
^Службен весник на СРМ" и: ^ хо Јуни 1986 
ва по потреба. Рок за рекламации I С к о п ј е 
15 дена. Огласи според тарифата. I Број 23 Год. Х1Л1 

Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 120 
ДИН. Жиро сметка 40100-603-12498 
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Брз основа на член 162 став 2 од Законот за 
државната управа (^Службен 'весник на СРМ" 'број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на »сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И 
МАЛО СТОПАНСТВО 

За членови на Републичкиот камитет за енергети-
ка, индустрија и мало стопанство се именуваат: 

Јодан Андонов, советник во „ОХИС" — Скопје, 
д-р инис. Благоја Андреевски, професор на Ма-

шинскиот факултет »во Скопје, 
Здравко Бог дановски, технички директор на СОЗТ 

„ Електростопанство" — Скопје, 
Митко Башков, генерален директор на ВЕК „Би-

тола" — Битола, 
д-р Томе Бошевски, професор на Електротехнич-

киот факултет во Скопје, 
Бошко Здравко вши, потсекретар 'во Републич-

киот завод за општествено планирање, 
Валентин Илиев, помошник на генералниот ди-

ректор на Рудници и железарница ^Скопје" —Скопје, 
Томе Манасов, СОЗТ „3летово — Саса" — Скопје, 
Стево Миловски, ООЗТ Металски завод „Тито" 

— Скопје, 
Петар Мирчевскм. потсекретар во Републичкиот 

секретаријат за шштостопански работи и пазар, 
м-р Хомислав Новаковски, секретар на .Советот 

за истражувачки работи во рударството, 
Лазар Лош-Лазаров, вработен во РО „ЕМО" — 

Охрид, 
Алексо Стаменко в ски, советник на Републичкиот 

секретар за народна (одбрана, 
Методи Торов, 'заменик на генералниот директор 

на „И,нтекс" — Скопје, 
Ратко Трајовски. Стопанска комора на Маке-

донија и 
д-р Илија Черепн алковски, професор на Машин-

скиот факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-11606 
26 мај )1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 162 .став 2 од Законот за др-
жавната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 

ВОДОСТОПАНСТВО 

За членови на Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство се именуваат: 

Саде Асановски, дипл. инис. агр., секретар на Сек-
ц и ј а за општествено-еко помеки односи во земјо-
делството и селото при РК ОСРНМ — Скопје, 

м-р Вангел Галачев, помошник на директорот на 
ЗИК „П'елагонија" — Битола, 

д-р Миле Групче, професор на Земјоделскиот 
факултет — Скопје, 

Силјан Захариевски, дипл. вет. лекар, директор 
на Ветеринарен центар — Битола, 

Благоја Левровски, дипл. град инж. директор на 
СОЗТ „Водостопанство на СРМ" — 'Скопје, 

д-р Ристо Лозановски, редовен професор на Зем-
јоделскиот факултет — -Скопје, 

Михајло Попдучев, дипл. шум. инж. директор на 
РО ЗТ /Гревска-шумарство" — Скопје, 

Киро Роглев, даил. инж. агр. член на Претседа-
телството на СОМ — Скопје, 

д-р Никола Дурлев, редовен професор на Гра-
дежниот факултет — Скопје, 

Томе Атанаоовски, член на Извршниот одбор на 
Собранието на Стопанска комора на Македонија, 

Тахир Шаќири, помошник на директорот на Ре-
публичкиот завод за општествено планирање и 

м-р Наум Којзаклиев, магистер по (економски 
науки, -секретар на Задружниот (сојуз на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1607 
26 мај И986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
ц-р Вулнет Старова, е. р. 
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Врз обнова на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа (^Службен весник на ОРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката (седница на сите .собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УРБАНИЗАМ И 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

За /членови на Републичкиот комитет за.градеж-
ниигшо, урбанизам и заштита на човековата околина 
се именуваат: 

д-јр Костадин Грековски, главен републички сани-
тарен инспектор во Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика, 

инж. Предраг Кениг, „Гранит" VII градилиште 
Скопје, 

д-р Благоја (Колев, професор на Архитектонскиот 
ф»акултет во (Скопје, 

(Спасе Лазаревки, Републички завод за опште-
ствено (планирање, 

инж. Димитар Мартулшв, Стопанска комора на 
Македонија, 

инж. Мио драг Малетиќ, „ОХИС" — Скопје, 
д-р Пантелеј Митков, Институт за просторно пла-

нирање, 
инж. Илија /Панов,, претседател на Градскиот ко-

митет за комунални работи и сообраќај — Скопје, 
инж. Славе Лалчевски, помошник на директоров 

на Републичката геодетска управа, 
Лилјана Митевска, советник на претседателот на 

Републичкиот комитет за законодавство и организа-
ција, 

инж. Аспарух Смилевски, СИЗ за становање —• 
Скопје^ 

Андреја Саздо,в, директор на II градилиште при 
ГРО „)Бетон" — Скопје, 

Загорка Трајовска, член на Претседателството на 
ССМ и " ^ 

- Претставник од РК ССРНМ — Секција за стан-
бена (политика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 084611 
26 мај 1986 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 
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Врз основа на член 162 став 2 .од Законот за 

државната управа (^Службен весник на ОРМ" број 
45/80), Собранието на (Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 маз 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКР1 ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

За членови на Републичкиот комитет за економ-
ии односи оо странство се именуваат: 

м-ф Борис Блажевски, заменик на директорот на 
Републичкиот завод за општествено планирање. 

Славко Божиновски, советник во РО „Македони-
ја-табак" — Скопје, 

Томе Бислимова^, помошник на секретарот на 
Републичкиот секретаријат за финансии, 

Александар Димтров, заменик на претседателот 
на Републичкиот комитет за меѓународни односи, 

" Горѓи Ѓошев, генерален директор на РО „Интер-
импекс" — Скопје. 

