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

Аконтацијата за 1988 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 400 
ДИН* Жиро сметка 40100-603-12498 

241. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Ус-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВА-

ЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за пријавување на живеалиште-
то и престојувалиштето на граѓаните, 

што Собранието на' Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот, труд и Општествено-политичкиот 
собор,, одржани на 28 април 1988 година. 

Бр. 08-1360/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, с р . * 

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

ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за пријавување на живеалиштето и 

престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на 
СВМ" број 15/72 и 24/85) во член 1 став 2 точката 
се заменува со точка и запирка и се додаваат збо-
ровите: „работниците на милицијата и другите ра-
ботници во органите на управата, надлежни за вна-
трешни работи кои се сместени во службените про-
стории на тие органи; редовните ученици и студен-
тите и слушатели на курсеви и семинари сместени 
во Центарот за образование на кадри за безбед-
ност и општествена самозаштита; осудените лица 
во казнено-л оправените установи и воспитно-поправ-
ните домови кои се на издржување на казната за-
твор, како и за лицата кои се наоѓаат на лекување 
во здравствена организација". 

Член 2 
Во член 2 став 1 по зборот „населил" се дода-

ваат зборовите: „со намера во него". 

Член 3 
ч Член з се менува и гласи: 

„Граѓаните се должни во рок од 8 дена од на-
селувањето да го пријават живеалиштето и секоја 
промена на адресата на станот. ѕ 

Одјавување на живеалиштето се врши пред за-
минување во ново живеалиште. 

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето 
како и промената на адресата на станот за малолет-
но лице го врши родителот или старателот. 

Малолетното лице постаро од 15 години кое е 
во работен однос или во брак, лично го пријавува 
односно одјавува живеалиштето џ промената на адре-
сата на станот". 

Член 4 
Во член 5 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Пријавувањето и одјавувањето на престојува-

лиштето за малолетното лице го врши родителот 
или старателот, или лицето кај кое малолетното 
лице престојува освен во случаите од член 3 став 
4 кога малолетното лице лично го пријавува однос-
но одјавува престојувалипѓтето". 

Досегашните став 2 и став 3 стануваат став 3 
и став 4. 

Член 5 

По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи.-

„Член 5 -а 
Граѓанинот кој има намера привремено да пре-

стојува во странство подолго од 3 месеци должен е 
непосредно пред заминувањето да го пријави оде-
њето »о странство до органот на управата надлежен 
за внатрешни работи на општината во која има жи-
веалиште. 

Граѓанинот кој престојувал во странство подол-
го од 3 месеци должен е до органот од став 1 на 
овој член да по пријави привременото доаѓање како 
и враќање во земјата во рок од з дена од денот на 
доаѓањето во живеалиштето. 

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, 
граѓанинот е должен да ги пријави и малолетните 
деца кои патуваат со него". 

Член 6 
Член 8 се менува и гласи: 
„При пријавувањето и одјавувањето на живеа-

лиштето и престојувалиштето односно пријавување-
то на промената на адресата на станот, граѓанинот 
е должен да покаже лична карта или друга исправа 
заради утврдување на неговиот идентитет и на фак-
ти од значење за евиденциите што со овој или друг 
закон се водат. 

При пријавувањето на живеалиштето, од граѓа-
нинот се бара и доказ дека го одјавил претходното 
живеалиште и дека во местото во кое го пријавува 
своето ново живеалиште има обезбедено, услови за 
живеење за себе и за лицата што ги пријавува". 

Член 7 
По член 8 се додава нов член 8-а кој гласи-. 

„Член 8-а 
Контрола на пријавувањето и одјавувањето на 

живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните и 
на пријавувањето на промената на адресата на ста-
нот врши општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи може да поведе постапка за ут-
врдување на вистинитоста на податоците наведени 
во пријавата на живеалиштето односно престојува-
лиштето. 
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Ако органот од став 1 на овој член утврди дека 
пријавата за живеалиштето односно престојувалиш-
тето. содржи невистинити додатоци донесува реше-
ние за поништување на пријавата и бришење на ли-
цето од евиденцијата". 

Член 8 
Во член 9 став 2 се менува и гласи-. 

.„Евиденцијата за живеалиштето и промената на 
адресата на станот на граѓаните се состои од пода-
тоците внесени во поднесените пријави за живеалиш-
тето, односно промена на адреса на станот". 

Член 9 
Член 12 се брише. 

Член 10 
Во член 13 став 1 зборовите: ,„5.000 до 15.000" 

се заменуваат со зборовите: „200.000 до 400.000". 
Во став 2 точка 1 зборовите: „до 2.500" се за-

менуваат СО Зборовите: „ОД 100.000 ДО 150.000". 
Во точка 2 зборовите: „2.500 до 10.000" се заме-

нуваат СО зборовите: „150.000 ДО 300.000". 
Во точка 3 зборовите „до 54)00" се заменуваат 

СО зборовите: „ОД 100.000 до 150.000". 

Член 11 
Во член 14 зборовите: „до 2.500" се заменуваат 

со зборовите: „ОД 80.000 ДО 150.000". 
По став 1 се додаваат два нови става кои гласат: 
„На граѓанин кој не го пријавил живеалиштето, 

при изрекувањето на прекршочната санкција може 
да му се изрече и заштитна мерка оддалечување од 
местото во кое се населил со намера постојано да 
живее и враќање во местото на неговото последно 
живеалиште. 

Со решението за прекршокот се определува ро-
кот во кој граѓанинот ќе го напушти местото во 
кое се населил со намера постојано да живее. Овој 
рок не може да биде покус од 12 часа ниту подолг 
од три дена". 

Член 12 
Во член 15 бројот „1.500" се заменува со зборо-

вите: „од 30.000 до 80.000", а по зборот „стан" за-
пирката се брише и се додаваат зборовите.- „или не 
пријави одење во странство, односно привремено 
доаѓање или враќање во земјата". 

Член 13 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија да утврди пречистен текст на Законот за при-
јавување на живеалиштето и престојувалиштето на 
граѓаните. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

242. 

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 УЧЕСТВО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СИСТЕ-

МОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО 

Се прогласува Законот за учество на Социјалис-
тичка Република Македонија во финансирањето на 
изградбата на системот за заштита на Преспанското 
Езеро, 

што Собранието на СРМ го донесе на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Соборот 
на о п т гините, одржани на 28 април 1988 година. 

* Бр. 08-1363/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАД-

БАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ПРЕСПА НСКОТО ЕЗЕРО 

\Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства за уче-

ство на Социјалистичка Република Македонија за 
финансирање на изградбата на системот за заштита 
на Преспанското Езеро. 

Член 2 
Социјалистичка Република Македонија учествува 

во финансирањето на изградбата на комунални об-
јекти утврдени со Програмата за заштита на Пре-
спанското Езеро од отпадни и загадени води со 
средства во износ од 2.160.000.000 динари, што се 
обезбедуваат од Републичкиот буџет и ќе се прене-
суваат на Собранието на општина Ресен. 

Средствата од став 1 на овој член се обезбе-
дуваат и ќе се кцристат без обврска на враќање, 
сразмерно на учеството на Општината, а според 
следнава динамика: 

— ВО 1988 година 800.000.000 
— во 1989 година 1.360.000.000 

I 

Член 3 
Со средствата на Републиката од член 2 на овој 

закон и средствата на општината ќе се обезбеди 
изградба на: колектор од 7.000 м должина; ревизио-
ни односно приклучни шахта, пумпни станици, пре-
чистителна станица за 12.000 еквивалент жители, ла-
гуни со инфилтрациони полиња, како и електро-
технички и други работи утврдени со проектот. 

Член 4 
/ Заради обезбедување на динамиката утврдена со, 

членот 2, во зависност од остварувањето на прихо-
дите на Републичкиот буџет. Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија може да користи позајмици. 

Член 5 
За наменско и рационално користење на сред-

ствата од член 2 на овој закон ќе се грижи Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и за текот на работите ќе го 
информира Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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243. 
Врз основа на Амандманот XXI, точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија и 
член 24 од Деловникот н а Претседателството на' 
СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одр-
жана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л И К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ. 

СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Јездимир Богдански, член на - Претседателство-
то на СРМ, се избира за претседател на Претседа-
телството на Социјалистичка Република Македонија 
за наредниот период од една година. 

И 
Новоизбраниот претседател на Претседателство-

то на СР Македонија стапува на должност од 28 
април 1988 година кога истекува "мандатот на 
претседателот на Претседателството што ја вршеше 
оваа должност во претходниот период. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави вр „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-307 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

244. 

Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, точка 1 од 
Амандманот XX на Уставот на. Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 136 ставови 1 и 2 од Де-
ловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија се избира д-р Вулнет Ста-
рова, делегат во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1398 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

245. 
Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 138 
став 2, а во врска со член 136 ставови 1 и 2 од 
Деловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕ-

ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

За потпретседатели на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија се избираат: 

м-р Павле Георгиевски, делегат во Општестве-
но-политичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија,-

Елица Донева, делегат во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и 

Дургут Едиповски, делегат во Опште ств ено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1399 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

246. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 25 
алинеја 2 од Деловникот на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Соборот на здружениот труд на Собра 
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија се избира Иван Аврамовска делегат во Со-
борот на здружениот труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1400 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамбвски, е. р. 

247. 
Е'рз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 25 
алинеја 2 од Деловникот на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За потпретседател на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се избира Јосиф Ќурчиев, делегат во 
Соборот на здружениот труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1401 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 
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248. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 27 
алинеја 2 од Деловникот на Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Соборот на општините на Собранието' на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Соборот на општините на 
Собранието ва Социјалистичка Република Македони-
ја, се избира Илија Глигороски, делегат во Соборот 
на општините. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 32-1402 
28 април 1988 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, с. р. 

249. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 27 
алинеја 2 од Деловникот на Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Соборот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПЈРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За потпретседател на Соборот на општините на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија се избира Дилавер Зулфиќари, делегат во Со-
борот на општините. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 32-1403 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Илија Глигороски, с. р. 

250. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 24 
алинеја 2 од Деловникот на Општествено^политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Оспштествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 април 1988 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Општествено-политичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се избира Петар Карајанов, делегат во 
Општествено-политкчкиот собор. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 37-1404 
28 април 1988 година 

Скопје Претседател 
на Оиштествено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов, с. р. 

251. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 24 
алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 април 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За потпретседател на Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се избира д-р Владо Стаменков, делегат 
во Општествено-политичкиот собор. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 37-1405 
28 април 1988 година 

Скопје Претседател 
на Општествено-политичкиот собор. 

Петар Карајанов, с. р. 

252. 
Врз основа на член 73, а согласно со член 89 

точка 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77. 36/77, 9/78, 27/78, 
-16/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на заедничка седница на сите со-
бори, одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДВАЈЦА СУДИИ НА 

ОКРУЖНИОТ СУД — СКОПЈЕ 

Се разрешуваат од должноста судии на Окруж-
ниот суд — Скопје, по лично барање: 

Ефто Спировски и 
м-р Владимир Ракочевић. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА , 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1377/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

253. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
10/76, 30/77, 36/77, 9/78, ?7/78, 46/82 и 11/87), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 28 
април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 

МАКЕДОНИЈА 

За судии на Врховниот суд на Македонија се 
избираат: 

м-р Димитрије Узунов. постојан судија на Судот 
на здружениот труд на Македонија и * 

Никола Прелиќ, судија на Окружниот суд во 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1376/1 
28 април 1988 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ^ 

д р Вулнет Старова, е. р. 
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254. 
Врз основа на член 88 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 
1988 година, донесе 

. О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА' ОСНОВИТЕ 
НА ПОЛИТИКАТА НА ДАНОЦИТЕ И ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

1. Се усвојува Договорот за основите на поли-
тиката на даноците и придонесите за 1988 година. 

2. Се овластува м-р Методија Тошевски, член 
на Извршниот совет и републички секретар за фи-
нансии, од името на Собранието на СРМ, да го пот-
пише Договорот. 

