и -ќе се објави во .„Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-99 
12 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Зора Аџиева, е. р. 

331. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општествена зашти-
та на децата на општината Гази Баба, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница за предучилиш-
но и основно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата на општината Гази Баба, 
на У-та седница одржана на 5 декември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИ-
ЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат организациите на здружен труд 

од плаќање придонес од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите, 
и интересите во областа на основното воспитание и 
образование од подрачјето на општината Гази Баба. 
за месец декември 1986 година 

Член 2 
Оваа одлука .влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а /ќе се применува за месец декември 1986 
година и (ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-60 
12 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Павле Миланов, е. р. 

332. 
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 Чаир, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за предучилишно 
и основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Чаир, на У-та сед-
ница одржана на 4 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ЧАИР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат организациите на здружен труд 

од плаќање придонес од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното воспитание и 
образование од подрачјето на општината Чаир за ме-
сец декември 1986 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а (ќе се применува за месец декември 1986 
година и ќе се објави во мСлужбен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-78 
12 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Бојко Киранџиски, с. р. 
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333. 
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 Центар, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница за предучилишно 
и основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Центар, на У-та сед-
ница одржана на 5 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИ-
ЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-
ШТИНАТА ЦЕНТАР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1986 

ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат организациите на . здружен труд 

од плаќање придонес од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на предучилишното воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата од подрачјето на општината Центар за месец 
декември 1986 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува за месец декември 
1986 година и ќ е се објави во „Службен весник на 
СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-67 
12 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Николовски, е. р. 

334. 
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, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница за предучилиш-
но и основно воспитание и образование и општестве-
на заштита на децата на општината Карпош, на У-та 
седница одржана на 3 декември 1986 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЦА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНО-
ТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕС-
ТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат организациите на здружен труд 

од плаќање придонес од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на предучилишното воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата од подрачјето на општината Карпош за месец 
декември 1986 година, 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува за месец декември 1986 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и .„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-58 
12 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Благородна Никодиновска, е. р. 

335. 
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, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата на општината Кисе-
ла Вода, на У-та седница одржана на 4 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИ-
ЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА Г1РЕДУЧИШНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМ-

ВРИ 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат организациите на здружен труд 

од плаќање придонес од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на предучилишното воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата од подрачјето на општината Кисела Вода за 
месец декември 1986 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува за месец декември 
1986 година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-99 
12 декември 1986 година Претседател, 

Скопје Зора Аџиева, е. р. 

336. 
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, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата на општината Гази 
Баба, на У-та седница одржана на 5 декември 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНО-
ТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНАТА ГА?ЗИ БАБА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМ-

ВРИ 1986 ГОДИНА 
Член 1 

Се ослободуваат организациите на здружен труд 
од плаќање придонес од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на предучилишното воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата од подрачјето на општината Гази Баба за месец 
декември 1986 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува за месец декември 
1986 година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-60 
12 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Павле Миланов, е. р. 
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337. 
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 Чаир, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Чаир, на У-та сед-
ница одржана на 4 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНО-
ТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕС-
ТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНАТА ЧАИР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1986 

ГОДИНА 
Член 1 

Се ослободуваат организациите на здружен труд 
од плаќање придонес, од личен доход од работен 
однос на работниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на предучилишното воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата од подрачјето на општината Чаир за месец 
декември 1986 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува за месец декември 1986 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-78 
12 декември 1986 година Претседател, 

Скопје Бојко Киранџиски, е. р. 

Општи акти на самоуправните организации 
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Врз основа на одлуките на работничките совети 
на ООЗТ „Нова Македонија", „Флака е влазеримит" 
и „Бирлик", Деловодниот одбор на Н И П РО „Нова 
Македонија", на седницата одржана на 26 ноември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ДНЕВНИТЕ 

ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ 
Цената на весникот „Нова Македонија" да се 

зголеми од 70. односно 80 за ревијалните на 100 
динари по примерок, а за весниците „Флака е вла-
зеримит" и „Бирлик" од 40 на 60 динари по при-
мерок. 

Оваа одлука ќе се применува од 19 декември 
1986 година. 

Директор, 
Радослав Огњановски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 
Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува 

дека се води спор за утврдување на татковство ме-
ѓу Касим Чупи и Бастри Чупи и тужените Баиље 
Заири и Рамиз Заири, кој сега е со непознато место 
на живеење. Во смисла на член 84 од ЗИП, е пос-
тавен привремен застапник на второтужениот Рамиз 
Заири. За привремен застапник е назначен адвока-
тот Владимир Манолев од Скопје кој ќе го застапува 
тужениот се додека истиот или негов полномош-
ник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, I I . П. 
бр. 3900/85. (168) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје I I — Скопје е 

заведен спор за развод на брак по тужбата на ту-
жителот Благоја Димчевски од Скопје против туже-

ната Снежана Димчевска од истото место, а сега со 
непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 
2.000 динари. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 
дена во судот или ' да ја достави сегашната адреса 
на живеење. Во спротивно ќе и биде одреден прив-
ремен старател во смисла на член 84 од ЗПП, кој 
ќе ги застапува интересите на тужената по предме-
тниот спор. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје И — Скопје, III . 
П. бр. 3579/86. (172) 

Пред Општинскиот суд Скопје I I — Скопје, под 
П. бр. 2782/86, е заведен спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Неврија Незири Мусли од 
е. Љуботен — Скопје, против тужениот Насер Не-
зири од е. Љуботен, а сега со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Насер Незири да се јави 
во судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. Во спротивно, на истиот ќе му биде одре-
ден привремен старател кој ќе ги застапува негови-
те интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, XVI 
П. бр. 2782/86. (166) 