Аритон Жиков, вонреден професор на Економ-
скиот ф,акултет во Скопје, 

Томишав Јагуриновски, вице-гувернер на Народ-
ната банка на Македонија, 

Доше Котевски, Стопанска комора на Македонија, 
Јован Крстевски, заменик на .секретарот на Ре-

публичкиот секретаријат за општостопански работи, 
пазар и цени, 

Митре Мојсов, генерален директор на РО „Маг~ 
ро" — (Скопје, 

Димитар Ортаков, генерален директор на ДЗ „Ма-
кедониЈа-инвест" — Скопје, 

Љупчо Шеовски, потпретседател на .Колегијал-
ниот работоводен орган на Стопанската банка — 
Скопје, 

Владимир Рја|бошапко, генерален директор на 
„Јуто1хром" — Јегуновце, 

Оливера Уг,ридовска, член на Извршниот совет 
на Собранието на град Скопје, 

Јаков Ч,аловски, генерален директор на ТРО „ Ја-
вор'* — Битола и 

Благоја Митановски, член на Претседателството 
на РК на ОСММ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА • 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1608 
26 маЈ 19«б година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 
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Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај |198б година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

За 'членови на Републичкиот комитет за -сообра-
ќај и врски се именуваат: 

Антоније Бабачев, директор на Аеродром „ Охрид" 
— Охрид, 

Катерина Бахчанџиева, заменик на генералниот 
директор на ЖТО — Скопје, 

Љубомир Димчевски, началник на Одделението 
за контрола и регулирање на сообраќајот во РСВР, 

м-р Борис Колозов, професор на Градежниот 
факултет во Скопје, 

Благоја Миноски, директор на РО „Пелаахшија-
Турист" Прилеп — ИО во Деловната заедница за 
сообраќај, 

Меркана Поповска, секретар на Соборот за сооб-
раќај на Стопанската комора на Македонија, 

инж. Томислав Посохин, генерален директор на 
РО за одржување на јавните патишта „Македонија", 

Танаско (Симоновски, началник на Одделението, 
за врски при Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана, 

Никола Тозија, секретар на 'Републичката СИЗ 
за патишта, 

Овени став Ќурапов, 'Советник на генералниот ди-
ректор на Радио-телевизија — /Скопје, 

Сандре Шикале ски, заменик на генералниот-ди-
ректор на РО за Г1ТТ сообраќај — Скопје и . 

Панче Аврамов, претседател на Републичкиот од-
бор на работниците од сообраќајот и врските. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1609 
26 мај 11986 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 
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Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 
државната управа -(„ Службен весник на С1РМ" број 
Лој ВО), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе а • 

О Д Л У К А 
ЈА ИМЕНУВАЊА ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ТРУД 

За членови на Републичкиот комитет за труд се 
именуваат: 

Ферад Бељан, помошник на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за образование и физичка кул-
тура, 

Војне Ѓорѓевски, секретар на Комисијата за кад-
ровски прашања при ЦК ОКМ, 

Киро Зрмановски, секретар на СИЗ за пензиско-
то и инвалидското осигурување, 

Виолета Јосифова, секретар на СИЗ за врабо-
тување во Штип, 

м-р Јане Миловски, асистент по предметот По-
литичка економија на Правниот факултет во Скопје, 

м-р Љубе Неделковски, предавач по (предметот 
Трудово право на Правниот факултет во Битола, 

м-р Славе Ристевски, асистент на Економскиот 
факултет во СкопЈе, 

Крсте Секуловски, заменик на работоводниот ор-
ган на МЗТ — Скопје, 

м-р Димитар Узунов. судија на Судот на здру-
жениот труд на Македонија, -

д-р Владимир Цветанов, директор на Заводот за 
медицина на трудот, 

Томе Биновски, член на Претседателството на 
РК ССММ, 

Светозар Барлевски, член на Претседателството 
на СССМ и 

Тофан Лазаревски, секретар на Координациониотг 
одбор за научно-истражувачка и уналредувачка деј-
ност на Стопанската комора 'на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1612 
26 мај 11986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 
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Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

, државната управа (,,'Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на (Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на (26 мај /1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

За членови на Републичкиот комитет за меѓуна-
родни односи се именуваат: 

Никола Василевски, потсекретар во Републичкиот 
комитет за образование и физичка култура, 

Мира Јамковска, помошник на претседателот на 
Републичкиот комитет за информации, 

м-р Живко Серафимов ски, потсекр етар в о Ре-
публичкиот комитет за труд, 

Душан Трајовски, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за (внатрешни работи, 

Јорго Хаџистерјо, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за правосудство, 

инж. Стојан Христов, директор на Републичкиот 
завод за меѓународна научно-техничка соработка, 

Борис Ч,аловски, заменик претседател на Репуб-
личкиот комитет за економски односи со странство, 

днр Тодор Џунов, в. д. ректор на Универзитетот 
„ Кирил и Методиј'4 и професор на Правниот факул-
тет во Скопје* 

Ристо Франгов, секретар на Координациониот од-
бор за економски односи со (странство на Стопан-
ската комора на Македонија, 

Претседателот на Републичката комисија за кул-
турни врски 'со странство (по функција). 

Претседателот на Матицата на иселениците од 
Македонија (по функција). 

Благоја Станоевски, секретар на Советот на со-
јузот 'на синдикатите на Македонија и 

Претставник од РК ма ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4617 
26 мај ;1986 година 

Скопје 
Претсздател 

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

I 
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Врз основа на член (162 став 2 од Законот за 
државната управа ^Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на 'Сите собори, 
одржана на 216 мај 1986 го,дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За членови на /Републичкиот комитет за инфор-
мации се именуваат: 

Емине Адеми, новинар во РТС, 
Иван Андреевски, .директор на Телевизија Скопје, 
Тодор Аџисанков, потсекретар во Републичкиот 

секретаријат за народна одбрана, 
Димитар Башевски, Матица ,на иселениците на 

Македонија, 
Бранко Калеников, „Нова Македонија" — Скопје, 
Киро Коштанов, потсекретар во Републичкиот 

секретаријат за внатрешни работи, 
Рецеп Златку, главен и одговорен уредник на 

весникот ,„Флака е влазримит", 
Најден Настев, помошник на претседателот на 

Републичкиот комитет за меѓународни односи, 
Цветан Станоевски,, заменик на претседателот да 