3. Овластениот претставник г на Собранието на 
СРМ при потпишувањето на Договорот да ги има 
предвид следниве измени на Договорот: 

— во член 1 по зборовите: „социјалната поли-
тика", зборовите: „учесниците во договорот" да се 
бришат, и 

— во член 4 став 2 алинеја 1 зборовите: „од 
4,60°/о" да се заменат со зборовите: „до 4,60°/о". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1374/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

255. 
Врз основа на член 86 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот ћа здружениот тру;д, одржана на 28 април 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУ-

ВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

1. Се усвојува Договорот за усогласување на ад 
министративните такси. 

2. Се овластува м-р Методија Тошевски, член на 
Извршниот совет и републички секретар за финан 
син, од името на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, да го потпише Договорот. 

х СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1373/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

256. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

Републичкиот Фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на СРМ" број 48/74), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Соборот на здружениот труд, одржа-
на на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-

НО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1987 ГОДИНА 

1. Се одобрува Завршната сметка на Републич-
киот Фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта за 1987 
.година што ја донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта на сед-
ницата одржана на 1 април 1988 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 21-1372/1 
- 28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, е. р. 

257. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за 

Републичкиот Фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" број 48/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата, на Соборот на здружениот труд, одржана на 
28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 19ЅЅ ГО-

ДИНА 

1. Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот Фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта за , 1988 година, што го донесе Управниот од-
бор на Републичкиот Фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно развиените 
краишта, на седницата одржану на 1 април 1988 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Рег ублика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 21-1371/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, е. р. 

258. 
Врз основа на член 249 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
ТРУД, одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Универзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје што се 
ед значење за остварување на посебниот општествен 
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интерес, што е донесен на 34-та седница на Уни-
верзитетското собрание, одржана на 27 март 1985 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 21-1370/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамов ски, с. р. 

259. 
Врз основа на член 249 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Универзитетот „Ки-
рил и Методиј" во Скопје, што се од значење за 
остварување на посебниот општествен интерес, што 
е склучена на 24 март 1986 година, од организа-
циите здружени во Универзитетот „Кирил и Методиј" 
во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 21-1369/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

260. 
Врз основа на член 249 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 28 'април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛ-

ТЕТ „СКОПЈЕ" ВО СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Работната организација Економски Факултет „Скоп-
је" во Скопје, што се однесуваат на правата и обвр-
ските на студентите, организацијата (режимот) на 
студирањето, начинот и постапката за донесување 
планови и програми за воспитно-образовната деј-
ност, начинот на одлучувањето на претставниците на 
општествената заедница, издвојувањето на основната 
организација од работната организација, условите за 
избор во наставни, наставно-научни, научни и сора-
ботнички звања и условите за именување индиви-
дуален работоводен орган, што го донесоа работ-
ниците на референдумот. одржан на 2 Јули 1987 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1368/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

261. 
Врз основа на член 249 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд. одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основната организација на здружен труд Машински 
Факултет во Скопје, што се однесуваат на правата 
и обврските на студентите, организацијата (режим-
от) на студирањето, начинот и постапката за доне-
сување планови и програми за воспитно-образовната 
дејност, начинот на одлучувањето на претставниците 
на општествената заедница, .издвојувањето на основ 
ната организација од работната организација, усло-
вите за избор во наставни, наставно-научни, научни 
и соработнички звања и условите за именување ин-
дивидуален работоводен орган, што го донесоа ра-
ботниците * т референдумот одржан на 18 јуни 1986 
година и н к 7 декември 1987 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

/ 

. Бр. 21-1362/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамов ски, е. р. 

262. 

Врз основа на член 60 од Законот за научно-
истражувачката дејност („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И 

ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Работната организација на здружениот труд Инсти-
тут за земјотресно инженерство и инженерска сеиз-
мологија — Скопје, што се однесуваат на дејноста на 
организацијата, донесувањето на плановите за ра-
бота и развој, начинот на одлучување на претстав-
ниците на општествената заедница, научно истражу-
вачката дејност во општонародната одбрана и опш-
тествената самозаштита, условите за /избор во на-
учни и соработнички звања и условите за имену-
вање^ работоводен орган, што го донесоа работни-
ците на референдумот одржан: на 21 март 1988 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1367/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 
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263. 

Врз основа на член 249 од Законот за насоче-
ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 28 април 1988 година,, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основната организација на здружениот труд Фило-
зофски Факултет во Скопје, што се однесуваат на 
правата и обврските на студентите, организацијата 
(режимот) на студирањето, начинот и постапката за 
дотерување планови и програми за воспитно-обра-
зовната дејност, начинот на одлучување на претстав-
ниците на општествената заедница, издвојувањето на 
основната организација од работната организација, 
условите за избор во наставни, наставно-научни, на-
учни и соработнички звања и условите за имену-
вање индивидуален работоводен орган, што го до-
несоа работниците на референдумот одржан на 6 
мај 1987 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1366/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

264. 

Врз основа на член 249 од Законот за насоче-
ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ВО БИТОЛА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Работната организација Технички Факултет во Би-
тола, што се однесуваат на правата и обврските на 
студентите, организацијата (режимот) на студирање-
то, начинот и постапката за дотерување планови и 
програми за воспитно-образовната дејност, начинот 
на одлучување на претставниците на општествената 
заедница, издвојувањето на основната организација 
од работната организација, условите за избор во 
наставни, наставно-научни, научни и соработнички 
звања и условите за именување индивидуален рабо-
товоден орган, што го донесоа работниците на ре 
ферендумот одржан на 10 декември 1986 година и 
на референдумот одржан на 3 ноември 1987 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1365/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

265. 
Врз основа на член 165 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83, 
43/85, 13/86 и 50/87), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СПЕ-
ЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА ТРАУМА-
ТОЛОГИЈА И КОСНО-ЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО 

ОХРИД 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Специјалната болница за ортопедија,, трауматологија 
и косно-зглобна туберкулоза во Охрид, што се одне-
суваат на дејноста на здравствената организација; на-
чинот на остварување на здравствената заштита на 
граѓаните во здравствените организации; донесува-
њето на планови; здружување миа средства и нивната 
намена; користењето на средствата, општонародната 
одбрана и општествената самозаштита; начинот на 
одлучување на претставниците на општествената за-
едница; издвојувањето на основната организација од 
работната организација и условите за именување на 
индивидуалниот, односно на претседателот на коле-
гијалниот работоводен орган, што го донесоа работ-
ниците на референдумот одржан на 12 ма ј 1987 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1364/1 
28 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамовс*ш, е. р. 

266. 

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 28 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор целосно се ослободуваат осудените лица: 
1. Груески Ратко Темелко од Скопје, 
2. Лазаревски Мире Винко од Скопје, 
3. Рамадан Ќазим Ахмед, од Скопје, 
4. Димков Ангел Љубомир од Гевгелија, 
5. Петрушевски Петре Трајан од е. Брњарци, 
6. Муминовић Хако Сулејман од Скопје, 
7. Ристовски Ангел Данаилчо од Титов Велес, 
8. Аврамовски Блаже Драган од Скопје, 
9. Петров Петре Ристо од Титов Велес. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1. Димоски Кирил Томислав од Прилеп, во тра-

ење од 1 месец, 
2. Глигоровски Нате Звонко од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци, 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 2 години на осудените лица: 
1. Рецепи Зулфиќар Гафур од е, Чеграве, во 

траење од з месеци, 
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2. Рецепи Гафур Осман од е. Чегране, во тра-
ење од 4 месеци,, 

3. Трифуновски Авакум Борис од Гостивар, во 
траење од 1 година. 

IV Л 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-
вање на изречената казна затвор осудените лица-. 

1. Данилов Благој Тодор од Виница, во траење 
од 6 месеци, 

2. Ризов Наќо Блажо од Кавадарци, во траење 
од 6 месеци, 

3. Павичевиќ , Милорад Александар од Проби-
штип, во траење од 1 година. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-304 
Г.8 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

267. 
Врз основа на член 2 од Законот за Финансира-

ње на истражувачките работи во рударството („Служ 
бен весник на СРМ" број 48/74), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 
април 1988 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ВО 

СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за 

финансирање на истражувачките рабош во рудар-
ството во 1988 година, како и корисниците на сред-
ствата. 

II 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи во рударството за 1988 година се утврдуваат 
во износ од 1.714.000.000 динари, а се обезбедуваат 
ОД: 
1. Средства што Републиката ќе ги 

оствари од вишокот на прихо-
дите над расходите на Народ-
ната банка на Македонија, за 
учество во финансирањето на 
Програмата за истражувачки ра-
боти во рударството и други из-
вори од Републиката 1.714.000.000 дин. 

III 
Корисниците на средствата за финансирање на 

истражувачките работи во рударството во 1988 го-
дина можат да бидат општините, заинтересираните 
организации на здружениот труд и научните орга 
низации. 

IV 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи во рударството претставуваат основа за нив-
но здружување со средствата на корисниците. 

Износот на средствата за учество од дел II на 
оваа програма ќе изнесува најмногу 50% од пре-
сметковната вредност на усвоената програма за ис-
тражување на корисникот. 

Износот на учеството на средствата од оваа про-
грама може да изнесува до 60% од пресметковната 
вредност на усвоената програма во случај кога ис-
тражувањата се изведуваат надвор од подрачјето на 

општината на корисникот (дисперзија на погони и 
слично), и кога истражувањата се изведуваат во не-
доволно развиените краишта на Републиката, гра-
ничниот појас и ридско-планинските реони во СРМ 
и до 100%, кога истражувањата претставуваат општ 
интерес на Републиката, од областа на проспекција 
и регионалните истражувања. 

V 
Средствата за Финансирање на истражувачките 

работи во рударството во 1988 година ќе се ко-
ристат за финансирање на геолошко-рударските ис-
тражувања и за работи што ги придружуваат нив 
и за трошоци на Стручната служба. По намени 
средствата ќе се трошат за: 
1. Истражувања на минерални су-

ровини 1.604.000.000 дин. 
2. Средства за работа на Струч-

ната служба 110.000.000 дин 

ВКУПНО: 1.714 000.000 дин 

Распоред на средствата по одделни- намени и 
корисници ќе врши Советот за истражувачки рабо-
ти во рударството, а врз основа на програмите за 
истражување во 1988 година. 

VI 
Оваа финансиска програма влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1988 година 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1359/1 
28 април 1988 година 

Скопје , 
Претседател 

на Соборот ќа здружениот труд. 
Иван Аврамовски, е. р. 

268. 
Врз основа на член 18, став 1 од Законот за ад-

вокатурата и другите видови на правна помош 
(„Службен весник на СРМ" бр. 6/72 и 13/78) и член 
114, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
28/86), Извршниот совет ца Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА НА-
ГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ НА АДВОКАТСКАТА 

КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се дава согласност на Тарифата за наградата 
и надоместокот на трошоците за работата на адво-
катите на Адвокатската комора на Македонија, до-
несена на XXXVI редовно изборно годишно собрание 
на Адвокатската комора на Македонија, одржано на 
12 декември 1987 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-751/1 
6 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р, 
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269. 
Врз основа на член 95 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ", бр. 15/80, 26/80 и 18/82), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТОК ШТО СЕ ПЛАЌА 

ЗА ДРУМОВИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на посебниот надомес-

ток што се плаќа за друмските моторни возила 
(„Службен весник на СРМ", бр. 14/86, 10/87 и 39/87) 
во член 2, став 1, во точка 1 бројот „1200,00" се 
заменува со „2.400", а во точка 2 бројот „200,00" со 
бројот „400" 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на . објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 23-687/1 
22 април 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камчевски, е. р. 

270. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за заш-

тита на семејството чиј хранител е на задолжителна 
воена служба („Службен весник на СРМ", бр. 44/76), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ИМОТНИТЕ 
УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА НЕМААТ СРЕДСТВА 
ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПОРАСТОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ 
Член 1 

Висината на имотните услови од член 2 од За-
конот за заштита на семејството чиј хранител е на 
задолжителна воена служба се усогласува со дви-
жењето на порастот на трошоците за живот и се 
смета дека членовите на семејството на хранителот 
немаат сопствени средства доволни за издржување 
за 1988 година, ако: 

1. личниот доход од земјоделска дејност не из-
несува повеќе од 7.152 динари месечно по член на 
семејството; у 

2. личниот доход од работен однос и други ре-
довни приходи не изнесуваат повеќе од 2?.458 дина-
ри месечно по член на семејството; 

3. збирот на месечниот износ од точка 1 и 2 
не изнесува повеќе од 22.458 динари месечно по 
член на семејството. 