Пред Општинскиот суд Скопје I I — Скопје е 
заведен спор по тужбата на тужителот Краљо Џај-
ковски од Скопје против тужените Милорад Трај-
к о в и ћ Александар Лазовски, Јане Михајлов и Бог-
дан Галевски, сите од Скопје, а сега со непозната 
адреса на живеење, за исполнување на договор за 
купопродажба на недвижен имот. Вредност на спо-
рот 10.000 динари. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 
30 дена во судот или да ја достават сегашната адре-
са на живеење. Во спротивно, ќе им биде поставен 
привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП, 
кој |ќе ги застапува интересите на тужените по пред-
метниот спор. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I I — Скопје, I I I . 
II. бр. 623/86. (165) 

О П Ш Т И Н С К И С У Д В О О Х Р И Д 

Пред Општинскиот суд во Охрид се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на Благоја Џа-
лески од е. Пештани против тужената Павлина Ца-
песка, родена Неданоска, од Охрид, сега на привре-
мена работа во Австралија со непозната адреса. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса, на ис-
тата и е поставен за привремен застапник нејзиниот 
татко Ластун Неданоски од Охрид, ул. „15-ти Кор-
пус" бр. 75, кој ќе ја застапува тужената се додека 
таа или нејзин полномошник не се појават пред су-
дот и не ја преземат постапката. 

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 506/86. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ќи-
ри)ќ Митра од Тетово против тужениот Драгиша 
Ќириќ од Тетово, сега со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужениот Ќириќ Драгиша од Те-
тово, сега со непознато место на живеење, во рок 
од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на 
огласот, да се Јави пред судот или да одреди негов 
полномошник. 

Доколку во определениот рок не се јави, су-
дот ќу му одреди привремен старател преку Цента-
рот за социјални работи — Тетово кој ќ е се грижи 
за неговите права и интереси до правосилното окон-
чување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 64/86. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 
докажување на смрт по предлог на предлагачот 
Ајр\'ли Илми од е. Селце Кеч против противникот 
Дервиши Наим од е. Селце Кеч. 

Се повикува лицето Дервиши Наим од е. Селце 
Кеч да се јави во судот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот или секој друг што знае за 
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неговиот живот. Во спротивно, по истекот на овој 
рок, судот ќе ја утврди смртта на Дервиши Наим. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, Р. бр. 799/86. 
Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води брако-

разводен спор по тужбата на Мира Абди, родена 
Крклеш, од Ервеник против Раим Гарип Авди од е. 
Стримница, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Раим Гарип Авди од е. 
Стримница, сега со непозната адреса, да се јави 
во Општинскиот суд во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот или во истиот рок да одреди свој 
полномошник. 

Доколку не се јави на судот ниту одреди свој 
полномошник, преку Центарот за социјални работи 
— Тетово 1ќе му биде поставен привремен застапник 
кој >ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П, бр. 1502/86. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка за физичка делба по предлог на 
предлагачот Амети Сабри од Тетово, ул. „Штипска" 
бр. 90, против противниците Амети Деиме од Те-
тово, ул. „Штипска" бр. 92. Вредност на спорот 
1.000.000 динари. 

Се покануваат лицата Амети Сабедин, Бакии Зул-
фета, Амети Рамадан, Амети Мусли, Изаири Изаир 
и Беџети Разије, сите од Тетово, сега на привремена 
работа во СР Германија со непозната адреса, во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ" да се јават во судот. 

Во спротивно, по истекот на овој рок, судот 
преку Центарот за социјални работи, ќе им одреди 
привремен старател кој во постапката (ќе ги штити 
нивните права и интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, ВПС бр. 273/86. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Му-
ниши Мируше од Тетово против тужениот Муниши 
Решит од Тетово, сега на привремена работа во 
странство. 

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

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1600/86. 

Пред овој суд се води постапка за оспорување 
на татковство по тужбата на тужителката Илиевска 
Валентина од Тетово, ул. „Шарпланине^" бр. 17, 
против тужениот Бораниев Томислав од Радовиш, 
а сега на привремена работа во СР Германија, со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Томислав Бораниев во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" да се јави во овој суд 
или, пак, да одреди свој полномошник. Во спротив-
но, по истекот на рокот, судот ќе му постави прив-
ремен старател преку Центарот за социјални работи 
— Тетово, кој ќе ги штити неговите права и инте-
реси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1617/86. 
(164) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 664 од 19. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-38-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Земјоделската задруга „Македонија", Р. 
О., е. Илинден — Скопско, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник на задругата Ди-
митриевски Саве, директор, без ограничување, а се 

запишува новиот застапник Ивановски Лазо Љубо-
мир, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 664/86. (303) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 194 од 25. IV. 1986 година на регис-
тарска влошка бр. 70, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО ОСИЗ за патишта — Охрид, со следните по-
датоци: Лице овластено за на СИЗ е Дане Попоски, 
секретар со потполни овластувања, во согласност со 
самоуправните општи акти, а се брише досегаш-
ниот застапник Насте Настески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 194/86. (355) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Срег. бр. 221 од 9. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр 67 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на ОСИЗ за патишта — Ресен, со следните податоци: 
Лице овластено за застапување е Мишо Јоновски, 
претседател на ОСИЗ, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Музафер Абду-
ловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 221/86. (362) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 192 од 25. IV. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 120, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Завод за урбанизам и архитектура — Струга, 
со следните податоци: Лице овластено за застапува-
ње на РО е Климе Ѓоргоновски, дипл. инж. арх. ди-
ректор со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Илиоски Зоран. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 

192/86. (365) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 309 од 3. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 700, го запиша во судскиот регис-
тар основањето на Работната организација Основно 
училиште во основање „Точила" — Прилеп, со ц. о., 
под фирма: Работна организација — Основно учи-
лиште „Точила" — во основање — Прилеп. 