Републичката комисија за културни вр»скм со стран-
ство, 

Мирче Томовски, извршен секретар на Претседа-
телството на ЦК на СКМ, 

Лазо Бунтевски, директор и главен и одговорен 
уредник на НИ ПРО Стопански весник" — Скопје, и 

Претставник од РК на ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-161.8 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател4 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 
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317 
Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа {^Службен весник на СРМ" број 
45/80), .Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

За членови на Републичкиот комитет за законо-
давство и организација се именуваат: 

Зејнел Бегови^ дипломиран правник,, заменик на 
Републичкиот општествен правобранител на самоуп-
равувањето', 

Елена Градишки асистент на .Правниот факултет 
во Скопје, 

Киро Данилов, секретар на Републичкиот (Опште-
ствен совет за стопански развој и економска поли-
тика, 

Димитар Димишковкжи, Сојуз на здружението на 
правниците на Македонка, 

Милојка Калкашлиева, дипломиран правник, се-
кретар за праша пом.ош во Уставниот суд на Маке-
донија. 

Спасе Лазаревки, дипломиран економист, помош-
ник на директорот на Републичкиот завод за опште-
ствено планирање, 

Стојмен Михајловски, Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања — Скопје, 

д-р Ванчо Проевски, дипломиран правник, пот-
секретар во Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство. 

Саид Саид, заменик јавен обвинител на Македо-
нија, - * 4 

Китан Стојановски, дипломиран економист, заме-
ник на Републичкиот секретар за финансии, 

Доксим Дирлев, раководител на Одделението за 
политички систем на ЦК на СКМ. 

Павле Белковски, член на Извршниот совет на 
Собранието на град Скопје, и 

Лилјана Кимова, секретар на Одборот за прав-
ни прашања на Стопанската комора на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. ОЅ-,1619 
Г26 мај 1986 година 

Скопје -
Претседател 

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

318 
Врз основа на член 162 -став 12 од Законот за 

државната управа (^Службен весник на СРМ" број 
45/60), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на ште (собори, 
одржана на 26 мај ,1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И 
ИНФОРМАТИКА 

За членови на Републичкиот комитет за наука, 
технолошки развој и информатика се именуваат: 

д-р Никола Бошале, СИЗ за научни дејности — 
Скопје, 

д-р Миодраг Брајевиќ, редовен професор на Тех-
нолошкиот факултет во Скопје, 

д-р Борислав Каранфилски, професор на Меди-
цинскиот факултет — Скопје, 

м-р (Петар Манов, директор на ПАН, ОХИС — 
Скопје, 

д-јр Сергеј Милошевски. .Институт за металурги-
ја и рударство при СОЗТ (Рудници и железарница, 
„СКопје^. — СкопЈе, 

д-р Јооиф Мицковски, Институт за тутун — При-
леп, 

Тодор Ласкал ов, вработен во Институтот за зем-
јотресно инженерство и инженерска сшзмологија — 
-Скопје, 

д-р Глигор Попоски, професор на Економскиот 
факултет во Прилеп, 

м-р Благоја Старкоски, вработен во Економ1скиот 
институт — Скопје, 

д-р Алексадар Томов, директор на Институтот 
за развој при СОЗТ МЗ „Тито" — Скопје, 

м-р Ратко Чадиевски, заменик претседател на 
Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и 
мало стопанство, 

д-р инж. Томи е лав Џеков, професор на Електро-
техничкиот факултет во Скопје, 

д-р Шабан Шеху, заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за образование и физичка 
култура — ОкопЈе, 

Д1Р Јо.рдан Шокаровдаи, редовен професор и де-
кан на Земјоделскиот факултет — Скопје и 

Јован Србиновски, пом .директор на ХЕК „Југо-
хром" — Јегуновце. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1615 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

319 
Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („|Службен весник на ОРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 

За членови на Републичкиот комитет за образо-
вание и физичка култура се именуваат: 

д-р Трајан Бендевски, професор на Правниот фа-
култет во Битола,, 

инж. Александар Горшев, вработел во ООЗТ Ра-
дио — Скопје, 

м-р Ремзи Несими, виш предавач на Филолош-
киот факултет во Скопје. 

Тихо Најдовски, секретар за образование Титов 
Велес, 

Миланка Николовска, раководител во Детската 
градинка ^Весели Цветови" — Скопје, 

д-р Александар Ношпал, заменик на претседа-
телот на Републичкиот комитет за наука, технолош-
ки развој и информатика, 

м-р Павле Рибарски, раководител на Секторот за 
кадри и образование при СОЗТ Металски завод „Ти-
то" — Скопје, 

Иљаз Сабриу, досегашен претседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Тетово. 

Македон (Ошавковски, помошник директор на Еко-
номското ' училиште „Борис /Кидрич" — Скопје, 

д-р Султана Тупурксвска-Поповска, асистент на 
Машинскиот факултет во Скопје, 

м-р Чедо Шаревски, професор' на Факултетот за 
физичка култура — Скопје, ' 

Виолета Тодорова, член на Претседателството на 
РК ССММ, 
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Славчо Тасевски, член на Претседателството на 
СОФК, 

Ташко Минчев, директор на Кадровски сектор 
.,ОХИС" — Скопје, претседател на Одборот за кад-
ри и образование и 

Елена Михајловска, претседател на Републичкиот 
о|д|бор на 'синдикатот на работниците за образование 
и физичка култура. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1614 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

320 
Врз оочо'за на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа (^Службен весник .на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА 

За членови на Републичкиот комитет за култу-
ра се именуваат: 

академик Ташко Георгиевски, писател, 
д-р Цветан Грозданов,, историчар на уметноста, 
Мелпомени Корнети, главен уредник на култур-

ната програма на РТС, 
Димитар Малиданов, академик сликар и проф 

на Академијата за ликовни уметности, 
Мирјана Митевска, заменик секретар и в. д. се-

кретар на Собранието на Републичката заедница на 
културата, 

Фимчо Мур атовски, професор на Музичката ака-
демија, 

Живко Новески, претседател на Комитетот за' об-
разование, култура и физичка култура на град 
Скопје 