Член 2 
Одлуката влегува во Сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1988 година 

Бр. 23-759/1 
22 април 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

271. 
Врз основа на член 176 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 ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ТРУД 
За советник на претседателот на Републичкиот 

комитет за труд повторно се назначува Мчр Илија 
Рајчановски, досегашен советник на претседателот 
на* Комитетот. 

Со влегувањето во сила на ова решение преста-
нува да важи решението број 17-595/2 од 11. III. 
1988 година, објавено во „Службен весник на СРМ" 
број 9/88. 

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

Бр. 17-595/2 Потпретседател 
5 април 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје ' инж. Васил Влашки, е. р. 

272. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СРМ („Службен вео 
ник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАР-
СКИОТ ПРИХОД ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. За претседател и членови на Комисијата за 
утврдување на катастарскиот приход во Републиката 
се именуваат.-

а) за претседател: 
— Китан Стојановски, заменик на републичкиот 

секретар за финансии; 
б) за членови: 
1. Симеон Бојчин, помошник на републичкиот 

секретар за општостопански работи и пазар, 
2. Кирило Јанковски, помошник на претседате-

лот на Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, 

3. Павле Јанкуловом, стручен соработник за 
пресметка на општествениот производ и народниот 
доход од индивидуалниот сектор на земјоделството, 
занаетчиството, градежништвото, сообраќајот, трго 
вијата и .угостителството во Реп. завод за статистика, 

4. д-р Александар Мурарцалиев, научен советник 
во Економскиот институт во Скопје, 

5. Константин Попоски, директор на Републич-
ката управа за приходи, 

6. инж. агроном Стојчо Стоилков, советник на 
директорот на Републичката геодетска управа. 

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

- Бр. 17-611/8 Потпретседател 
14 април 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје инж. Васил Влашки, е. р. 

273. 
Врз основа на член 6 од Законот за републич-

ките награди („Службен весник на СРМ" бр. 40/87) 
и членовите 12, 13 и 18 од Правилникот за работа, 
Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев", 
на седницата одржана на 11. IV. 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
ВО 1988 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ НАУЧ-
НИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО ОБЛАСТА НА АРХЕОЛОГИЈАТА, ИСТОРИ-

ЈАТА И ЛИНГВИСТИКАТА 
Наградата се доделува на: 
1. проф. д-р Вера Битракова Грозданова, за труд 

от „Споменици од хелеиистичкиот период во Ма-
кедонија" (Скопје 1987 ГОД.); 

2. проф. д-р Владимир Картов, за трудот „Ма-
кедонскиот народ и правото на самоопределување 
1912—1941 год" . 
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3. проф. д-р Коста Пеев, за трудот „Кукушкиот 
говор" (Скопје 1987 го&.). 

Бр. 08-364/1 
15 април 1988 година 

Скопје 
Претседател на Одборот, 

Проф. д-р Љупка Хаџи Ристова, с.р. 

274. 
Врз основа на член 21 од Законот за личната 

карта („Службен весник на СРМ", бр. 15/73, 20/73, 
38/85 и 37/87), републичкиот секретар за внатрешни 
работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЧНАТА КАРТА, ПОСТАПКА-
ТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ЛИЧНАТА КАР-
ТА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИ-

ЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на 

личната карта' постапката за издавање, замена на 
личната карта, начинот на запишување на промените 
на податоците во истата како и водењето на еви-
денцијата за издадените лични карти. 

Член 2 
Личната карта се издава на образец бр. 1 кој 

е составен дел на овој правилник. — ( 
Образецот на личната карта! е изработен во фор-

ма на книшка оо големина 6 ,5x9, а се состои од 
корика и два листа (нумерирани страници од број 
1 до број 4), прошиена со заштитен конец. 

Кориците на личната карта се од скај, бордо 
боја, а внатрешните листови се од специјална хар-
тија со соодветни механички и хемиска каракте-
ристики, во светло сина боја, а на долниот и гор-
ниот крај во светло црвена боја. 

На насловната страна на корицата, во средина-
та на горниот дел се наоѓа грбот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во златен отпе-
чаток, а под грбот со златни букви 6 отпечатено 
„ЛИЧНА КАРТА". 

На последната внатрешна страна на корицата се ' 
отпечатени „НАПОМЕНИ" од Законот за ' личната 
карта (член 1, 5, 9 и 13). 

Член з 
Кога местото на раѓањето и живеалиштето на 

лицето кое првпат поднесува барање за издавање на 
лична карта се на подрачјето на иста општина, по-
датоците за раѓањето на лицето се утврдуваат врз 
основа на податоците што се водат во матичната 
книга на родените, а државјанството врз основа на 
евиденцијата за државјаните на СФРЈ. 

На барањето, во вид на службена забелешка, ќе 
се констатира на кој начину се утврдени подато-
ците. 

Член 4 
Во случаите кога лицето заради промена на лич-

ното име или адресата на станот поднесува барање 
за запишување на овие податоци на личната карта, 
органот на управата надлежен за внатрешни работи, 
во д^лот на личната карта „промена на лично име" 
односно „промена на адреса на стан", ги запишува 
новите податоци и истите ги заверува со потпис и 
печат. 

При поднесување на барање за замена на лична 
карта (промена на лично име, оштетена или до-
траена лична карта, промена на фотографијата за-
ради изменетиот изглед на имателот на личната 
карта, истек на рокот на важењето на истата или 
промена на живеалиштето или адреса на стан), по-
датоците во барањето се .утврдуваат врз основа на 
порано издадената лична карта и податоците од 
службената евиденција. 

Кога лицето поднесува барање за издавање на 
нова лична карта заради тоа што пррано издаде-
ната лична карта ја изгубило или на друг начин 
останало без неа, податоците од барањето се утвр-
дуваат врз основа на податоците од службената еви-
денција. 

Во случаите кога службената евиденција ја води 
органот на управата надлежен за внатрешни работи 
на друга општина, од подносителот на барањето од 
став 1, 2 и 3 на Овој член може да се бара да до-
несе на увид и исправа со која се докажува висти-
нитоста на податоците наведени во барањето. 

Во случаите од став 2 и 3 на овој член се поста-
пува според член 3 став 2 на овој правилник. 

Член 5 
Фотографиите што се приложуваат кон барање-

то за издавање одцосно замена на лична карта, се 
идентични и одговараат на изгледот на . подносителот 
на барањето, со' големина 3 x 3 , 5 см и истите се 
изработени на бела тенка фотохартија без рету-
ширање. ' 

Во случаите кога во личната карта се запишува 
промена на личното име или адресата на станот не 

, се приложува фотографија ниту се зема отпечаток 
од прст. 

Подносителот на барањето е фотографиран од 
лице (ан фас) со откриено чело без шапка, капа или 
шамија. 1 

Член 6 
Примените барања за издавање односно замена 

на лична карта се водат како посебна евиденција во 
вид на регистар. 

Регистарот ги содржи следните податоци: реден 
број; датум на приемот на барањето за издавање 
односно замена на личната карта,- податоци за под-
носителот на барањето и тоа-, лично име, ден, месец 
и година на раѓање, место, општина и република на 
раѓање; ознака на серијата и сериски број на лич-
ната карта и рубрика за забелешки. 

Барањето за издавање односно замена на лич-
ната карта се запишува во регистарот по редот на 
приемот. 
у Редниот број под кој е запишано барањето во 
регистарот, се запишува во личната карта како ре-
гистарски број. 

Член 7 
За секоја лична карта што се издава односно 

заменува се пополнува картон. 
Картонот од став 1 на овој член содржи: пода-

тоци за лицето на кое му е издадена лична карта 
и тоа.- лично име и татково име, а за омажените 
жени и моминското презиме; ден, месец и година 
на раѓањето, место, општина и република на раѓа-
њето; единствен матичен број; припадност на народ 
односно народност или етничка група; занимање; 
промена на лично име; претходното живеалиште и 
адреса на стан,- живеалиште и адреса' на стан во 
моментот на поднесување на барањето; пријавените 
малолетни лица,- регистарски број и ознака на се-
ријата и серискиот број на личната карта,- датум 
на издавањето на личната карта и рок на важе-
њето; потпис на службеното лице; потпис на лице-
то на кое му е издадена личната карта; место за 
фотографија и за отпечаток од прст и рубрика „За-
белешки". 

Член 8 
Б'о картонот за издадена лична карта, во рубри-

ката „Забелешки" се запишуваат службените забе-
лешки од член з став 2 * и член 4 став 4 на овој 
правилник. 

Во случаите од член 4 став 2 и з на овој пра-
вилник, податоците од рубриката „Забелешки" од 
стариот картон се пренесуваат во новиот, во кој се 
внесува и забелешка за причините поради кои лич-
ната карта е издадена односно замената. 

Во случаите на издавање на лична карта пора-
ди тоа што лицето ја изгубило или поради оште-
тување односно дотраеност, истек на рокот на ва-
жење на личната карта или поради промена на фо-
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тографијата заради изменетиот изглед на имателот 
— стариот картон се уништува, а во случаите на 
промена на личното име или адресата н а станот, 
старите картони со соодветна забелешка, и понатаму 
се чуваат во картотеката најмалку 5 години. 

Картоните за умрените лица се чуваат во посеб-
на пасивна картотека. 

Член 9 
Во случаите на добиено известување од член И 

став 2 од Законот за личната карта, во регистарот и 
Ј*О картонот, во рубриката „Забелешки" се забеле-
жува дека е издадена нова лична карта, регистар-
скиот број и органот што ја , издал новата лична 
карта. 

Член 10 
Во образецот на личната карта податоците се 

запишуваат со машина за пишување. 

Член 11 
Личната кар^а издадена на образецот бр. 1 про-

пишан со Правилникот за образецот на личната 
карта, постапката за издавање и замена на личната 
карта и за начинот на водење на евиденцијата за 

издадените лични карти („Службен весник на СРМ", 
бр. 2Д/73) е важечка, а ќе се заменува со ли^на кар-
та ЈГЗДадена на образецот бр. 1 пропишан со одред-
бите на овој правилник при поднесување на барања 
за издавање на нова лична карта во случаите утврде-
ни со закон. 

Член 12 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за образецот на лич* 
ната карта, постапката за издавање и замена на лич-
ната карта и за начинот на водење евиденција за 
издадените лични карти („Службен весник на СРМ", 
бр. 22/73). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 262-3720/1 
19 април 1988 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Александар Андоновски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 

ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

159. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за преду-
чилишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за преду-
чилишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштина на децата на седницата одржана 
на 26 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОЗТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
И КОНФЕКЦИЈА „ПАРТИЗАНКА" — ДЕЛЧЕВО ОД 
ОБВРСКАТА ЗА ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-
ЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТА-

НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Заради давање придонес во санирање на наста-

натата состојба од катастрофалниот пожар, ОЗТ за 
производство на конфекција „Партизанка" — Дел-
чево се ослободува од плаќање на придонес од ли-
чен доход во Републичката самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата и тоа: 

— по стапка од 0,60а/о, за основно образование и 
— по стапка од 1,25%, за општествена заштита 

на децата, за сите исплати на личен доход што ќе 
бидат извршени од 1. V. до 31. XII. 1988 година. 

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

сувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 11-486/2 
26 април 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, е. р. 

160, 
Врз основа на член 28, а во врска со член 39 

став 1 од Законот за избор на членови на делега-
циите и на делегатите во собранијата на опште-
ствено политичките заедници и самоуправните инте-
ресни заедници („Службен весник на СРМ" бр. 41/81 
и 3/86) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБО-
РИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на делегати во Собранието на Републичката СИЗ за 
предучилишно и ' основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата во делегатските 
единици: 

— Број 32 — Собранието на Општинската СИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата „Центар" — 
Скопје, за еден (1) делегат од редот на даватели 
на услугите,-

— Број 25 — Собрание на Општинската СИЗ за 
предучилитно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Радовиш, за 
еден (1) делегат од редот на корисниците на услу-
гите; 

— Број 31 — Собрание на Општинската СИЗ за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Титов Велес, за 
двајца делегати и тоа еден (1) од редот на корис-
ниците на услуги и еден (1) од редот на даватели 
на услуги; . 