Основна дејност: 120111 — воспитание и образо-
вание на децата и возрасните, како и воспитание и 
образование на децата од предучилишна возраст. 

Во правниот промет со трети лица има целосни 
овластувања. 

До конституирањето на работната организација, 
ОСИЗ за образование и наука — Прилеп одговара 
за обврските на работната организација до износ 
од 1.000.000 динари. 

Лице овластено за застапување на РО е Стојан 
Кузманови, привремен работоводен орган. 

Основачи се: Општинската СИЗ за образование 
и наука — Прилеп. Работната организација за ос-
новно образование и воспитание „11 Октомври" — 
Прилеп со ООЗТ „Гоце Делчев" — Прилеп, ООЗТ 
„Кире Гаврилоски — Јане" — Прилеп, ООЗТ „Добре 
Јовановски" — Прилеп, ООЗТ „Климент Охридски" 
— Прилеп, ООЗТ „Кочо Рацин" — Прилеп и ООЗТ 
„Рампо Левката" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 309/86. (379) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 175 од 23. IV. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 647, го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на РО „Пливачки базен" — 
Струга, со ц. о., под Фирма. Работна организација 
„Пливачки базен" — Струга, со ц. о. 

Основни дејности: пружање услуги за: 
— изведување настава по предметот пливање, 
— изведување обука цо пливање за деца од пред-

училишна возраст, 
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— рекреација и спортување на работните луѓе 
од РО, 

— обука и тренинг по пливање за спортисти, 
— рекреација и спортување на граѓани. 
Во правниот промет со трети лица има целосни 

овластувања и целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Несторови 

Александар, в. д. раководител, со неограничени ов-
ластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 175/86. " (384) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 720 од 18. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1779-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за патишта — Кратово, ул. ,„Маршал Ти-
то" бр. 13, со следните податоци: Се брише од ре-
гистарот досегашниот застапник Петко Михајловски, 
секретар, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Захариевски Владо, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
720/86. (392) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 944 од 9. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-736-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште .„Тоде Хаџи Те-
фов", Ц. О. — Кавадарци, ул. „Пионерска" бр. 24, 
со следните податоци: Се брише од регистарот до-
сегашниот застапник Бакева Лилјана, директор, а 
се запишува новиот застапник Стефановски Гера-
сим, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 944/86. (395) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 902 од 10. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2090-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма: Земјоделска задруга „Тодор Минов", Р. О. 
— е. Тимјаник, Неготино. 

Задругата е основана со одлука на Основачкото 
собрание од 10. IV. 1986 година, под А бр. 1/86. 

Во задругата се зачленети следните задругари: 
Цветков Горѓи, Соколов Јордан, Стојков Јордан, Та-
кимов Борис, Димитриев Данчо, Цветков Ристо, Со-
колов Душан, Мојсов Ангел, Соколов Мирко, Ристов 
Гоце, Колев Томе, Соколов Стојче, Цеков Бошко, 
Петровски Крсте и Станковић Живко. 

Основни дејности: 
— земјоделско производство, 
— земјоделски услуги. 
Задругата во правниот промет со трети лица 

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

трети лица задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на задругата одговараат ограниче-

но супсидијарно и задругарите до износот од 10.000 
динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Соколов Миро-
слав, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 902/86. (396) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието, Срег. бр. 686 од 28. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1448-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на поблиската адреса и 
промената на лицето овластено за застапување со 
следните податоци: Досегашната адреса на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита, со целосна одговорност — Куманово, ул. 
„11 Октомври" бр. 4, се менува и во иднина ќе гла-
си: Општинска самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, со целосна одговорност — Ку-
маново, ул. Тодор Велков" бр. 4. Се брише од ре-
гистарот досегашниот застапник Драган Јовановски, 
секретар, а се запишува новиот застапник Среќко 
Ивановски, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 686/86. (391) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 938 од 9. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1677-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичкиот завод за заштита на 
природните реткости, Ц. О. — Скопје, ул. „Евлија 
Челебија" бб, со следните податоци: Се брише од 
регистарот досегашниот застапник Смиљана Хаџи-
митрова, в. д. директор, без ограничување, а се за-
пишува новиот застапник Методија Џипунов, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 938/86. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 939 од 9. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1590-22-0-0, ги запиша во суд-
скиот регистар привремените мерки и промената на 
лицето овластено за застапување на Медицински фа-
култет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје при Универ-
зитетскиот центар за медицински науки, ООЗТ Кли-
ника за очни болести — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 
17, со следните податоци: Се брише од регистарот 
досегашниот застапник доц. д-р Јован Иванов, ди-
ректор, без ограничување, а се запишува новиот зас-
тапник д-р Димитар Котевски, привремен управник, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 939/86. (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 917 од 9. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-445-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашната фирма и поблиска-
та адреса на Трговскиот училишен центар „Скопје", 
Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов" бб, се менува 
и во иднина ќе гласи: Трговски училишен центар 
„Цветан Димов", Ц. О., ул. „Џон Кенеди" бр. 16, 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 917/86. (403) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 286 од 23. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 94, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на седиштето и на овластеното лице 
на РО Регионална самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита на Југозападниот здравствен 
регион — Битола, со следните податоци: Се менува 
седиштето на Регионалната самоуправна интересна 
згедница за здравствена заштита на Југозападниот 
здравствен регион од Прилеп во Битола. 