Јован /Ристов, Републички завод за заштита на 
спомениците, 

д-р Томе Саздов, професор на Филолошкиот фа-
култет, 

Ненад Стојановски, артист во Драмскиот театар 
— Скопје, 

д-р ѓорѓи Старделов, литературен критичар, 
претседател на Друштвото на писателите на 'Маке-
донија и 

д-р Сејфедин Сулејмани, публРицист, советник во 
Извршниот совет таа Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1616 
26 мај 1986 година , 

Скопје 
Претседател4 

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

321 
Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („СлужЈбен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори; 
одржана на 26 мај (1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

За членови на Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика се именуваат: 

д-р Игне Бобановски, директор на ООЗТ Сто-
матолошки клиники при Стоматолошкиот ф|акултет 
во Скопје, 

проф. д-р Јован Јуруковски, директор на ООЗТ 
Клиника за гинекологија и акушерство при РО Меди-
цински факултет — Скопје, 

Марика Кузмак)0В1Ска, социјален работник во МК 
,.Астибо" — Штип, 

Трајче Мукаетов, генерален директор на „Алка-
лоид" — Скопје, 

сан. пол. д-р Наум Наумовски, Сачитетска упра-
ва на Скопската армиска област, 

д-р Раде Петровски, директор на Републичкиот 
завод за унапредување на социјалните дејности, 

д-р 'Свето Стојанов, Медицински центар Кума-
ново, 

м-р Душко Туџаров, ^Македонија-репл ек" —-
Скопје, 

,д-р Џавид Фејзули, Медицински центар — Те-
тово, 

д-р Петко Чадиевски, директор на Здравстве-
ниот дом — Скопје, 

Вера Черепналковска, РК на ССРНМ, 
Фана Кочовска-Цветковиќ, член на Претседател-

ството на СЗБ на НОВ на Македонија и 
Василие Чанговски, претседател на РО на синди-

катот на работниците од здравство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08^1613 
26 мај .1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

322 
Врз основа на точка ,1 став 1 од Амандманот VI 

на Уставот на Социјалистичка Република М,акедонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничката седница на сите собори, одржана 
на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО 
ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. За претседател на Републичката комисија за 
односи со верските заедници се именува: 

Владо Камборски, потпретседател на Извршниот 
совет на Собранието на СР М,аке)донија. 

II. За членови на Републичката комисија за од-
носи 'со верските заедници се именуваат: 

Стојан Аџитошев, делегат на Општествено-поли-
тичкиот оо1бор на Собранието на општината Штип, 

Никола Васил е в ски, потсекретар на Републичкиот 
комитет за образование и физичка култура, 

Велимир 'Велиновски, член на Извршниот (совет 
на Собранието на град Скопје, 

Илија Корубин, советник на претседателот на 
Републичкиот комитет за информации, 

ѓорѓи Лумбуровски, потпретседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Битола, 
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Тодор Паскали, в. д, директор на Републичкиот 
завод за заштита иа култур но - историските 'Споме-
ници, 

Јордан Пљакшски, потпретседател иа Извршни сгг 
савет на Собранието иа општината Охрид, 

Садик Садику, потпретседател на Извршниот со-
вет на Собранието ;на општ,ината Гостивар, 

Ајри Османов, член на Извршниот .совет на Соб-
ранието на град Скопје, 

Никола Стевков, член на Извршниот -совет на 
Собранието (на општината Струмица и претседател 
на Комисијата за општествени дејности, 

. Душан Трајковски, потсекретар на Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи, 

- Петар Чокревски, виши советник во Извршниот 
совет на Собранието на ОР Македонија, 

Димче Мире, член на Претседателството на Ма-
тицата на иселениците, 

Снежана Пановска, заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за култура, 

Претставник од РК на ССРНМ и 
Претставник од РК на СС1М. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -

Бр. 08-1739 
26 мај 1986 година _ Претседател 

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

323 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните кодови („(Службен весник на СРМ" (број 17/79 
и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на (сите собо-
ри, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

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

НА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Врховниот суд на Македонија 
се избира 

Димитар Солев, претседател на Врховниот суд 
.на Македонија. 
( 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1600 
26 мај 1986 година 

'Скопје 
Претседател 

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

324 
Врз -основа на член 172 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен, весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За заменик на републичкиот секретар за народ-
на одбрана се 'именува Горѓи Зорински, полковник 
на ЈНА, помошник на началникот на ОНО за 'опе-
ративни работи во Републичкиот (штаб за територи-
јална одбрана на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1745 
26 мај 1986 година 

Скопје Претседател 
в , на Собранието иа СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

325 
Врз О(СН'0ва на член 172 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
За заменик^ на претседателот на Републичкиот 

комитет за земјоделство, 'шумарство и водостопанство 
се именува мир Киро Докузовски, досегашен прет-
седател на Извршниот совет на Собранието на оп-
штината „Карпош". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-11742 
26 мај 1986 го,дина 

Скопје 
Претседател 

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

326 
Врз основа на член 172 став 1 од Законот за 

државната управа .(„Службен весник на СРМ" број 
45/80), 'Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седи,ица , на сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД 

За заменик на претседателот на Републичкиот 
комитет за ТРУД се именува Иљаз Сабриу, досегашен 
претседател на (Извршниот совет на Собранието на 
општината Тетово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1743 
2,6 мај <1986 година ~ . ' 

Скопје . . . , ' 
Претседател 

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

327 
Врз основа на член 172 став 1 од Законот за 

државната управа '(„(Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите ообори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За заменик на претседателот .на Републички, 
комитет за информации се изменува Милица Исто , 
ка-Кнежевиќ, досегашен заменик на претседателот0 

Комитетот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- . Бр. 08-11744 .ч 

26 мај 1986 година ' ^ ; 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на С Р К 
д-р Вулнет Старова, си 
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328 

Врз основа на член 35 од Законот за јавното 
обвинителство (^Службен весник на СРМ" број 10/76, 
30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка 
Република М|аке;донија, на заедничк1ата седница на 
сите собори, одржана (на 26 мај 1986 одина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ ЈА-
ВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИ-

НИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува од должноста заменик на -окруж-
ниот јавен обвинител в»о Окружното јавно обвинител-
ство Глигор Серафимов аки, поради именување на 
должност во друг орган. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-4740 
26 мај 1986 година 

Скопје 
'Претседател 

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

329 -

Врз основа на член 178 (став 3 од Законот за 
државната управа (^Службен весник на ОРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај И986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ 
СОВЕТНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Се разрешува од должноста републички со-
ветник во Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија Живко Мартиновски, поради исполнува-
ње услови за остварување право на лична пензија. 