— Број 21 — Собрание на Општинската СИЗ за 
предучилишно и основно овспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Неготино, за 
еден (1) делегат од редот на корисниците на услу-
гите; 

—- Број 20 — Собрание на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општествена зашти-
та на децата — Куманово, за еден (1) делегат ' од ре-
дот на корисниците на услугите. 

Член 2 
Изборите на делегати да се одржат најдоцна до 

26 ма ј 1988 година1. 
Член 3 

Изборите за делегати во Собранието на Репуб-
личката СИЗ за предучилишно и основно воспита-
ние и образование и општествена заштита на деца-
та во делегатските единици утврдени во член 1 од 
ова решение, да се извршат според Одлуката на 
Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно 
и основно воспитание и образование и општествена 
заштита иц децата за определување на бројот на 
делегатите во Собранието и за утврдување нг деле-
гатските единици и бројот на делегатите што се из-
бираат во, секоја делегатска единица бр. 18-67/2 од 
17. ОЗ. 1986 година („Службен весник на СРМ" бр. 
6/86). 

Член 4 . \ 
Како ден од кој почнуваат да течат изборните 

дејствија се определува 27 април 1988 година. 

Член 5 
Решението да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 
Бр. 11-486/10 

26 ацрил 1988 година 
Скопје Претседател, 

Павлина Василева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

161. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на ОРМ" бр. 3/84 и 33/86), а во врска 

.со член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83, 4/87), член 73 и 75 став 
2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија и член 2 од Општествениот договор за усог-
ласување на пензиите во СР Македонија, Собранието 
на Самоуправната, интересна заедница на пензиското 

.и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 25 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕ-
ЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 

РЕПУБЛИКАТА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Скроените, инвалидските ^ и семејните пензии, 

материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец, паричните надоместоци за пензија остварени во 
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странство и паричните надоместоци во врска со пра-
РОТО на преквалификација или доквалификација И 
соодветно вработување на инвалидите на трудот со 
преостаната работна способност, се усогласуваат со 
движењето на номиналните лични доходи во 1988 го 
дина за 50 насто. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според Одлуката за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци т о движењето на 
номиналните лични доходи во Републиката во 1988 
година („Службен весник на СРМ" бр. 8/88) до про-
центот од став 1 на овбј член со усогласуваат уште 
за 25 насто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши и на пензиите на учесниците во НОВ од 
пред 9 септември 1943 година определени од гаранти- , 
рана пензиска основа, најнискиот износ на пензиите, 
како и на пензиите со кои се исплатува додаток на 
пензијата, на износот на гарантираната пензија, нај-
нискиот износ на пензијата односно на пензијата. и 
додатокот на пензија определени за 1988 година спо-
ред соодветните одлуки. 

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

ласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1988 година. 

Член * 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаг 

га на сите пензии, освен на пензите на корисниците 
чија последна година од работата во смисла на член 
25 од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување е 1988 година, односно 
во чија пензиска основа се засметани целосно цли 
делумно личните доходи односно основици на оси-
гурување остварени во 1988 година. 

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

Член 5 
х Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлу-
ка припаѓа и на пензиите на работниците во орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи 
и семејните пензии изведени по таа основа сразмер-
но на бројот на месеците од 1988 година во кои при-
мале пензија согласно член 137 став 2 од Законот 
за внатрешни рабати („Службен весник на СРМ" бр. 
37/80) како и на пензиите на работниците во казне-
но-поправните и вослитно-поправните домови и се-
мејните пензии изведени по таа основа сразмерно на 
бројот на месеците од 1988 година во која примале 
пензија согласно член 73-а од Законот за извршу-
вање на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („Службен весник на СРМ" бр. 19/79 и 
35/86). 

Член 6 
Како основица за определување на усогласување-

то од член 1 на оваа одлука се зема износот на 
пензијата, материјалното обезбедување, односно па-
ричниот надоместок усогласени според порастот на 
номиналните лични доходи во Републиката во 1987 
година што на корисникот му припаѓа од 1 јануари 
1988 година. 

Член 7 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

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

Член 8. 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

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

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-1271/1 
25 април 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ГЕВГЕЛИЈА 

162. 
Врз основа на член 160 точка 15 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Гевгелија, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Гевгелија, на седницата одржана 
на 15 април 1988 година., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБ-
НИ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИ-
ГУ РЕН ИТЕ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ГЕВГЕЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и начинот на оства-
рувањето на погребните трошоци и посмртната по-
мош во случај на смрт на осигуреникот или осигу-
рено лице ќа Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита — Гевгелија. 

Член 2 
Надоместокот на погребни ^трошоци се утврдува 

ВО ИЗНОС: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до една 

година возраст, 21.410 динари; 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 години возраст, 34.060 динари; 
у 3. во случај на. смрт на осигурено лице над 7 
години возраст, 46.960 динари; 
. 4. во случај на смрт на корисник на здравствена 
заштита на возраст над 15 години, 60.890 динари. 

Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре во стран- 4 

ство за време на привремен престој во странство 
надоместокот од претходниот член се зголемува за 
50%. 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат законот на оси-
гуреното лице, односно осигуреникот врз основа на 
изводот од матичната книга на умрените, потврда 
за извршен закоп и здравствената легитимација на 
умрениот осигуреник (умреното лице). 

Б'о случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се под-
несува и потврда од дипломатското претставништво 
на нашата земја во странство дека законот е извр-
шен во странство. 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош во висина од 
30.000 динари, ако осигуреното лице има членови 
на потесното семејство. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на пог-

ребни трошоци и. посмртна помош стасува на денот 
на смртта на осигуреникот, односно осигуреното 
лице. 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 401 
15 април 1988 година 

Гевгелија 
Претседател 

Васил Крстев, е. р. 

163 . 
Врз основа на член 160 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница« за здравствен 
на заштита — Гевгелија, Собранието на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита — Гевгелија, на седницата одржана на 15 
април .1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ 
ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ГЕВГЕЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на упот-

ребата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и висината на 'надоместокот на трошоците За 
исхрана и сместување за време на патување и прес-
тој во друго место, која им припаѓа на осигуре-
ните лица на товар на средствата на Заедницата, а 
во случај кога користат здравствена заштита на на-
чин пропишан со општите акти на Заедницата. 

Надоместок на превозни трошоци 

Член 2 -
Надоместокот на трошоци за превоз им припаѓа 

на. осигурените лица за случаи предвидени со општи-
те акти на Заедницата во. висина на тарифата на 
јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица кога/ поради итноста на случа-
јот или здравствената состојба, по налог на лекарот 
или здравственатаг организација, превозот е извршен 
и со други превозни средства. 

Кога превозот, во случај на претходниот став, е 
извршен без претходен налог на лекарот или здрав-
ствената организација, оправданоста на превозот или 
превозното средство дополнително ја цени лекарска 
комисија на Заедницата. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се опре-

делува по правило според најкусата релација и тоа 
по основна тарифа од редовните превозни средства 
на јавниот сообраќај. -

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се 
подразбира: 

— во случат на патување со железница на рела-
ција до 150 км. во еден правец II класа од пат-
ничкиот воз, а на подолга релација од 150 км. во 
еден правец II класа со брзиот воз; 

— во речниот и поморскиот с о о б р а ^ ј припаѓа 
право на превоз II класа на пловните возила; 

— кога превозот се врши со автобус, припаѓа 
право на полна цена на чинењето на превозот. 

Кога на истата релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надоместок на превозните трошоци по 
најниската тарифа. . 

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 
од членот 2 на оваа одлука, надоместокот на тро-
шоците за превоз припаѓа во полн износ. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, врз основа на посебен 

пропис, има право на бесплатно вбзеве при користе-

њето на превозните средства на јавниот сообраќај, не 
му припаѓа надоместок на трошоци за превоз. 

Одредбите од претходниот став ,не* се однесу-
ваат на случаите кога осигуреното лице има право, 
на повластено возење само за определен број па-
тувања во текот на годината.. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на општите акти 
за начинот на користењето на здравствената заштита 
не му припаѓа надоместок на трошоците. 

^ Член 6, 
Налогот односно упатот за патување во друго < 

место поради специјалистички преглед важи, по пра-
вило, само за едно патување. До колку лекарот спе-
цијалист на кого осигуреното лице му е упатено на 
прв специјалистички преглед најде дека е потребно 
испитување и лекување и ка ј друг специјалист, прво-
битниот упат важи за сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице во смисла на претход-
ниот став е упатено односно преземено на амбу-
лантно ' социјалистичко лекување или испитување, 
издадениот налог важи за сето време додека трае 
лекувањето односно испитувањето. 

Висина на надоместокот на трошоците за исхрана 
и сместување за време на патувањето и престој 

во друго места 

Член 7 
Надоместокот на име трошоци за исхрана и 

сместување за време на патување и престој во' друго 
место на осигуреното лице му припаѓа како што 
следува: 

—* ако се упатува во место на територијата на 
СРМ — 1.540 динари; 

— ако се упатува во место надвор од територи-
јата на СРМ — 2.320 динари. 

Член 8. 
Покрај надоместокот од претходниот член, на 

осигурените лица им припаѓа и надоместок на тро-
шоци за ноќевање во фактички износ, врз основа 
на посебна приложена сметка, но не повеќе од 6.000 
динари. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

донесувањето. 

Бр. 400 
15 април 1988 година 

Гевгелија 
I Претседател, 

Васил Крстев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА — СТРУМИЦА 

164 . / 
Врз основа На член 20 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/70) и член 586 од Законот за 
здружен труд, како и член 37 точка 5 од Статутот 
на Самоуправната' интересна заедница на културата 
на општината Струмица, Собранието на Општинската 
СИЗ на културата — Струмица, на седницата одр-
жана на 9 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОП-

ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — 
СТРУМИЦА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

' донесите од доходот на ОЗТ и од личниот доход 
од работен однос во нестопанските дејности, како 
и од личниот доход од вршење на земјоделска, сто-
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панска и нестопанска дејност, со кои се обезбеду-
ваат средства за финансирање на Општинската СИЗ 
за култура — Струмица во 1088 година, 

Член 2 
„ Во 1988 година се .утврдуваат следните стапки 

на придонеси за финансирање на Општинската СИЗ 
за култура — Струмица: 

1. придонес оЈц доходот на ОЗТ, по стапка од 
0,85%; 

2. придонес од л^чен доход од нестопанството, по 
стапка од 0,55%; 

ч 3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 4,7%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска и нестопанска дејност по стапка 
од 1,33%. * * ' 

Согласно Резолуцијата за општествено-економ-
скиот. развој, организациите на здружен труд од 
средното насочено, од основното образование и од 
социјалната заштита ќе плаќаат придонеси и дано-
ци од личен доход во износ од 50%, а организа-
циите од високото образование и општествената за-
штина на деца во висина од 70% од општата стап-
ка што ќе ја плаќаат организациите на здружен 
труд и другите корисници на општествени средства, 
освен за придонесите за пензиско и инвалидско и 
здравствено осигурување, додека ОЗТ од областа на 
културата целосно се ослободуваат од плаќање при-
донеси и даноци од личен доход. 

Член 3 
Обврзници на придонесот за култура се органи-

зациите на здружен труд, а основица, за пресмету-
вање и плаќање на придонесот е доходот на ОЗТ. 

\ Член 4 4 

х ^ Обврзници на придонесот за култура се и работ-
ниците што остваруваат личен доход од нестопан-
ството, а основица за плаќање на1 придонесот прет-
ставуваат, сите примања на работниците, освен ра-
ботниците во областа на културата кои се ослобо-
дени од плаќање, како и работниците од високото 
образование и социјалната заштита кои плаќаат 
намален износ. 

Член 5 
Обврзници на придонесот за култура се и работ-

ниците што вршат самостојна земјоделска, стопанска 
и нестопанска дејност, а основица за пресметување 
и плаќање на придонесот е основицата на која се 
плаќа данок според Законот за даноците на граѓа-
ните. 

Член 6 
Даночните ослободувања и олеснувања кои ги про-

пишува Општината за придонесот од земјоделска 
дејност, ќе се однесуваат и за придонесот за СИЗ 
за култура на општината Струмица. 