Лице овластено за застапување е Василевски 
Васко, секретар, без ограничување. 

Му престанува овластувањето на Илија Адамоски. 
• Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 286/86. (366) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 943 од 19. IX. 1986 10дина, на регис-
тарска влошка бр. 3-1471-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита со целосна одго-
ворност, Куманово, ул. ,„11 Октомври" бр. 2, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Јовановски Драган, секретар а се запишува но-
виот застапник Спасовски Звонимир, в. д. секретар, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 943/86. (410) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 941 од 19. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1430-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената, на лицето овластено за 
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застапување на Самоуправната интересна заедница 
за старосно осигурување на земјоделците на општи-
на Куманово, со целосна одговорност. Куманово, ул. 
„11 Октомври" бр. 2, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Јовановски Драган, а се 
запишува новиот застапник Спасовски Звонимир, в. 
д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 941/86. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 983 од 26. Гк. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1447-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заедницата за вработување, со целос-
на одговорност, Куманово, ул. „Тодор Велков" бб, 
со следните податоци-. Се брише досегашниот зас-
тапник Томовски Владимир, секретар, без ограни-
чување, а се запишува новиот застапник Цветковиќ 
Драгомир, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 983/86. (412) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 942 од 19. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-5-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, со целосна одговорност, Скопје, ул. ,„12 Удар-
на бригада" бр .2, Основна заедница — Куманово, 
ул. „И Октомври" бр. 2, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник на Основната заед-
ница Јовановски Драган, секретар, без ограничување, 
а се запишува новиот застапник Спасовски Звонимир, 
в. д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 942/86. (413) 

ќа Миладиновци", е. Самоков — Брод Македонски, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Злате Видески, в. д. директор, без ограничу-
вање, а се запишува новиот застапник Златомир 
Златески, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 998/86. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 950 од 16. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1909-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради здружување на 
Основното училиште „Ацо Шопов", Ц. О. — Скоп-
је, населба Радишани, со следните податоци: Се бри-
ше работната организација Основно училиште „Ацо 
Шопов", Ц. О. — Скопје, населба Радишани, поради 
здружување со Работната организација за основно 
воспитание и образование „Илинден", О .Сол. О. 
со ООЗТ — Скопје, задржувајќи го својството на 
основна организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 950/86. (417) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 991 од 24. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-2013-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здружението на композиторите на 
Македонија Работна заедница за заштита на автор-
ски музички права, Н. Сол. О. — Скопје, ул. „Мак-
сим Горки" бр. 18, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Илија Ивановски, раководи-
тел, а се запишува новиот застапник Кочовски Пан-
телеј, раководител., без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 991/86. (418) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1006 од 2. 1И. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1179-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Шумарскиот факултет, Ц. О. — Скоп-
је, булевар „Југославија" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник проф. д-р Борис 
Трпков, декан, а се запишува новиот застапник проф. 
д-р Милан Гу гушев ски, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1006/86. (416) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 986 од 25. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1631-10-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Илинден", О. Сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиште 
„Кирил и Методиј" — е. Кучевиште, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Ѓаковиќ 
Милена, в. д. директор, без ограничување а се запи-
шува новиот застапник Зенговски Борис, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 986/86. (419) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 979 од 1.8. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1588-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна интересна 
заедница за заштита од градобијност, Ц. О. — Скоп-
је, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Борис Цимбзфовски, претседател, а се за-
пишува новиот застапник Јован Јованов, претседа-
тел, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 979/86. (421) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 542 од 3. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1451-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Ре-
публичката заедница на научните дејности, со Ц. О. 
—• Скопје, ул. „Пролет" бр. 1, со следните податоци. 
Се запишува бришењето на Републичката заедница 
на научните дејности, со целосна одговорност, ул. 
„Пролет" бр. 1, Скопје поради престанок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 542/86. (423) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 998 од 25. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-375-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Бра-

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 948 од 16. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1631-16-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар здружувањето и конституирањето на 
ООЗТ под фирма: Работна организација за основно 
воспитание и образование „Илинден", О. Сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ ОУ „Ацо Шопов", е. Ради-
шани, Скопје. 

ООЗТ ОУ „Ацо Шопов" е конституирано во сос-
тав на РО за основно воспитание и образование 
„Илинден" — Скопје, како резултат на здружување-
то на РО ОУ „Ацо Шопов" во РО за основно воспи 
тание и образование „Илинден" — Скопје, а врз ос-
нова на Самоуправната спогодба за здружување нг 
РО „Ацо Шопов" во РО за основно воспитание и 
образование „Илинден" од 10. XII. 1985 година. 

Основна дејност: 
120111 — основно воспитание и образование од 

општ тип. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка освен за работи 
кои со самоуправните општи акти се пренесени во 
надлежност на Работната организација. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа организација на здружен труд за обврските 
на Работната организација сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара ограничено солидарно во 
износ од 50.000 динари а за обврските на останатите 
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основни организации во состав на Работната орга-
низација сторени во правниот промет со трети лица 
не одговара. 