Разрешувањето се врши сметано со 30 јуни 1986 
година. 

II. За републички советници во Собранието на 
Социјалистичка Република М1аке1донија, се именуваат; 

Перо Кецкаровски, досегашен заменик на прет-
° чателот на Републичкиот комитет за култура и 

Рејсула Шакири, функционер што по закон ја 
здолжува работата во Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА .МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1741 
* 1986 година / 

Скопје 
Претседател4 

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

330 
Врз основа на член 1612 ставови 1 .и 2 од Законот 

за државната управа ((^Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на (Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

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

КАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 
СТРАНСТВО 

За претседател на Републичката комисија за кул-
турни врнежи со странство се именува д-р Борис 
Петковски, професор на Филозофскиот факултет во 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ' 

Бр. 0/8-11746 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

331 
Врз основа на член 114 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување (^Службен вес-
ник на СРМ" број^ 18/83), Собранието' на Социјалис-
тичка Република М,акедонија, .на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 26 мај 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНА-
ТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Се потврдува Статутарната одлука на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија — Скопје, што 
ја донесе Собранието на Заедницата на седницата 
одржана на 20 февруари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

-Бр. 03-1562 
26 мај .1986 година 

Скопје . ' 
Претседател 

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

332 
Врз основа на член 68 од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување (^Службен весник на 
СРМ" број 18/183), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата :на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 мај 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИСКЛУЧИТЕЛНА СТАРОСНА 

ПЕНЗИЈА 

I 
За особени заслуги, во научната и културната деј-

ност им се определува исклучителна пензија на: 
1. Александар Спасов, од Скопје, член-на МАНУ 

во висина од 76.994 динари; 
2. Петар Илиевски, 'од Скопје, член на МА'НУ, 

во висина од 75.994 динари; 
3. Божидар Видоески, од Скопје, член на МАНУ, 4 

во висина од 76.994 динари и 
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4. Коста Трпков, од Скопје, музиколог, во виси-
на од 65.149 динари. 

" I I . 
Исплатата на пензиите според оваа одлука се 

(врши од 1 април 1986 година. 

I I I 
Оваа одлука ќе се објави во ^Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-11563 
26 мај (1086 родина 

Скопје 
Претседател 

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

333 4 

Врз основа на член 25 алинеја 2 и член 129 од 
Деловникот на Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 3/82), Соборот на 
здружениот труд на Собранието на (Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 
мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА НА СОБОРОТ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

За претседател на Одборот за образование, нау* 
ка и култура на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ, -се избира Јосиф Ќурчиев, де-
легат во Соборот на здружениот труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1710/1 
26 мај 11986 година 

Скопје 
Претседател 

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

334 

Врз основа на член 1'1 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за Фондот на Федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 'не-
доволно развиените републики и автономни покраи-
ни '(..Службен лист на СФРТ" број 33/76. 72/81 и 
71/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата, Одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Се .разрешуваат делегатите во Собранието на 
Фондот на Федерацијата .за кредитирање на побр-
зиот развој ита стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, поради истек на 
времето за кое се именувани: 

Иќмет ѕКрифца, 
Павле Таревски ги 
Синиша Спасов. 

За делегати во 'Собранието на Фондот на Феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
папски недоволно развиените републики и авто-
номни покраини се избираат: 

Киро Миладинов, генерален директор на РО 
„ Стружанка" — Струга, 

Душко Петревски, секретар на Стопанската ко-
мора на Македонија и г 

" Милан Хроват, член на Делегацијата, на СРМ во 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

,то на СФРЈ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2(1-1709/1 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

335 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

сценско-уметничката дејност („ Службен весник на 
СРМ" број 4/86), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на седницата 'Одржана на 26 мај 1986 година, 
донесе 1 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТ-

НАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОДЕН ТЕАТАР 

За претставници на општествената заедница одо 
Советот на Работната организација Македонски на-
роден театар се именуваат-

Мери Бошкова, член на Советот на Републиката, 
'Стојан Стојков, композитор, професор на Фа-

култетот за музичка умети ост во Скопје и 
Мемед Нуре диновски, .делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр ,21-11690^1 
26 мај 1986 година 

Скопје Претседател 
на Собојрот на здружениот труд, 

Иван Аврамова^, е. р. 

336 
Врз основа на член 164 од Законот за здрав-

ствената заштита („|Службен весник на СРМ" број 
10/183), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА — 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на опинтествеѓната 
заедница во (Советот на Републичкиот завод за траг 
сфузиологија во Скопје, поради истек на времен" 
за кое се именувани: * . ^ 

Јулијана Едровска, 
Илија Сапу,нуиевски и 
Вера Черепналковска 
За претставници на општествената заедница 

Советот на Републичкиот завод за трансфузиолош 
во Скопје се именуваат: 
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Бранка Георгиевска, советник на Дирекцијата 
за републички стоковни резерви. 