Член 7 
Утврдувањето и наплатата на Придонесот за кул-

тура од доходот и од личните доходи по член 2 од 
оваа одлука, го врши органот за приходи на општи-
ната и Службата на општественото книговодство во 
Струмица, во роковите и на начин пропишан со* 
Законот за даноците на граѓаните. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина, а за, наплата на сите видови придонеси. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста: 

нува да важи Одлуката број 03-35/3 од 2 ноември 
1987 година. 

Бр. 03-37/1 
19 април 1988 година 

Струмица 
Претседател, 

Елена Трајкова, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 
Пред овој суд е покрената постапка за аморти-

зација на меница, чиј трасент е „Техномеханика" од 
Марија Бистрица, СО — Доња Стубица, чиј ремитент 
е ДОЗТ „СИНТЕК" — Скопје, авалист Загребачка 
б^нка — Загреб. Меницата е под бр. 12232885 на из-
нос од 1.127.500 динари, со дата на издавање на 27. 
X. 19Ѕ7 година, а со дата на достасаност на 13. I. 
1988 година. 

Се моли секој оној ка ј кого сс наоѓа меницата 
или кој нешто знае за истата, да ја достави на су-
дот или да го извести судот во рок од 60 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно, -истата ќе 
биде амортизирана. 7 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
44/88. , (70) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен граѓански спор за одре-

дување на издршка по тужбата на малолетната ту-
ж и т е л и Хасани Садиме,. застапувала од законскиот 
застапник Ханифе Ајдини од Скопје, против туже-

^ ниот Хасани Зија од е. Ваксинце — Куманово, кој се 
наоѓа на привремена работа во СР ' Германија со 
непозната адреса на живеење и престојување. 

Вредност на спорот 500 ДМ. 
Бидејќи тужениот е .со непозната адреса во СР 

Германија, се повикува да се јави во овој суд во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или во 
истиот рок да ја достави својата сегашна адреса 
на живеење или престојување. Доколку тужениот не 
се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот, на истиот ќе му биде одреден привремен застап-
ник, кој ќе ги застапува1 неговите интереси пред 
судот се до појавувањето на тужениот или известу-
вањето за неговото место на живеење, а во смисла 
на член 84 и член 86 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX 
П. бр. 776/88. (80) 

Пред овој суд е покренат спор за сопственост на 
недвижен имот по тужбата на тужителот Т р п е н о в -
ски Спасов Томе од Скопје, ул. „Ратко Митровиќ" 
бр. 157, нас. Драчево, против тужениот Трајковски 
Цветко Димче од Битола, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Трајковски Цветков Димче 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас или во истиот рок да ја 
достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави, на истиот ќе му 
биде одреден привремен, старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
886/88. (75) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
Се повикува лицето Васил Димовски со последно 

живеалиште во е. Лавци, кој наводно починал на 17. 
I. 1927 година, да се јави во овој суд во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ". 

Истовремено, судот го повикува секој друг кој 
нешто знае за неговиот живот,/ за тоа да го извести 
судот. 

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе 
одлука по* предлогот за утврдување на смртта. 

Од Општинскиот суд во Битола, ЕПП. бр. 84/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Општинскиот суд во ч Гостивар го повикува ли-

цето Шасивари Ракип од е. Сенокосе — Гостиварско, 
да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ". 
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Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
знаат за неговиот живот да му соопштат на овој суд. 

По истекот на рокот од 15 дена /доколку лицето 
не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова лице 
е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 316/87. 
(72) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР -

Пред Општинскиот суд во Дебар е заведена вон-
процесна постапка по предлогот на Селман Селман 
Али од с. Новак, општина Дебар, за докажување на 
смртта на неговиот татко Селман Али Селман, по-
рано од с. Новак општина Дебар, за кого се тврди 
дека умрел на 28. III. 1986 година во с. Новак, и 
дека не бил заведен во матичната книга на умрените. 

Се повикува секој кој знае нешто за смртта на 
Селман Али Селман, да го извести овој суд во рок 
од 15 дена по објавувањето на овој оглас. 

По истекот на определениот рок, ќе биде поста-
вен привремен старател и ќе продолжи постапката 
за докажување на смртта. 

Од Општинскиот суд во Дебар, ВПП бр. 107/85. 
(73) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

Пред Општинскиот суд во Делчево е заведен 
спор за долг од страна на тужителот Барлеверансер 
АБ фирма од Шведска со адреса 422 46 Хисингс 
Барска, преку адвокатот Џурџе Нинкович од Бел-
град, против тужениот Љубен Стојковски од е. Мо-
штица — Делчевско, а сега со непозната адреса на 
живеење во странство. Вредност на спорот 120.000 
динари. 

Согласно член 85 од Законот за процесната пос-
тапка на тужениот »му се поставува привремен за-
стапник и тоа дипломираниот правник Благој Андо-
нов од Делчево, кој како привремен застапник ќе 
го застапува тужениот во оваа постапка се додека 
тужениот или негов полномошник не ќе се појават 
пред овој суд. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Делчево, П. бр. 127/86. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Делчево е покрената 
постапка за амортизација на свидетелство на пред-
лагачот Благој Ѓорѓиевски од е. Нов Истевник — 
општина Делчево, под Р. бр. 545/86. 

Се повикуваат сите оние кои знаат нешто во 
врска со исчезнатото свидетелство, на лицето Бла-
гој Горлиевски од е. Нов Истевник, Делчевско за 
завршено осмо одделение во Основното училиште 
„Маршал Тито4" во е Град, Делчевско, во рок од 
15 дена ги пријават податоците до Општинскиот суд 
во Делчево. 

Од Општинскиот суд во Делчево, Р. бр. 545/86. 
(84) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за надомест на штета по тужбата на Шериф Хакили 
од е. Глоѓи — Тетовско, против Сулејмани Узаир од 
е. Нераште, Тетово и др. 

Се повикува тужениот Узаир Сулејмани од е. 
Нераште, сега со непозната адреса во Германија да 
се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во Општинскиот суд — Тетово, или да одреди 
свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде од-
реден привремен старател преку Центарот за соци-
јална работа — Тетово, кој ќ е 4 го застапува до 
окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд. во Тетово, П. бр. 382/88. (81) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за службеност по тужбата на тужителите Рамадани 
Шукри од е. Нераште, и други проти? тужените 
Дехари Меметрешат и Дехари Зибер, двајцата о^ 
е. Глоѓи, сега на привремена работа во Норвешка 
со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Дехари Меметрешат и 
Дехари Зибер, двајцата од е. Глоѓи, сега со непоз-
ната адреса во Норвешка да се јават пред овој суд 
во рок од 30 дена, да постават свој полномошник 
или да ја достават својата адреса. Во спротивно, по 
истекот на овој рок, судот на истите ќе им постави 
привремен старател кој ќе се грижи за нивните пра-
ва и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 410/87. 

Пред овој суд се води постапка за уредување 
на меѓа, по предлог на предлагачот Симо Матовски 
од е. Беловиште, против противникот Александар 
хМатовски од е. Беловиште сега со непозната адреса 
во САД. 

Се повикува лицето Александар Тодев Матовски 
од е. Беловиште, а сега со непозната адреса на жи-
веење во САД, да се јави во Општинскиот суд во 
Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот, да постави свој полномошник или достави своја 
адреса. Во спротивно, судот ќе му постави привремен 
застапник КОЈ ќе ги штити неговите права и интереси 
во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВИС. бр. 139/88. 
(74) 

Пред овој суд се. води постапка за сопственост 
по тужбата на тужителот Атанасовски ѓорѓе од е. 
Слатина, против тужениот Божиновски Борислав од 
е. Слатина, а сега со непозната адреса во САД. 

Се повикува Божиновски Борислав од е. Слатина, 
а сега на привремена работа во САД, со непозната 
адреса, да се јави во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот, во Општинскиот суд во Тетово, да 
постави свој полномошник или да достави своја адре-
са. Во спротивно, судот ќе му постави привремен 
застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 548/88. (76) 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
'брак по тужбата на тужителот Ферати Хиријет од 
е. Одри — Тетовско, против тужениот Ферати Бај-
рам Муса од е. Одри, сега ца привремена работа 
во странство со непозната адреса. 

Се повикува Ферати Бајрам Муса од е. Одри, а 
сега на привремена работа во странство со непозната 
адреса,' да се јави во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во Општинскиот суд во 'Тетово, да 
постави свој полномошник или да достави своја адре-
са. Во спротивно, судот ќе му постави привремен 
застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 568/88. (77) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 128,2/87 од 14, I. 1988 година, на 
регистарска влошка бр. 1-961-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата односно на-
зивот на лицето овластено за застапување со след-
ните податоци: Се запишува промената на фирмата 
односно називот на Заводот за унапредување на 
предучилишното и основно образование и воспиту-
вање „Гостивар", Ц. О., Гостивар, ул. „Браќа Ги-
носки" бр. 45 и во иднина ќе гласи: Завод за уна-
предување на предучилишното и основното образо-
вание и воспитување „Гостивар" за општините Го-
стивар и Дебар, Ц. О., Гостивар, ул: „Браќа Гино-
ски" бр. 45. 

Се брише досегашниот застапник Снопче Џема-
дедин, в. д. директор, а се запишува новиот застап-
ник Милчески Јосиф, директор, со неограничено ов-
ластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1282/87. (5) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 287/87 од 10. III. 1988 година, на 
регистарска влошка бр. 1-221-0-0-0, ја - запиша во 
судскиот уегистар промената на лицето овластено 
за застапување на Основното училиште „Кирил и 
Методија", со Ц. О., е. Орашец — Куманово, со 
следните податоци-. Се брише досегашниот застап 
ник Митковска Вера, директор, без ограничување, 
а се запишува новиот застапник Ангеловски Влади-
мир, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 287/88. (74) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1б од 7 III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2198-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
СИЗ под фирма.- Општинска самоуправна интересна 
заедница за предучилишна и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, Ц. 
О., Неготино 

ОСИЗ е основана со Самоуправна спогодба бр. 
02-80 од 17. IV. 1986 година настаната со здружува-
ње на: 

— ОСИЗ за образование и наука, Ц. О., Него-
тино ; 

— ОСИЗ за општествена заштита на децата, Ц 
О., Неготино. 

Основна дејност: 
— 140231 — СИЗ за образование и наука; 
— 140235 — СИЗ за детска заштита. 
ОСИЗ во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка, а во рамките на овлас-
тувањата утврдени со, Самоуправната спогодба за 
нејзиното основање. 