Лице овластено за застапување е Тарчуговски 
Горѓи, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 948/86. (424) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 994 од 26. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1783-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Нераште", 
Р. О., е. Нераште — Тетово, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Мемети Идризи, в. 
д. директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Хазби Бафтијари, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 994/86. (425) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 579 од 19. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1467-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Самоуправната интересна заедница за па-
сишта и утрини — Неготино, со целосна одговор-
ност, ул. .„Маршал Тито" бб (барака), со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Зафи-
ров Александар, секретар, а се запишува новиот зас-
тапник Малиминов Јордан, секретар, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 579/86. (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 958 од 22. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1829-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита со Ц. О., ул. „Мар-
шал Тито" бр. 190 — Неготино, со следните подато-
ци: Се брише лицето овластено за застапување Ве-
личков Трајче Васил, секретар без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Зафирова Ристо Фру-
ска, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 958/86. (414) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 511 од 13. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-324-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Кли-
мент Охридски", Ц. О., е. Пчиња, Кумановско, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Велков Стамен, в.д. директор, без ограничува-
ње, а се запишува новиот застапник Данковски Саве, 
директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. 
бр. 511/86. (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 908 од 5. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1196-6-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Р. О. Земјоделски факултет, О Сол. О. 
со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Институт за проучување 
на почвите — Скопје, булевар „Југославија" бб — 
Скопје, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник доц. д-р Муса Зиберовски а се за-
пишува доц. д-р Југослав Зиберовски, директор, без 
ограничување. 

Од Општинскиот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 908/86. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 478 од 19. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1559-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на Самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство, 
со целосна одговорност — Скопје, ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 6, со следните податоци: Се запиша бри-
шењето на Самоуправната интересна заедница за 
економски односи со странство — Скопје, со целос-
на одговорност, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 6. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 478/86. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1007 од 2. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-10-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација на природно леку-
валиште „Минерални бањи", Ц. О. е. Негорци — 
Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Ефтимов Благој, директор, без огра-
ничување, а се запишува новиот застапник Ванчо 
Узунов, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1007/86. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 973 од 3. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2072-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, Ц. О. 
— Куманово, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Драгомир Цветковиќ, в. д. се-
кретар, а се запишува новиот застапник Владимир 
Томовски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 973/86. (409) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 518 од 15. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2020-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената ла лицето овластено за 
застапување на Градежната занаетчиска задруга 
„Козјак", Р. О. — Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Белковски Зоран, в. д. 
директор а се запишува новиот застапник ѓорѓиев-
ски Раде, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 518/86. (237) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 11-148/1 од 20. 
X. 1986 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, се брише од регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии од рег. бр. СО, книга I, занаетчискиот дуќан 
од фризерскиот занает, на Грковска Лефтер Славка 
од Берово. (7) 

Врз основа на решението У. бр. 11-151/1 од 31. 
X. 1986 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, се брише од регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии, од рег. бр. 63, книга II, занаетчискиот ду-
ќан од коларскиот занает — дрвопреработувачка деј-
ност, на ѓорѓовски Герасим ѓорѓи од е. Смојмирово, 
Берово. (8) 
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ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил 

под назив: „Завод за рехабилитација на деца и мла-
динци ц. о. — Скопје" се огласуваат за неважни. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „СОЗТ 
„Југотутун" работна организација за производство на 
ферментиран тутун „Таља Бикова" ц. о. — Гевгели-
ја" се огласува за неважен. (6396) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Аматер-
ско културно-уметничко друштво „Милан Думовски", 
е. Јанковец — Ресен" се огласува за неважен. (5809) 

Загубениот четвртаст штембил под назив: „Рако-
метен клуб „Ѓорче Петров" — општина Карпош — 
Скопје" се огласува за неважен. (5848) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Добро-
волно противпожарно друштво „Горче Петров" СО 
„Карпош" — Скопје" се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Сојуз на 
возачите на Скопје — Авто-школа бр. 1 — Скопје" 
се огласува за неважен. (6043) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Здрав-
ствен дом на Скопје, ООЗТ — Консултативна с о -
цијалистичка служба, Одделение за рендген дијаг-
ностика, Кабинет „Бит-Пазар" се огласува за нева-
жен. (6055) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство за завршено средно техничко учи-

лиште, издадено од училиштето .„Наце Буѓони" — 
Куманово на име Нези Камбери, ул. „Романија" бр. 
7-а, Куманово. (5796) 

Воена книшка на име Миле Кајмакоски, Титов 
Велес. (5812) 

Воена книшка на име Љатиф Кариманоски, с. 
Лабуништа, Струга. (5834) 

Воена книшка на име Алија Абдулхаќим, е. Ре-
чане, Гостивар. (5841) 

Возачка дозвола на име Метуш Јакупи, с. Ло-
патица, Тетово. (5866) 

Воена книшка на име Ристо Баџуков, ул. „Ши-
рок Дол" бр. 21/8, Штип. (5875) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Орце 
Давчевски, е. Караслари, Титов Велес. (5879) 

Воена книшка на име Сефедин Ештрефи, е. Доб-
роште, Тетово. (5907) 

Воена книшка на име Неџими Касамовски, с. Бу-
залково. Титов Велес. (5948) 

Воена книшка на име Ајден Исмаили, Тетово. 
Воена книшка на име Музафер Халими, е. Врап-

чиште, Гостивар. (5992) 
Воена книшка на име Драги Ефтимов, ул. „Џе-

мал Бједиќ" бр. 15 11/4, Штип. (5994) 
Возачка дозвола на име Димитар Нисов, ул. 