Иванка Контевска, техничар во „Велурфлок" — 
СКОПЈС, делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ и 

Илија Сапунџиевски, советник на секретарот на 
Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот 
совет на Собранието на |СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. &1-.1691/3 
26 мај ,1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

337 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за 

музејската дејност (^Службен весник на СРМ" броЈ 
25/79), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата, одржана на 26 ма.Ј 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕО-
ЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на .општествена-
та заедница во Советот на РО Музеј на Македонија 
—- Археолошки. Етнолошки и Историски — Скопје, 
поради истек .на времето за кое се именувани-

Димитар Диндовски, 
академик д-р Манол Пандовски и 
Киро Сотировски — Строгов. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на РО Музеј на Македонија — Археолошки, 
Етнолошки и Историски — Скопје се именуваат: 

Владимир Ивановски, секретар на Комисијата 
за негување на револуционерните традиции од НОВ 
при РО на СЗБ од (НОВ на Македонија, 

Миле Михајлов, стручен советник во Институтот 
за национална историја — Скопје и 

Владо Поповски, функционер вработен во Со-
бранието на ,Социјалистичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. .21-1702/,1 
26 мај (1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

338 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование (^Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на (Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИКИ ПРИ 

СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во (Советот на ООЗТ Стоматолошки кли-
ники при Стоматолопжиот факултет во Скопје, по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

Шпреса Балаш, 
Коце Донев и 
Витомир Јорданов. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Стоматолошки клиники при Сто-
матолошкиот факултет во Скопје се именуваат: 

д-р Петар Гајдов, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, шеф на здрав-
ствената станица — Титов Велес, 

Трајче Латасовски, член на ГК ССРНМ вработен 
во ЗОИЛ Македонија — 'Скопје и 

м-р Илија Рај вановски, советник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2|1-.1,708/11 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

339 

Врз основа на член 2 од Законот за финансира-
ње на истражувачките работи во рударството (^Служ-
бен весник на СРМ" број 48/74), Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 26 
мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО 
РУДАРСТВОТО 

Се разрешуваат членовите на Советот за истра-
жувачки работи во рударството, поради истек на 
мандатот за кој се делегирани 

Мишко Босилевски,, 
Томе Велиновски, 
Сабит Кранли, 
Момчило Мшиковски и 
Идриз Идризи. 

За членови на (Советот за истражувачки работи 
во рударството, се именуваат-

Симеон Ивановски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, директор на ЕОЦ 
„Сасак', 

Михаил Манаеков, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Љубомир Пивков, делегат во (Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, инженер во Рудници и же-
лезарница ^Скопје" — Скопје. 

Јакупи Сулејман, дипломиран економист, деле-
гат во Соборот на здружениот труд ,на Собранието 
на СРМ, вработен во ХЕК „Југохром" — Јегуновце и 

Благој Фенов, делегат во Општествено-политич-
киот -собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. (2|1п1703/1 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамова^, е. р. 
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340 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование ((^Службен весник на СРМ" 
број 16/185), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, одржана на 26 мај ,1986 .година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

ШТИП 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факул-
тет во Штип, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

Маин Александро, 
Панче Докузов и 
Доне Маневски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Рудареко-геолошкиот факултет во Штип 
се именуваат: 

'Симеон Ивановски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, директор на РОД 
„Саса" 

'Славица Урошевиќ, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, раководител, 
на правно-кадровската служба при МК „Астибо" 
— Штип и 

Благој Фенов, делегат во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на СРМ, инженер во Руд-
никот „Бучим" — Радовиш. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-4704/1 
26 мај 11986 година , 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е. р. 

341 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото 'образование (^Службен весник на СРМ" 
брод* 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, одржана на 26 мај 1986 - година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

- Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Технолошко-мета-
луршки факултет во СкопЈе, поради истек на вре-
мето за кое се именувани: 

Зоран Зелениковски, 
Киро Стаменков и 
Атанас Тренчев. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет 
во Скопје се именуваат: 

Владо Весов, директор на ООЗТ ^Топилница" 
при Рудници и железарница „ Скопје" — Скопје, 

Дуца Јанкуловска, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработена во 
РО „Алкалоид" — ООЗТ „Алкалоид-комерц" — Скоп-
је и 

Павле Стојановски,, дипломиран правник врабо-
тен во СОЗТ Металски завод „Тито" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1706/1 
26 мај 1986 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван драмовски, е. р. 

342 

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 
насоченото образование (^Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ. 
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Факултетот за тури-
зам и угостителство во Охрид, поради истек на 
времето за кое се именувани-

Владимир Цветковски, 
Ристо Милески и 
м-р Драган Слатинец. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Факултетот за туризам и угостителство 
.во Охрид се именуваат.-

Нове Бел јановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
ИЕМП „,Борис Кидрич" — 'Струга, 

Трајан Марковски, секретар на ОК СКМ — Ох-
рид и 

Мирко Спировски, раководител на одделение за 
општествена исхрана и вршење угостителски услу-
ги во Управата за заеднички работи на Извршниот 
'Совет на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 211-1707/1 
26 мај ,19186 година 

Скопје 
Претседател 

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

343 

Врз основа на член 59 од Законот за научно-
истражувачката дејност Неслужбен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, одржана на 26 мај 1986 година,' донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-

ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА — СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Институтот за социолошки 
и политичко-правни истражувања Елена Поповска, 
поради истек на времето за кое е именувана. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Институтот за социолошки и политичко-
правни истражувања во Скопје се именува м-р Љу-
бица Чонева, вработена во Републичкиот завод за 
унапредување на социјалните "дејности. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1705/1 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд/ 
Иван Аврамова^, е. р. 
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344 
Вјрз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование |(„ Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ТЕХНИЧ-

КИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган 
на Техничкиот факултет во Битола, се именуваат: 

Стеван Ацески, раководител на Службата на оп-
штинскиот судија за прекршоци — Прилеп и 

Науме Јовановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, раководител 
т Служба за одржување во РО „Преспатекс" — Ре-
сен. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. |2,1-'1692/1 
26 мај 1986 година-

Скопје 
Претседател 

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

345 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за 

т е ч е н о т о образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 

НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на Правниот факултет во 
Битола се именуваат • 

Благој Брсакоски, потпретседател на Собрание-
то на општината Прилеп и 

Анѓелко Поповски, секретар на ОК ССРНМ — 
Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 21-1693/1 
26 мај 1986 година 

Скопје 

346 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование (^Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот тоуд на 'Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата, одржана на 26 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТО-
ВОДЕН ОРГАН НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 
I * " П 

За членови на Комисијата зл утврдување пред-
лог за именување работоводен орган на Медицин-
скиот факултет во Скопје се именуваат-

Милка Божикова, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Домница Мишева, советник во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1694/1 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

347 
Врз основа на член 257 став з од Законот за 

насоченото образование (^Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 

НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на Стоматолопжиот факул-
тет во Скопје, се именуваат.-

Спирко Спиркоски, член на РК на ОСРНМ и 
Драган Николовски, делегат во Оиштествено-но-

литичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1695/1 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

348 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование (^Службен весник на СРМ" број 
•16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ТЕХ-
НОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган 
на Технолошко-металурижиот факултет се имену-
ваат : 

Афрдита Мемидиновска, делегат во Општестве-
но-политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Драшн Савинов, директор на Општиот кадровски 
сектор во ЕРО ,„Гранит" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 2,1-1696/1 
26 мај 1986 ГОДИШ 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е р 
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349 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование (^Службен весник на ОРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИН-

ДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган 
на Шумарскиот факултет во Скопје, се именуваат: 

Јован Силјановски, член на ГК на ССРНМ, вра-
ботен во РЕ „Билкарство" — ООЗТ Фармација при 
РО ,„Алкалоид" — Скопје, и 

Ѓорѓи Камчевски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, раководител на 
Служба во ЗИК ^Скопско поле" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

. Бр. 01-1697/1 
26 мај 1986 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е. р. 

350 
Врз основа на аден 257 од Законот за насоче-

ното образование (^Службен весник на СРМ" број 
16/185), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата, одржана на 26 мај 1986 родина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ СТО-
МАТОЛОШКИ КЛИНИКИ ПРИ СТОМАТОЛОШКИ-

ОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган 
на ООЗТ Стоматолошки клиники при Стоматолош-
киот ф.акултет во Скопје, се именуваат: 

Перо Белковски, вработен во ГК ССРНМ — Скоп-
је и 

Вера Србиновска, секретар на одбор во Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СР Маке-
донија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1698/1 
26 мај 1986 година Претседател 

Скопје на Соборот на здружениот труд, 
-- Цзан Аврамова^, е р. 

351 
Врз основа на член (257 од Законот за насоче-

ното образование (^Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјал и етичка Република Македонија на седни-
цата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОЛЕ-
ГИЈАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ИНСТИ-
ТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
За членови на Комисијата за изготвување пред-

лог за именување колегијален работоводен орган на 
ООЗТ Институт за радиотерапија и онтологија при 
Медицинскиот ф,акултет во Скопје се именуваат: 

Елисавета Пеливанова, советник во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ и 

Хилда Георгиевска, секретар на ОК на ОСРНМ 
„Чаир" — (Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1699/1 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

352 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за 

сценско-уметничката дејност (^Службен весник на 
СРМ" број 4/86), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕК-

ТОР НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И 
ПЕСНИ „ТАНЕЦ" — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување директор на Ансамблот за народни 
игри и песни „Танец" — Скопје, се именуваат: 

Васил Зигоманов., стручен соработник за култур-
но-просветна дејност во Матицата на иселениците 
од Македонија, стручен раководител во АКУД „Мир-
че Ацев" — Скопје и 

Бранкица Арсениевска — Темеловска, извршен 
секретар на ОК на СКМ „Центар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
^РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 21-1700/1 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

353 

Врз 'основа на член 62 од Законот за научно-
истражувачката дејност (^Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД ВО ОХ-
РИД ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот нз 
Хидро биолошкиот завод — Охрид со' која за дирек-
тор на Заводот е именуван д-р Милчо Точко, нау-
чен 'советник во Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА' -

Бр 2,1-1701/1' 
26 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател^ 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, е. р. 
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Уставниот суд на (Македонија, врз основа на 
член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 
седницата одржана на 9 април 1986 подива, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 1 и 2 на став 3 
и ставовите 4 и 5 на член 19 од Самоуправната 
спогодба за заедничките основи и мерила за стек-
нување на доходот со слободна размена на трудот 
на основните организации во рамките на Самоуп-
равната интересна заедница за образование и наука 
во Струмица, склучена на 14 октомври 19183 година. 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службе1н весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Стру-
мица", 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на општина Струмица, со предлог 
поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе 
(постапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 19 став 3, 4 и 5 од Самоуправната спогодба 
означена во точката 1 од оваа одлука Според наво-
дите во предлогот, со оспорените одредби од Спо-
годбата е предвидено зголемување бројот на бодо-
вите во зависност од фактичката стручна подготов-
ка и академските звања на постојните работници 
без оглед на сложеноста на работите што се финан-
сираат како дејност, што не е во согласност со ус-
тавното начело на распределба според трудот. Во-
едно, според наводите во предлогот, со оспорените 
одредби е предвидено двојно и засилено вреднува-
ње на минатиот труд во последните десет години 
ноел исполнувањето на условите за пензија, што 
исто така не е во согласност со уставното начело 
на распределба според трудот. 

4 Судот на седницата и на јавната расправа, 
утврди 'дека во' оспооешата. Самоуправна спогодба се 
утврдени односите на слободната 'размена на тру-
дот помеѓу работниците во основното образование 
и воспитание како д^атетти на услуги и работни-
ците, работните луѓе .и граѓаните во другите самоуп-
равни организации како корисници на услуги 

Според член 18 од Самоуправната спогодба, за 
определување на бруто личниот доход по еден извр-
шител врз база на договорните нормативи, се опре-
делени по 9000 бола годишно. (Според оспорениот 
член 19 од Спогодбата, пресметковниот боој на бо-
дови утврден во член 18 при вреднувањето на про-
грамата се зголемува, односно намалува врз основа 
на ,.коефициентот на СТРУЧНОСТ", ПРИ што се опре-
делени и о б е л е н 6'рој ботеви за ДОКТОРИ на науки, 
магнетон, особено истакнати и истакнати педагошки 
раб^тччтш 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот утврдено во член 22 од Уставот на СР Млке-
до1тф и член 126 став 1 од Законот за здружениот 
труд, на секој работник му припаѓа од доходот на 
основната организација личен .доход, спомен резул-
татите ол неговиот ТРУД И неговиот личен ПРИ ТОТЕ е 
што еп својот теЈковт и минат ТРУД го лан во ^по-
лемуиањ(ето .на походот 'на основната о^га^^ттчѓа 

Оогттлто чттен 92 оп Законот за з^пужел /̂гпч* 
труп. работ;липите во основната оога,низачшја која 
р,пши лесност во областа 'на обр^о^атлети го стек-
нуваат локалот ОД ^КУЌНИОТ приход тито ќе го ос-
твари основната пптан1тд̂ р|тт,тл1*̂  оп слободна размена 