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

Лице овластено за застапување е Бунаров Ристо, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански ' суд во Скопје, Срег. 
бр. 16/88. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1255»/87 од 29 II. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1->888-1-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ООЗТ со следните 

податоци: Се запишува престанокот на Основната 
организација на здружен труд Факултет за музичка 
уметност, со О. Сол. О.. Скопје, ул. „Питу Гули" бр. 
1, во состав на Факултетот за музичка и драмска 
уметност,- со ограничена солидарна одговорност на 
ООЗТ, Скопје, ул. „Питу Гули" бр. 1, поради орга-
низирање и конституирање во работна организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1255/87. . (78) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срег. бр. 12 од 7. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1416-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на СИЗ со следните 
податоци: Се запишува престанокот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, со целосна одговорност, Неготино, 
ул. „Маршал Тито" бб, поради здружување со Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за обра-
зование и наука, со Ц. О., Неготино, ул. „Маршал 
Тито" бб, во нова Општинска самоуправна интерес-
на заедница за предучилишно и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата, Ц. 
О., Неготино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 12/88. (75) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр.' 13 од 17. III. 198^ година, на регис-
т а р а влошка бр. 3,-1496-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на СИЗ со следните по-
датоци : Се запишува престанокот на Општинската * 
самоуправна интересна заедница за образование и 
наука, со целосна одговорност, Неготино, ул. „Мар-
шал Тито" бб, поради здружување со Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, со целосна одговорност, Неготино 
ул. „Маршал Тито" бб, во нова Општинска само 
управна интересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена за-
штита на децата, Ц. О., Неготино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 13/88. (76) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 139 од 29. II. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-888-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на работната организа-
ција со следните податоци: Се запишува престано-
кот на Факултетот за .музичка и драмска уметност, 
со ограничена солидарна одговорност на ООЗТ Скоп-
е ул. „Питу Гули" бр. 1 поради организирање и 
конституирање на основните организации во работни 
организации. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
139/88. (79) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 72 од 15. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 47 ја запиша во судскиот регис-
тар промената .на лицето овластено за застапување 
на РО Средно стручно угостителско училиште со 
практична обука „Ванчо Питошески" — Охрид, со 
следните податоци г Лице овластено за застапување 
иа РО е Јагода Николова Ристеска, в. д. директор, 
со неограничени овластувања (досегашен претседа-
тел на привремен одбор). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 72/88. (85) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 312 од 21. ПГ. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-10-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Работната организација 
на природно лекувалиште „Минерални Бањи", е. Не-
горци, ц . О. Гевгелија, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник в. д. директор Нико-
ла Варелов и истиот се именува за директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 312/88. " (86) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 43 од 11. ТИ 1988 година, на регис-
тарска влошка бр 2-2144-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Кончанка", 
Р. О., е. Ново Конско, Гевгелија, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Благој Миов, 
в. д. директор, а се запишува новиот застапник Рис-
то Кралев, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 43/88. (87) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 350 од 18. III 1988 година, на регис-
тарска влошка бр 2-1597-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на привремените мер-
ки и промена на лицето овластено за застапување 
— претседател на привремениот одбор на Земјодел-
ската задруга „Богородица" — е. Богородица, Гев-
гелија, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Јордановски Јордан, в. д директор, а се 
запишуваат привремените мерки и новиот застапник 
за застапување Митко Николов, претседател на при-
времениот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 350/88. * (88) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1392 од 15. III. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1736-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј-



Стр. 330 — Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 мај 1988 

ност на Земјоделската задруга „Антигона", Р. О. Де-
мир Капија, со следните податоци: Се запишува про-
ширувањето на споредната дејност со: 

070112 — зеленчук, овошје и преработка; 
070114 — разни животни продукти, алкохолни 

пијалаци и производи за домашни потреби,-
070122 — обувки, кожа и пластика,-
070123 — метални и електротехнички стоки; 
070124 — огрев II градежни материјали; 
070129 — тутун и други ^ п р е х р а н б е н и произ-

води. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 1392/87. (89) 

Окружниот .стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 313 од 16. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2200-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежната занаетчиска задруга под фирма : Градеж-
но занаетчиска задруга „Обнова", Р. О. — Кавадар-
ци, ул. „Моша Пијаде" бб — Кавадарци. 

Задругата е основана со одлука на здружените 
занаетчии од 15. II. 1988 година. 

Во задругата се здружени следните задругари: 
Грков Томислав, Ристов Игно, Гурева Љубица, На-
циќ Иван. 

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

дежништвото; ѕидаро-фасадерски, терацерски, моле-
ро-фарбарски, керамичарски, градежно-браварски и 
други градежни занаетчиски работи во градежните 
- ТВОТО; 

050301 — поставување и поправка на градежни 
инсталации, изградба, реконструкција, адаптација и 
поправка на објекти; 

'050100 — изградба, реконструкција, адаптација и 
поправка на стопански објекти; 

110402 — проектирање на градежни објекти; 
110404 — инженеринг услуги ; 
090131 — поправка и одржување на електрични . 

апарати во домаќинството; 
090133 — изработка на разновидни електро-тех-

НИЧКИ Производи; 
090139 — поправка и одржување на електро-,тех-

нички машини. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

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

трети лица задругата одговара со сите свои сред" 
ства, за обврските на задругата емчат супсидијарно 
и здружените занаетчии во висина на здружениот 
влог од 100.000 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Грков Томи-
слав. дипл. град. инж. в. д. директор; без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 313/88. (90) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 241 од 18. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2201-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на за-
другата под ф и р м а Г р а д и н а р с к о - з е м ј о д е л с к а задру-
га „Мак Комерц", Р. О., е. Марена, Кавадарци. 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба за здружување на земјоделците од 14. I. 1983 
година. 

Основачи на задругата се: Костадинов Бранко; 
Џамбазов Никола; Дафчев Методија; Камчев Перо; 
Димов Димо; Ставрев Ставре; Камчева Риска; Голче-
ва Менча; јованов Лазо, Трајков Ристо; Јованова 
Надежда,- Јованов Љубе; Димов Симон; Петров То-
дор; Лазова Ленче и Јанев Коле. 

Основна дејност: 
020110 — полјоделство; 

— градинарство; 
020120 — овоштарство со производство и на ово-

шни садници; 
020130 — лозарство ед производство и на лозо-

ви садници; 

020140 — сточарство и други гранки на земјо-
делско ПРОИЗВОДСТВО; 

020201 — земјоделски услуги за растително про-
изводство; 

020202 — земјоделски услуги за сточарство. 
Споредни дејности: 
070111 леб, печива, млеко и млечни произ-

води ; 
070112 — зеленчук, овошје, јужно овошје и пре-

работки ; 
070113 — месо, живина и риба,-
070114 — разни животни продукти, алкохолни и 

безалкохолни пијалаци и производи за домашни по-
треби; 

070121 — текстил и конфекција; 
070122 — кожи, гума, обувки и пластика; 
070123 — метални и електротехнички стоки,-
070124 — огрев и градежен материјал; 
070126 — керамика, стакло и порцелан; 
070127 — бои, лакови и хемикалии; 
070132 — друга трговија на мало со мешани 

стоки; 
070140 — трговија на мало со возила (земјодел-

ска механизација) делови, гуми и прибор; 
070212 — откуп, купување и пласман на земјо-

делско сточарски и др. производи на големо и мало,-
080190 — други угостителски услуги,-
090131 — поправки и одржување на електрични 

апарати за домаќинства; 
090132 — поправка и одржување на радио и те-

левизиски апарати, штедно кредитно работење за 
здружените земјоделци и кооперанти. 

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

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

За обврските на задругата одговараат ограничено 
супсидијарно здружените земјоделци до 100.000 ди-
нари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Јанев Коле, в. 
д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 241/88. (91) . 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-, 
нието Срег. бр. 344 од 22. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-393-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Браќа Мила-
динови", Ц. О. Куманово, ул. „Народна Револуци-
ја" бр. 43 со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Стојко Николовски, директор, 
а се запишува новиот застапник Надица Ангеловска, 
директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 344/88. (92) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег., бр. 1600/87 од 29. II. 1988 година, на 
регистарска влошка бр. 2-1243-0 0-0, го запиша во 
судскиот регистар истапувањето на задругарите и 
пристапување на нови членови на Градежно-занает-
чиската услужна задруга „Гарант", со Ц. О., Скопје 
ул. „Васил Главинов" бб, со следните податоци: Се 
запишува пристапувањето на нови членови, задруга-
ри и тоа: Арапиноски Андон, Арапиновски Петар и 
Мустафа Јашар, а истовремено истапуваат од задру-
гата следните задругари: Диов Атанас; Илиевски 
Борис; Митровски Велимир; Митровски Јован,- Ни-
коловски Јован; Петровски Андон; Рашиќ Живојин 
и Сефедин Ќани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1600/87. (93) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 318 од 16. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1887-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за управува-
ње, одржување и користење на објектите и терените 
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на физичката култура „Водно", Ц. 0., Скопје, ул. 
„Лазар Личеноски" бр. 31 — Скопје, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Етхем 
Омерагић, в. д. директор, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Алибегов Руди, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 318/88. (94) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 197 од 11. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-161-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Училиштето за средно 
образование „Орце Николов", Ц. О. булевар „Илин-
ден" бб — Скопје., со следните податоци: Досегаш-
ниот в. д. директор, Станка Славенска, се именува за 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 197/88. (95) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 173 од 9. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-440-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на називот со следните 
податоци: Се запишува промената на називот на 
Централното основно училиште „Марко Цепенков" 
Ц. О. станица Зелениково — Скопје и во иднина 
ќе гласи-. Работна организација за основно воспита-
ние и образование „Марко Цепенков", Ц. О., станица 
Зелениково. Скратен назив ЦОУ „Марко Цепенков" 
-Ц. О., ст. Зелениково. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 173/88. (96) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 210 од 14. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-633-2-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за приготву-
вање и прикажување на драмски дела на албански 
и турски јазик Театар на народностите — Скопје, 
ул. „192" бб, со Н. Сол. О. — ООЗТ Турска драма 
— Скопје, со следните податоци: Се б о и т е досегаш-
ниот застапник Ќемал Лила, раководител, без огра-
ничување, а се запишува новиот застапник Ѓунер 
Исмаил, раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 210/88. (97) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 345 од 22. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1055-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Молеоо-фарбарската и- градежна за-
наетчиска задруга „Идеал" — Скопје, ул. „ћазар 
Личеноски" бр. 58, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Трајковски Костадин, в. д. 
директор, а се запишува новиот застапник Костов 
Коста, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 345/88. (98) 

. Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 281 од 18. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-157-0-0-0, ја запиша4 во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Новинско-издавачката работна орга-
низација „Просветена жена", ц. о.. Скопје, ул. „Ми-
хаил Цоков" бб, со следните податоци : Се брише 
досегашниот застапник Мирјана Чепинќич — Јова-
новска, директор, главен и одговорен уредник, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Ко-
пачева Татјана, директор, главен и одговорен уред-
ник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 281/88. (99) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 164 од 18. II. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-208-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Заводот за згрижува-
ње, воспитување и образование на деца и младинци 
„Милановиќ Ранка", ул. „Перо Наков" бр. 2, Скоп-
је, со следните податоци: Досегашниот застапник 
Васевски Бошко, в. д. директор, се запишува во 
својство на директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 164/88. (100) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 45 од 11. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-14-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, ц. о., Скопје, Основна заедница Струга, 
ул. „Маршал Тито" бб, со следните п о д а т о ц и С е 
брише досегашниот застапник Стефановски Ристо, 
секретар, а се запишува новиот застапник Кавај 
Здравка, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 45/88. ^ (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 372 од 24. III. 1988 година, на региС' 
тарска влошка бр. 1-641-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Угостителската работна организација 
„Бисерка", ц. о., Куманово, плоштад „Нова Југосла-
вија" бб, со следните податоци.- Се брише досегаш-
ниот застапник Јовановски Боривоје, директор, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Ар-
сеновски Арсен, в. д., директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански СУД во Скопје, Срег. 
бр. 372/88. ' (103) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 397 од 31. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1650-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Караџица", 
Р. О., е. Патишка река — Скопско, со следните по-
датоци : Лице овластено за застапување е Драган 
Ралев, директор на Земјоделската задруга, без огра-
ничување. 

Се брише Ѓеладин Незировски, в. д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 397/88. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 367 од 31. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-626-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на привремените мерки 
и промена на лицето овластено за застапување на 
Централното основно училиште „Напредок" Ц. О., 
е. Студеничани — Скопје, со следните податоци: Се 
бришат привремените мерки и претседателот на 
привремениот одбор Медин Шаќири, а се запишува 
новиот застапник Муамет Касами, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 367/88. (105) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 166 од 28. Ш. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1590-11-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О. 
со ООЗТ — Скопје при Универзитетскиот центар за 
медицински науки, ООЗТ Клиника за ендокриноло-
гија и болести на метаболизмот — Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 17, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник проф, д-р Александар Плаше-
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ски, директор, а се запишува новиот застапник д-р 
Кирил Петровски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, 
бр. 166/88. ' (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 349 од 4. IV. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-362-0-0-0, ја запиша во суд- , 
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за згрижу-
вање и воспитание „Детска радост", Ц. О. Гостивар, 
ул. „Беличица" бр. 49, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Љиљана Г а в р и л о в а 
— Здравковић, в. д. директор, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Михајловска Елена, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, / Срег. 
бр. 349/88. , ' (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 152 од 30. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-714-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Моша Пијаде" 
Ц. О., Гостивар, со следните податоци.- Се брише 
досегашниот застапник Рамадани Рамадан, в.̂  д. ди-
ректор, а се запишува новиот застапник Бајрами 
Бастри, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. . 152/88. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 293 од 4. IV. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр 2-3-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Габрово", Р. О., е. 
Нисторово — Гостиварско, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Александар Танчев-
ски, директор, а се запишува новиот застапник За-
фироски Видоја, директор, со неограничено овласту-
вање. 