„Страшо Пинџур" бр. 26, Кочани. (5996) 
Воена книшка на име Ајро Назими, е. Радолиш-

та, Струга. (6009) 
Воена книшка на име Шериф Абдурамани, е. 

Г. Татеши, Струга. <6010) 
Возачка дозвола, на име Аце Темелковски, ул. 

„Камка Тоцинова" бр. 18, Титов Велес. (6023) 
Сообраќајна дозвола на име Круме Темелковски, 

ул. „Камка Тоцинова", бр. 55, Титов Велес. (6024) 
Воена книшка, издадена од СНО Куманово, на 

име Илиевски Данаилов Бранко, ул. „Теофан Еко-
номов" бр. 48, Куманово. (6059) 

Воена книшка на име Јуска Мустафов, ул. „Ра-
довски пат" бр. И-73, Штип. (6102) 

Чек бр. 0546360, издаден од Југобанка — Основ-
на банка— Скопје на име Златка Георгиевска, Скопје. 

Работна книшка на име Гоце Пешиќ, Куманово. 
Работна книшка на име Горан Стојановски, Ку-

маново. (5804) 
Работна книшка на име Трајан Јосимоски, Ку-

маново. (5806) 
Загубени чекови бр. 0463090 и 0520911 издадени 

од Југобанка — Скопје — на име Душко Тодоров-
ски, Скопје. (5807) 

Работна книшка на име Љупчо Величковски, 
Крива Паланка. (5808) 

Работна книшка на име Марјан Мипитаров, ул. 
Павле Станоев" бр. 8, Куманово. (5833) 
. Работна книшка на име Бајрам Рецепи, Гости-

вар. (5844) 
Работна книшка на име Лепа Димитриевска, Ку-

маново. (5852) 
Работна книшка на име Бејзат Ајети, Куманово. 
Работна книшка на име Дамјан Симоноски, Стру-

га. (5854) 
Работна книшка на име Масар Мемети, Тетово. 
Работна книшка на име Фадил Незири, Тетово. 
Работна книшка на име Бранко Стојанов, Ко-

чани. (5876) 
Работна книшка на име Шекеринка Крстевска, 

Куманово. (5886) 
Работна книшка на име Небојша Пандилоски, 

Гостивар. (5897) 
Работна книшка на име Драган Милошески, ул. 

„Ѓуро Салај" бр. 3, Прилеп. (5900) 
Работна книшка на име Гзим Селими, Гостивар. 
Работна книшка на име Незаќер Јусин, Штип. 
Работна книшка на име Јовановска Марија, нас. 

Превалец, Титов Велес. (5922) 
Работна книшка издадена од Титов Велес на име 

Панова Николина, ул. „11 Октомври" бр. 21, е. Град-
ско, Титов Велес. (5923) 

Работна книшка на име Милорад Антонијевски, 
Куманово. (5945) 

Работна книшка на име Алија Гајур, Тетово. 
Работна книшка на име Милица Силјаноска, 

Струга. (5978) 
Работна книшка на име Петко Јованов, Него-

тино. (5979) 
Свидетелство на име Владо Милковски, Крива 

Паланка. (6007) 
Работна книшка на име Владо Милковски, Кри-

ва Паланка. (6008) 
Работна книшка на име Влатко Кипријанов, Ко-

чани. (6017) 
Работна книшка на име Мустафа Исуфи, Кума-

ново. (6020) 
Работна книшка на име Амет Рушидов, Радо-

виш. (6022) 
Работна книшка на име Рамадан Демиров, Не-

готино. (6025) 
Работна книшка, издадена од СО Македонски 

Брод, на име Трајкоска Валентина, е. Брест, Брод 
Македонски. (6037) 

Работна книшка^ на име Кирил Арсовски, Кума-
ново. (6058) 

Работна книшка на име Алисан Јахија, Куманово. 
Работна книшка на име Киро Миленковски, Ку-

маново. (6061) 
Работна книшка на име Исљам Арифи, Ку-

маново. (6065) 
Работна книшка на име Галина Апостолова, Кри-

ва Паланка. (6066) 
Работна книшка на име Илија Јовановски, Него-

тино. '(6069) 
Работна книшка на име Сребро Митревски, Те-

тово. (6075) 
Работна книшка на име Муамет Таиров Виница. 
Пасош, издаден од СВР — Кочани на име Сто-

имен Стоевски, е. Облетеле, Кочани. (6124) 
Тековна сметка бр, 80710-1-550009143 и чекови 

од бр. 0602134 до 0602140, издадени од Југобанка 
основна банка — Скопје на име Вера Ивановска, 
Скопје. (6128) 

Тековна сметка бр. 8071015 50039177 и чекови од 
бр. 0573391 до 0573400, издадени од Југобанка — 
основна банка Скопје на име Владо Ѓуровски, Скопје. 

Воена книшка на име Имер Исмаили, ул. „Бла-
гоја Паровиќ" бр. 26, Куманово. (6182) 

Воена книшка бр, АС 63685 на име Незир Фе-
рати, е. Одри, Тетово. (6191) 

Воена книшка, издадена од Народна одбрана на 
име Салии Шабан, е. Ропалце, Куманово. (6211) 

Воена книшка, издадена од Кратово на име 
Арсовски Ванчо, е. Шопско Рударе, Кратово. (6212) 
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Воена книшка на име Ѓоко Попоски, ул. „Дрим-
колска" бр. 3, Струга. (6220) 

Лична карта на име Фекри Рушити, е. М. Ре-
чица, Тетово. (6221) 

Возачка дозвола на име Фекри Рушити, е. М. 
Речица, Тетово. (6222) 

Возачка дозвола на име Среќко Ристовски, е. 
Лешок, Тетово. (6256) 

Возачка дозвола на име Сеадин Мемеди, е. Не-
проштено, Тетово. (6258) 

Воена книшка на име Фаик Али, е. Боговиње, 
Тетово. (6259) 

Воена книшка на име Јахи Абази, ул. „Н. Те-
сла" бр. 5, Куманово. (6274) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на 
име Златко Петровски, ул. „В. С. Бато" блок 70, 
зграда И, влез НТ/14, Тетово. (6309) 

Воена книшка на име Мефаил Камбери, ул. 
„Преспанска' бр. 11, Тетово. (6313) 

Здравствена легитимација на име Џеладин Џе-
ладини, е. Желино, Тетово. (6316) 

Лична карта на име Џеладин Џеладини, е. Же-
лино, Тетово. (6317) 

Возачка дозвола за трактор на име Џеладин Џе-
ладини, е Желино, Тетово. (6318) 

Оружен лист, издаден од СВР — Тетово на име 
Џеладин Џеладини, е. Желино, Тетово. (6319) 

Свидетелство за завршено средно земјоделско 
училиште, издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито" — 
Ресен на име Кантарџиева И. Едает, ул. „Бигла" бр. 
17, Ресен. (6330) 

Воена книшка на име Селам Селмани, ул. „106" 
бр. 20, Тетово. (6362) 

Лична карта на име Идрис Јашари, е. Озормиш-
те, Тетово. (6366) 

Возачка дозвола на име Идрис Јашари, е. Озор-
миште, Тетово. (6367) 

Воена книшка на име Ибрахим Мустафовски, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 15, Штип. (6370) 

Возачка дозвола бр. 11896, издадена од СВР — 
Тетово на име Иљјас Рамадани, е. Челопек, Тетово. 

Работна книшка на име Милена Сабри, Охрид. 
Работна книшка на име Иљо Ѓорѓиевски, Охрид. 
Работна книшка на име Зоранче Стрезоски, Гос-

тивар. (6152) 
Работна книшка на име Емини Реци, Гостивар. 
Решение за вршење превозничка дејност УП. 

бр. 11-1889 од 22. VII. 1982 година, издадено од 
Собрание на општина Чаир — Скопје л а име Фарук 
Дупљак, Скопје. (6163) 

Работна книшка на име Бесиме Алили, Тетово. 
Работна книшка на име Благе Јакимовски, Ку-

маново. (6183) 
Работна книшка, издадена од Кратово на име 

Јакимовски Светозар, ул. „Бр. Миладинови", бр. 14, 
кратово. (6213) 

Работна книшка на име Веселин Младеновски, 
Крива Паланка. (6214) 

Работна книшка на име Душко Илиев, Штип. 
Работна книшка, издадена од СО — Македон-

ски Брод на име Хасаноски Алија, е. Пласница, Ма-
кедонски Брод. (6246) 

Работна книшка на име Влатко Чефутов, Штип. 
Работна книшка на име Костадин Зркуев, Штип. 
Работна книшка, издадена од Прилеп на име 

Џоџов Стојче, ул. „Моша Пијаде" бр. 273, Прилеп. 
Работна книшка на име Бобан Младеноски, Ку-

маново. (6272) 
Работна книшка на име Реџан Дурани, Кума-

ново. (6273) 
Работна книшка на име Назми Ељмази, Тетово. 
Работна книшка на име Благе Илиевски, Кума-

ново. (6289) 
Работна книшка на име Кирчо Манчев, Кочани. 
Работна книшка на име Бујар Шерифи, Тетово. 
Работна книшка на име Куси Сејди, Тетово. 
Работна книшка на име Реџеп Љуши, Гостивар. 
Работна книшка на име Миле Фимков, Штип. 
Работна книшка на име Илаје Реџепова, Штип. 
Работна книшка на име Ванчо Тодосиев, Кочани. 

СОДРЖИНА 

713. Закон за начинот на користењето на ви-
шоците на приходите на Републиката, оп-
штините и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности из-
двоени на посебна сметка во второто по-
лугодие од 1986 година — — — — — 1009 

714. Закон за изменување на Законот за учес-
тво на Социјалистичка Република Маке-
донија во финансирањето на изградбата 
на комунални објекти за заштита на Ох-
ридското Езеро како природна реткост — 1009 

715. Одлука за помилување на осудени лица — 1010 
716. Уредба за критериумите и процентот на 

валоризација на пензиите на пензиони-
раните работници на казнено-поправните 
установи и воспитно-поправните домови — 1010 

717. Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1986 година — — 1011 

718. Одлука за образување стручен совет за 
економски прашања на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија — — 1011 

719. Одлука за образување стручен совет за 
правни прашања на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија — — — 1011 

720. Одлука за изменување на Одлуката за рас-
поредување на девизите утврдени за по-
требите на Републиката и на општините 
за 1986 година — — — — — — 1012 

721. Одлука за пропишување мерки пк непо-
средна контрола на цените — определу-
вање највисоко ниво на цените — надо-
местокот за радио и ТВ услугите — — 1012 

722. Одлука за давање согласност на цените 
на дневните информативно-политички вес-
ници — — — — — — — — — — 1013 

723. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за образование и 
физичка култура — — — — — — 1013 

724. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
образование и физичка култура — — 1013 