Од Окружниот .стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 293/88. (109) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1518 од 15. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2199-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
земјоделската задруга под фирма: Земјоделска за-
друга „Кожуф", Р. О., е. Петрово — Гевгелија. 

Земјоделската задруга е основана со самоуправ-
ната спогодба за здружување од 9. XI., 1987 година, 
а основачи се следните задругари: Митров Петар,-
Иванов Димитар,- Атанасов Тодор; Костадинов Крсте; 
Костадинов Лазар,- Сгамков Никола; Гацев Тодор; 
Марков Лазар: Велков Петар,- Велков Димитар,- Сто-
јанов Илија: Ѓуров Димитар,- Ристовски Тодор,- Ми-
цев Петар;. Митров Милан; Костадинов Илија,- Ри-
зов Ристо- Стојанов Киро и Николовски Методи. 

Основни дејности: 
020110 — градинарство, 
020120 — овоштарство, 
020130 — лозарство,- , 
030003 — собирање на лековити растенија и шум-

ски ПЛОДОВИ; 
020140 — сточарство, 
020201 — вршење на услуги и давање на совети 

на здружените земјоделци во врска со земјоделското 
производство, 

070127 — промет на мало со хемиски произво-
ди ^(вештачко ѓубре, заштитни средства и други ре-
проматеријали потребни за земјоделството). 

Споредни дејности: 
070124 — промет на мало со огрев и градежни 

материјали,-
110109 — штецно-крелитно работење : 
080119 — организирање на угостителство и сел 

ски туризам. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица задругата од-
говара со сите свои средства, а здружените земјо-
делци во висина на петкратен износ од здружениот 
влог емчат во износ од 25.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Методе Нико-
ловски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1518/87. (110) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 339 од 6. IV. 1988 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., Скопје, 
булевар „Југославија" бб, со следните податоци: Се 
брише, досегашниот застапник д-р Миле Стамени-
ков, вршител на должноста декан, а се запишува 
новиот застапник проф. д-р Живоин Георгиевски, 
декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 389/88. , (111) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 221 од 24. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-90-0-0-0. ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Природно-научниот музеј на Маке-
донија, ц. о., Скопје, булевар „Илинден" бб; со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Ристо Групче, досегашен директор, а се запишува 
новиот застапник Бранислава Михајлова, директор, 
без ограничување. 

х- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 221/88. (112) 

Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Срег. бр. 49Ѕ од 31. III. 1988 година, *Ја регис-
тарска влошка бр. 2 2204-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на за-
наетчиската задруга под фирма: Занаетчиска задру-
га „Занат Скопје", О. Суб. О.. Скопје, ул. „Саева 
Ковачевиќ" бр. 47. 

Самоуправната спогодба за здружување во зана 
етчиска задруга е донесена на 26. XI. 1987 година. 

Основачи на задругата се-. Ристовски Сашо; Ри-
зовски ѓорѓи,- Рајковчевиќ Драган,- Анѓеловски Ристо; 
Димовски Александар; Боцевски Јованчо,- Ѓолев Ди-
митар; Павловски Стојан,- Трпчевски Георгија,- Ва-
силевски Трајан; Карова Снежана,- Цветановски Са-
во; Мирчески Илија; Цветаноска Јасмина; Мирчески 
Тони; Талески Вангел; Кржаловски Методија; Насков 
Томислав и Наков Нако. 

Основни дејности: 
13 — браварска; 
14 — лимарска,-
42 — електроинсталатерска за електрични водо-

ви, лифтови и СЛ.; 
15 — металостругарска-
43—46 — електромеханичарска; 
63 — изработка на ролетни од дрво и пластика; 
68 — столарска,-
70 — тапетарска и д е к о р а т е р а ^ ; 
174—180 — ѕидарска, фасадерска, армирачка, те-

сарска, покриварска, молеро-фарбарска, изолатерска, 
паркетарска,-

183 — печкарска — к е р а м и ч а р а ^ ; 
184 — терацерска; 
189 — инсталатерска за водовод, гасни построј-

ки и канализација; 
190 — инсталагерска за централно греење и уре-

ди за климатизација. 
Занаетчиската задруга во правниот промет со 

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

трети лица занаетчиската задруга одговара со сите 
свои средства. 

> За обврските на занаетчиската задруга сторени 
во правниот промет одговараат задругарите огра-
ничено супсидијарно во висина на здружениот влог 
од 10.000 динари за секоја обврска. 
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Лице овластено за застапување е Мирчески То-
ни, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 498/87. (ИЗ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1248 од 24. III. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр 1-2168-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на работната заедница под фирма : Работна заед-
ница на младинско спортско друштво „Скопје" Хо-
к е ј а ш клуб, Н. Сол. О., булевар „Југославија" 
бр. 6, Скопје. 

Оваа Работна заедница е формирана со одлука 
донесена на 6. VII. 1987 година која е усвоена на 
седницата одржана на 27. VII. 1987 година на работ-
ните луѓе на работната заедница. 

Основни дејности: 
080190 — угостителство. 
Работната заедница истапува во правниот про-

мет во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица работната 

заедница одговара неограничено со средствата со 
кои што располага. 

Лице овластено за застапување е Смически Ки-
рил, в. д. раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1248/87. * (114) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1254/87 од 29. II. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-2197-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната орга-
низација под фирма: Универзитет „Кирил и Мето-
диј" — Скопје, РО Факултет за музичка уметност, 
со Ц. О., Скопје, ул. „Питу Гули" бр. 1. 

Работната организација е организирана со издво-
јување на ООЗТ од составот на Работната органи-
зација Факултет за музичка и драмска уметност ко-
ја ч се брише од судскиот регистар, а со Самоуправ-
на спогодба бр. 01-660 од 2. ХИ. 1987 година се 
организира и конституира нова работна организација 
Факултет за музичка уметност, со Ц. О. — Скопје. 

Основна дејност: 
120146 — академии и факултети (настава од VI 

—VIII степен на стручно образование). 
Во правниот промет со трети лица РО ФМУ ис-

тапува во свое име и за своја сметка, со целосна од-
говорност. / 

За своите обврски во правниот промет одговара 
со општествените средства со кои располага работ-
ната организација (целосна одговорност — ц. о.) 

Лице овластено за застапување е ред. проф. 
Фимчо Муратовски, декан, со ограничување до 
100.000 динари, , а преку тоа одлучува Советот на 
Факултетот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1254/87. (80) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 65 од 9. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 663, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Центар за унапредување на индивидуалното 
земјоделство „Развој" — Крушево, со ц. о., со след-
ните податоци: Лице овластено за застапување е 
Бојкоски Бранко, в. д. директор. 

Му престанува овластувањето на Марин Милен-
о с к и . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 65/88. (81) 

Окружниот стопански 
нието Срег. бр. 4^ од 21. 
тарска влошка бр. 138, ја 
гар промената на лицето 
на РО Центарот за средно 
меит Охридски" — Охрид, 
датоци: Лице овластено 

суд во Битола, со реше-
II. 1988 година, на регис-

запиша во судскиот регис-
овластено за застапување 

насочено образование „Кли-
со ц. о., со следните по-

за застапување на РО е 

Пулески Петар, индивидуален работоводен орган, ди-
ректор (досегашен претседател на колегијалнидт ра-
ботоводен орган). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 43/88. (82) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 64 од 9. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-11 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на ООЗТ РО на основното образование и воспи-
тание „11 Октомври" — Прилеп, ООЗТ ОУ „Моша 
Пијаде", е. Витолиште, Прилеп со следните податоци: 
Лице овластено за застапување на ООЗТ е Дамчески 
Гоце, индивидуален работоводен орган, директор. 

Му .престанува овластувањето на Мојанчевски Ж. 
' Ристо. 

Од Окружниот стопански суд ЕО Битола, Срег. 
бр. 64/88. (83) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието РЛ. бр. 2/88 отвори ликвидациона постапка 
над РОУТ „Илинден" — Крушево, поради потрајна 
неможност да ги обновува општествените средства 
и да го обезбедува остварувањето на правата на 
работниците ^загарантирани со Уставот. 

За ликвидационен управител е именуван Тома 
Димитровски од Крушево, ул. „8-ми Септември" бр. 
36, Крушево. 

Се повикуваат должниците веднаш да ги подми-
рат своите обврски, а доверителите да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ", до 
овој суд со поднесок во 2 примероци, со докази 
кои ќе се испитуваат на рочиштето од 3. VI. 1988 
година во 10 часот, соба бр. 5 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, РЛ. 
бр. 2/88. (123) 

Врз основа на решението У. бр. 11-133/1 од 1. 
VIII. 1987 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии од рег. бр. 77, книга П^ занаетчискиот 
дуќан од занаетот кројач на машка облека на Ди-
митковски ѓорѓи Јордан, од е. Умлена, Берово. (1) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

' Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил 
под назив: „Шаховски клуб „Единство" — Титов Ве-
лес" се огласуваат за неважни. (2484) • 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна ^книшка на име Мирослав Јовановски, 
Тетово. ' (2215) 

Работна книшка на име Јелица Тренчевска, Бе-
рово. (2219) 

Работна 'книшка на име Радослав Бајдевски, Ку-
маново. (2236) 

Работна книшка на име Зоран Димитриевски, 
Кратово. (2237) 

Работна книшка на име Моме Митковск^, Кри-
ва Паланка. (2238) 

Работна книшка на име Фејзи Имери, Струга. 
(2239) 

Работна книшка надиме Ферат Ислами, Тетово. 
(2248) 
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Работна книшка на имс Спиро Паноски, Стру-
га. (2289) 

Воена книшка, на име Љупчо Јаковлев, ул. 
„Петре Алчев" бр. 29, Титов Велес. (2293) 

Работна книшка на име Рашо Пљакич, Титов 
Велес. (2294) 

Работна книшка на име Невзат Зенуни, Тетово. . 
(2295) 

Возачка дозвола на' име Ремзи Асани, Титово. 
Лична карта на име Ремзи Асани, Тетово. (2299) 
Одобрение за водоинсталатерски дуќан, изда-

дено од СО „Чаир", Скопје на име Благој Аргов, ул. 
„Никола Малешевски" бр. 20/1-1У, Скопје. (2313) 

Работна книшка на име Мухамед Шаќири, Те-
тово. (2322) 

Возачка дозвола на име Даим Шабани, с. Ми-
летино. Тетово. (2323) 

Воена книшка на име Томе Николов, ул Врса-
кова бр. 51, Штип. (2324) 

Рабоша книшка на име Фикрие Мемедова, 
Штип. (2325) 

Рабоша книшка на име Верица Стоименова, 
Виница. (2328) 

Рабоша книшка на име Хаљим Емини, Кума-
ново. . (2333) 

Работна книшка на име Васил Ангелоски, Охрид. 
(2335) 

Рабоша книшка на име Владо Васкоски, Струга. 
(2336) 

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Тетово 
на име Јакуп Љика, ул. „ИЗ" бр. 2-а, Тетово. (2344) 

Рабоша книшка на име Исмет Бектеши, Гости-
вар ^ (2350) 

Работна книшка на име Идриз Џафери, Тетово. 
(2375) 

Работна книшка на име Драга Петкоска, Тетово. 
(2377) 

Работна книшка на име Марјанчо Јакимов, Те-
тово. (2378) 

Работна книшка на име Рефајет Бектеши, Струга. 
(2388) 

Рабоша книшка на име Реџеп Чахари, Тетово. 
(2398) 

Работна книшка на име Ацо Џеков, Радовиш. 
(2406) 

Тековна сметка бр. 00858/2 и загубените чекови 
од бр. 5132716 до 5132720, издадени од Инвест банка 
— Скопје на име Лилјана Петрушевска, Скопје. (2408) 

Решение УП бр. 14-1773 од 5. VI. 1979 година 
за работа на тезга за продавање на овошје и зелен-
чук, издадено од Собрание на општина „Карпош" 
— Скопје на име Адеми Ариф, Скопје. (2409) 

Работна книшка на име Снежана Ивановска, Ку-
маново. (2413) 

Работна книшка на име Бранко Тодоровски, Кри 
,ва Паланка. (2415) 

Работна книшка на име Слободанчо ѓорѓиев, ул. 
„Ордан Џинот" бр. 28, Титов Велес. (2418) 

Чекови од бр. 7059703 до 7059710, издадени од 
ЈИК банка — Деловна единица — Скопје на име 
Михајловска Елизабета, ул. „Народен херој" бр. 23/1 
17, Скопје. (2434) 

Работна книшка на име Селвер Рамадани, Ку-
маново. (2457) 

Работна книшка на име Љупчо Најдески, Охрид, 
(2459) 

Воена книшка, издадена од НО — Титов Велес 
на име Неделковски Делчо, е. Иванковци, Титов Вс̂  
лес. (2462) 

Работна книшка на име Лепа Николовска, Титов 
Велес. (2463) 

Работна книшка на име Сербес Рустеми, Тетово. 
(2469) 

Воена книшка на име Аливеби Велији, е. Горна 
Бањица, Гостивар. (2473) 

Работна книшка на име Митровска Светлана, ул. 
„Првомајска" бр. 71, Титов Велес. (2478) 

Воена книшка на име Мухамед Синани, Тетово 
(2492) 

- Воена книшка нал име Ирфан Шабани, е. Долно 
Палчиште, Тетово. (2497) 

Уверение бр. 16-1467 од 19. VII. 1975 година за 
проектирање и надзор, издадено од Комитет за енер-
гетика и стопанство — Скопје на име Светлана Ни-
замовска, Скопје. (2511) 

Одјавница за Јухесто на живеење, издадено од 
ОВР — Гостивар на име Добрилка Шабани, Гости-
вар. (2512) 

Работна книшка на име Стана Ангелковска, Крива 
Паланка. (2516) 

Воена книшка, издадена од Народна одбрана — 
Титов Велес на име Клинчаров Драган, ул. „Пајак 
планина" бр. 2, Титов Велес. (2518) 

Штедна книшка, издадена од ЗИК „Анска Река" 
— Валандово на име Шумкаров Милан, е. Удово, Ва-
л андов о. (2519) 

Ученичка книшка на име Биљана Јанкова, Него-
тино. (212) 

Свидетелство за II година на име Ѓоре Мартино-
ски, Тетово. (213) 

Свидетелство за VIII одделение на име Беџет Ка-
мили ветово. (215) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фљаро Фетаи, Тетово. (216) 

Свидетелство за IV одделение на име Даут Ре-
цепи, Тетово. 1 (217) 

Свидетелство !за IV клас на име Зулбеар Зулбеа-
ри, Тетово. (219) 

Свидетелство за IV клас на име Аорз Фетаи, Те-
тово. (220) 

Свидетелство на име Кадри Куртиши, Тетово. 
Свидетелство за IV одделение на име Нешат 

Мустафи, Тетово. (222) 
Свидетелство за VI одделение на име Абид Емху-

лаи, Тетово. (223) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Арљиидо Адили, Тетово. (224) 
Лична карта на име Салија Зулќуфли, Тетово. 
Ли*тна карта на име Куртиш Муслиу, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Ирфан Сејфу-

лаи, Тетово. (227) 
Здравствена легитимација на име Осман Рецепи, 

Тетово. (228) 
Свидетелство за VIII одделение на име Адемса-

фи Абдиу, Тетово. (229) 
Свидетелство за I година на име Јусуфи Неби, 

е. Градец, Гостивар. (230) 
Свидетелство за VI одделение на име Шуретка 

Мухарем,и, Гостивар. (231) 
Ученичка книшка за V одделение на име Камбер 

Пупи, Гостивар. (232) 
Свидетелство на име Анте Богданов, Штип. (234) 
Свидетелство за VI одделение на име Мице Ди-

јов, Штип. (235) 
Ученичка книшка на име Томи Тетковски, Ко-

чани. (236) 
Работна книшка, на име Сали Велиовски, Скопје. 
Работна книшка, на име Џеват Тафов,, Скопје. 
Воена книшка на име Авни Ајдин, Скопје. (242) 
Работна книшка на име Стојанче Димитриевски, 

Скопје. (243/ 
Работна книшка, на име Муртезан Ибраимовски, 

Скопје. (244) 
Диплома за завршен механичар — електро стру-

ка, издадена од Училиштето „Наце Буѓони" — Ку-
маново. на име Дејан Димковски, Куманово. (245) 

Работна книшка на име Мустафа Оџоски, Стру-
га. (2267) 

Воена книшка на име Алим Идризи, е. Џепчиш-
те, Тетово. (2272) 

Работна книшка на име. Ќани Арифи, Кума-
ново. . (2286) 

Работна книшка на име Енез Јашари, Кума-
ново. (2287) 

/ 
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Врз основа на чл. 62 и 79 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти („Сл, весник на СРМ" 
бр. 15/83), чл. 23 и 24 од Правилникот за начинот 
и постапката за отстапување на проектирање на ин-
вестициони објекти („Сл. весник на СРМ" бр. 22/84), 
„ЕНЕРГОИНВЕСТУ' — РО „11 ОКТОМВРИ" — ПРИ-
ЛЕП, 

р а с п и ш у в а : 

К О Н К У Р С 
за подобност и отстапување 

1. Општи карактеристики: 

— изработка на главен проект за изградба на 
капацитет за производство на печатени плочи, спо-
ред расположливата инвестиционо-техничка докумен-
тација која ја поседува инвеститорот. 

2. УСЛОВИ: 
— изведувањето на работите ќе се отстапи на 

подобен и најповолен понудувач; 

— понудувачите треба да нудат комплетно из-
вршување на работите,-

— понудата треба да содржи вкупни и поеди-
нечни цени по позиции. 

3. РОКОВИ: 

— рок за извршување на работите е 2 месеца 
од потпишувањето на договорот; 

— рок за поднесување на пријава за подобност 
и понуда е 15 (петнаесет) дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

4. О с т а н а т о : 

Пријавата за подобност треба да содржи: 
— име и точна адреса на понудувачот, 
— доказ за регистрација на дејноста 

— референтна листа на изведени слични про-
екти, 

— расположливи капацитети на стручен кадар, 

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

Пријавата за подобност и понудата се подне-
суваат до инвеститорот „ЕНЕРГОИНВЕСТ" — РО „11 
ОКТОМВРИ" — ПРИЛЕП, ул. „Моша Пијаде" бр 
2/42, по пошта или непосредно во одвоени, запе-
чатени обвивки со назнака. „Не отворај — пријава 
за подобност" и „Не отворај1 — понуда" и со назна-
ка на конкурсот. 

Понудувачите можат да ја користат инвестицио-
но-техничката документација на инвеститорот. 

Отворањето на пријавите за подобност ќе се 
изврши од Комисијата на инвеститорот во просто-
риите на инвеститорот. За денот и часот на отвора-
њето, понудувачите ќе бидат дополнително извес-
тени. 

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

Сите подетални информации можат да се до-
бијат во „ЕНЕРГОИНВЕСТ" — РО „11 ОКТОМВРИ" 

— ПРИЛЕП. Оддел за развој, инвестиции и кон-
трола, тел. 098/25-584, 23-039. 

СОДРЖИНА 
Страна 

241. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за пријавување на живеалиштето 
и престојувалиштето, на граѓаните — — 313 

?42. Закон за учество на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во финансирањето на 
изградбата на системот за заштита на 
Преспанското Езеро — — — — — 314 

243. Одлука за избор на претседател* на Прет-
седателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 315 

244. Одлука за избор на претседател на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — 315 

. 245. Одлука за избор на потпретседатели на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 315 

246. Одлука за избор на претседател на Со-
борот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 315 

247. Одлука за избор на потпретседател на 
Соборот на здрул<ениот труд. на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — 315 

248. Одлука за избор на претседател на Со-
борот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија — 316 

249. Одлука за избор на потпретседател на Со-
борот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија — 316 

250. Одлука за избор на претседател на Оп- 1 

штествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 316 

251. Одлука за избор на потпретседател на 
Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 316 

252. Одлука за разрешување на двајца судии 
на Окружниот суд — Скопје — — — 316 

253. Одлука за избор на судии на Врховниот 
суд на Македонија — — — — — — 316 

254. Одлука за усвојување на Договорот за 
основите на политиката на даноците и 
придонесите за 1988 година — — — — 317 

255. Одлука за усвојување на Договорот за 
усогласување на административните такси 317 

256. Одлука за одобрување на Завршната смет-
ка на Републичкиот фонд за кредитира-
ње на побрзиот развиток на стопански не-
доволно развиените краишта за 1987година 317 

257. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта 
за 1988 година — — — — — — — 317 

258. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Универзитетот „Кирил и Методиј" 
во Скопје — — — — — — — — 317 

259. Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување во Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје 318 

260. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Работната организација Економски фа-
култет „Скопје" во Скопје — — — — 318 

261. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Основната организација на здру- , 
жениот труд Машински факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 318 

262. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Работната организација на здружениот 
труд Институт за земјотресно инженер-
ство и кнженерска сеизмологија — Скопје 318 

263. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основната организација на здружениот 

/труд Филозофски факултет во Скопје — 319 
264. Одлука за давање согласност на Статутот 

на Работната организација Технички фа-
култет во Битола — — — — — — 319 
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265. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Специјалната болница за ортопедија, 
трауматологија и косно-зглобна туберку-
лоза во Охрид — — — — — — — 319 

266. Одлука за помилување на осудени лица 319 
267. Финансиска програма за истражувачки ра-

боти во рударството во СР Македонија за 
1988 година — — — — — — — — 320 

268. Одлука за давање согласност на Тарифа-
та за наградата и надоместокот на тро-
шоците за работата на адвокатите на 
Адвокатската комора на Македонија — — 320 

269. Одлука за изменување на Одлуката за ви-
сината на посебниот надоместок што се 
плаќа за друмските моторни возила — 321 

270. Одлука за усогласување висината на имот-
ните услови под кои се смета дека члено-
вите на семејството чиј хранител е на за-
должителна воена служба немаат средс-
тва доволни за издржување, со порастот 
на трошоците за живот — — — — — 321 

271. Решение за повторно назначување совет-
ник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за труд — — — — — — — 321 

272. Решение за именување претседател и чле-
нови на Комисијата за утврдување на ка-
тастарскиот приход во Републиката — — 321 

273. Одлука за доделување на наградата „Гоце 
Делчев" во 1988 година за особено зна-
чајни научни остварувања од интерес за 
Републиката во областа на археологијата, 
историјата и лингвистиката — — — — 321 

274. Правилник за образецот на личната карта, 
постапката за издавање и замена на лич-
ната карта и за начинот на водење на 
евиденцијата за издадените лични карти 322 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
159. Одлука за ослободување на ОЗТ за произ-

водство и конфекција .„Партизанка" — 
Делчево од обврската за плаќање при-
донес во Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — — — — 324 

160. Решение за распишување на дополнител-
ни избори за избор на делегати во Со-
бранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — — — — 324 

161. Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со дви-
жењето на номиналните лични доходи во 
Републиката во 1988 година — — — — 324 

ГЕВГЕЛИЈА 
162. Одлука за висинава на надоместокот на 

погребни трошоци и посмртна помош на 
осигурените лица на подрачјето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедни-
ца за здравствена заштита — Гевгелија 325 

163. Одлука за надоместокот на патните и 
дневните трошоци на осигурените лица на 
Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Гевгелија 326 

СТРУМИЦА 
164. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите од доходот на ОЗТ и личниот 
доход од работен однос, за финансирање 
на Општинската заедница на културата — 
Струмица во 1988 година — — — — 326 

Излезе од печат нова збирка 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ 

И 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 

во една книга, со сите досегашни измени и до-
полнувања на сојузниот и републичкиот закон, 
со објаснувања и со регистар на поимите 

— Трето изменето и дополнето издание 

Приготвил: ѓорѓи Марјановиќ, редовен про 
фесор на Правниот факултет' во Скопје 
Цена на збирката е 5.500 динари. 
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—т Второ изменето и дополнето издание 

Приготвил: Стефан Георгиевски, редовен про-
фесор на Правниот факултет во Скопје 

Цена на {збирката е 6.000 динари. 
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ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 

— Трето изменето и дополнето издание 

Приготвил: Миле Хаџи Василев Вардарски, ди-
пломиран правник 
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Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а упла-
ти се вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 
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