725. Решение за назначување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика 1013 

726. Решение за назначување советник на прет 
седателот на Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика 1013 

727. Решение за назначување самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 
на СРМ — — — — — — — — — 1013 

728. Решение за разрешување од должноста со-
ветник во Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ — — — — — — — 1014 

729. Решение за разрешување од должноста со-
ветник во Извршниот совет на Собрание-
то на СРМ — — — — — — — — 1014 

730. Решение за именување претседател и чле-
нови на Стручниот совет за правни пра-
шања на Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија — — — — — 1014 

731. Решение за именување претседател и чле-
нови на Стручниот совет за економски 
прашања на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија — — — — 1014 

732. Решение за назначување самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 

на СР' Македонија — — — — — — 1015 
733. Решение за назначување советник на прет-

седателот на Републичкиот комитет за об-
разование и физичка култура — — — 1015 

"34. Решение за именување директор на Репуб-
личката управа за имотно-правни работи 1015 

735. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 1015 
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736. Решение за повторно назначување помош-
ник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и во 
достопанство — — — 

737. Решение за именување главен републички 
инспектор за земјоделство и шумарство 
на Републичкиот инспекторат за земјодел 
ство и шумарство — — 

738. Решение за именување заменик на глав-
ниот републички инспектор за земјодел-
ство и шумарство на Републичкиот ин-
спекторат за земјоделство и • Шумарство 

739. Решение за именување директор на Ре-
публичката управа за водостопанство - -

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

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

742. Решение за именување претседател и чле-
нови на Комисијата за иселенички пра-
шања на Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија — — 

743. Решение за разрешување од должноста 
директор на Републичкиот завод за ме-
ѓународна научно-техничка соработка — 1017 

744. Решение за разрешување од должноста 
директор на Републичката управа за имот-
но-правни работи — — — — — — 1017 

745. Решение за разрешување од должноста 
главен републички финансиски инспектор 1017 

746. Решение за именување главен инспектор 
во Републичкиот секретаријат за финан-
сии — — — — — — — — — 1017 

747. Решение за разрешување од должноста 
советник во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија — — — — 1017 

748. Решение за престанок на работниот од-
нос по сила на законот поради замину-
вање во пензија — — — — — — 1017 

749. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 147/86 од 12 ноември 1986 година 1018 

750. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 190/86 од 12 ноември 1986 година 1018 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

325. Општествен договор за мерките и актив-
ностите за унапредување на превентивна-
те мерки заради спречување на настану-
вање на инвалидност — — — — — 1019 

326. Општествен договор за случаите, услови-
те и начинот на преземањето на обвр-
ските од организациите и работодавците 
во врска ш правата врз основа на преос-
таната работна способност — — — — 1020 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

327. Правилник за измени и дополнување на 
Правилникот за организацијата, составот и 
начинот на работата на стручните органи 
за оцена на работната способност во пен-
зиското и инвалидското осигурување — — 1022 

328. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес од 
личен доход од работен однос на работ-
ниците за задоволување на потребите и ин-
тересите во областа на основното воспита-
ние и образование од подрачјето на оп-
штината Центар за месец декември 1986 
година — — — — — — — — — 1022 

329. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес 

од личен доход од раоотен однос на ра-
ботниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното во-
спитание и образование од подрачјето на 
општината Карпош за месец декември 
1986 година — — — — — — — — 1023 

330. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес 
од личен доход од работен однос на ра-
ботниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното во-
спитание и образование од подрачјето на 
општината Кисела Вода за месец декем-
ври 1986 година — — — — — — — 1023 

331. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес 
од личен доход од работен однос на ра-
ботниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното во-
спитание и образование од подрачјето на 
општината Гази Баба за месец декем-
ври 1986 година — — — — — — 1023 

332. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес 
од личен доход од работен однос на ра-
ботниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното во-
спитание и образование од подрачјето на 
општината Чаир за месец декември 1986 
година — — — _ _ _ _ _ _ _ _ 1023 

333. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес од 
личен доход од работен однос на работ-
ниците за задоволување на потребите и 
интересите во областа на предучилишно-
то воспитание и образование и општес-
твена заштита на децата од подрачјето 
на општината Центар за месец декем-
ври 1986 година — — — — — — — 1024 

334. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес од 
личен доход од работен однос на работ-
ниците за задоволување на потребите и 
интересите во областа на предучилишно-
то воспитание и образование и општес-
твена заштита на децата од подрачјето 
на општината Карпош за месец декем-
ври 1986 година — — — — — — — 1024 

335. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес од 
личен доход од работен однос на работ-
ниците за задоволување на потребите и 
интересите во областа на предучилишно-
то воспитание и образование и општес-
твена заштита на децата од подрачјето 
на општината* Кисела Вода за месец де-
кември 1986 година — — — — — — 1024 

336. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес од 
личен доход од работен однос на работ-
ниците за задоволување на потребите и 
интересите во областа на предучилишно-
то воспитание и образование и општес-
твена заштита на децата од подрачјето 
на општината Гази Баба за месец декем-
ври 1986 година — — — — — — 1024 

337. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од плаќање придонес од 
личен доход од работен однос на работ-
ниците за задоволување на потребите и 
интересите во областа на предучилишно-
то воспитание и образование и општес-
твена заштита на децата од подрачјето 
на општината Чаир за месец декември 
1986 година — — — — — — — — 1025 

338. Одлука за зголемување на цената на днев-
ните информативно-политички весници — 1025 
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