тру^пгг р1е'пппг)|ртт|̂ ,п или ипеку олнооио ,ВЈО Т)ал-
ките на С^МОУЈТ.П^НЗТЗ т/пчтгпесна заедница ол ло-
ХОЛОТ на тг.ггуГЧТе ЈРГ̂ПЅЧД-ти »П|ПГ̂МЧ'ЗР1ТТМИ СИ0|Ретт трПИ-
лонесот што го дале со својот ТРУД И ВО сознава-
њето на нова вредност во материјалното производ-
ство, во зголемувањето на производно ста на вкупни-
от општетвен труд и во развојот на општеството во 
целина. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека работниците во организациите ед об-
ласта на образованието, доходот го стекнуваат спо-
ред придонесот што го дале со својот труд во соз-
давањето на нова вредност во материјалното произ-
водство, во зголемувањето на производноета на вкуп-
ниот општествен труд и во развојот на општеството 
во целина. Според тоа и личниот доход на работ-
ниците во организациите од основното (образование 
посебно на учителите и наставниците треба да се 
определува во зависност од работите и работните за-
дачи што ги вршат и потребната стручна подготов-
ка предвидена во Законот, а ,не во зависност од тоа 
дали се м,агистри, доктори, или, дали се истакнати" 
или ^особено .истакнати" педагошки работници. 

Притоа, предвидувањето на магистратурата -и 
докторатот како основ за финансирање на дејноста 
на училиштата во основното образование, како и 
основот ^истакнат" и ^особено истакнат" педагошки 
работник доведува до тоа за работи и работни за-
дачи од иста сложеност, што според член 1:20 од 
Законот за предучиливдно воспитание и образование 
можат да ги извршуваат лица со два степена на 
стручна подготовка, да биде определен различен 
личен доход по тој основ 

Со оглед на изнесеното, (Судот утврди дека од-
редбите на • член 19 од Спогодбата во кои посебно 
се вреднуваат магистратурата и докторатот, истак-
натите и особено истакнатите работници, не се в)о 
согласност со уставното начело на распределба спо-
ред трудат и се во спротивност со означените од-
редби од Законот за здружениот труд. 

5. Разгледувајќи го, понатаму, оспорениот член 
19, Судот утврди дека во неговиот последен став е 
предвидено на работниците пред пензија за послед-
ните 10 години коефициентот да им се зголемува, 
и тоа за 5 години 0,275, а за 10 години 0,135. 

Согласно уставното качело на распределба спо-
ред трудот, работникот во распределбата на сред-
ствата за лични доходи учествува зависно од својот 
работен придонес и резултатите кои тој ги постиг-
нал в»о работата. 

Со оглед на тЈоа што со оспорената одредба 
е предвидено средствата за лични доходи во орга-
низациите од основното образование да се распо-
редуваат на Тој начин што засилено се вреднува 
минатиот труд. пет односно десет години 'Цред ис-
полнувањето на условите ,за пензија, Судот утврди 
дека оваа распределба се врши независно од вло-
жениот труд и постигнатите резултати во работата 
и дека оваа одредба не е во согласност с'о устав-
ното начело на распределба според трудот. 

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

У. бр. 2/86 
9 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

355 
Уставниот сујд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Мдаедонија и 
за правново дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 16 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на 
средствата за лични доходи, донесен од работниците 
во Работната заедница за кадровски, правни и оп-
шти работи, во состав н1а Работната организација 
Рудници и железарница „Скопје" во Скопје, со ре-
ферендум одржан на 29 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната заедница за кадровски, 
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правни и општи работи означена во точката 1 на 
-оваа одлука, на начин предвиден за објавување на 
еа1моуправните општи -акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на Правилникот означен 
во точката 1 на оваа одлука затоа што се постави 
прашањето за неговата уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
Правилник, во член 9 став 2, ги содржи следните 
основи за распределба на средствата за лични дохо-
ди и тоа: сложеноста на работата, потребно стручно 
знаење (школска подготовка и работно искуство), 
познавање на странски јазик, самостојност и креа-
тивност во работата, одговорност, р1аководење, усло-
ви на работата на работното место, и интензитет на 
психичкото и физичкото напрегнување. Меѓутоа, по 
утврдените основи не се предвидени мерила. 

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и член 127 став 1 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација на здру-
жениот труд се должни да утврдат основи и мерила 
за распределба на средствата за" лични доходи. 

Со оглед на тоа што оспорениот Правилник не 
содржи мерила за распределба на средствата за лич-
ни доходи, Судот утврди дека тој не е во согласност 
со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија од-
носно дека е во спротивност со член 127 став 1 од 
Законот за здружениот труд. 

Во член 9 став 2 од оспорениот Правилник, по-
требното .стручно знаење (школска подготовка), е 
предвидено како посебен и самостоен основ. 

-Со член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд сложеноста на работите и работните задачи 
е предвидена како еден од основите за утво:дув,ање 
(на придонесот на работникот во работата. Оваа за-
конска одредба (стручната подготовка не ја предви-
дува како посебен и самостоен основ., бидејќи таа 
е веќе предвидена во основот сложеност како нејзин 
составен елемент. 

Со оглед на тоа што во член 9 став 2 од осло • 
осмиот Правилник потребново стручно знаење (школ-
ска подготовка) е предвидено како посебен и само-
стоен основ покрај основот сложеност, Судот утврди 
тежа тој е во спротивност со член 129 став 3 од 
Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 128/85 
16 април 19Ѕ6 година 

Скопје 
Претседател 

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

356 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 оч Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 ап-
рил 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА алинеја 3 на ставот 1 на член 
94 од Статутот на Работната заедница за каковски, 
правни и општи работи во состав на Работната ор-
ганизација Рудници и железарница „Окопје" во 
Скопје, донесен од работниците со референдум одр-
жан на 29 април 1°Ѕ5 година и точка 4 на ставот 
1 на член 16 од Правилникот за работни односи, 
донесен од Работничкиот совет на седмицата одржа-
на на 20 мај 1985 година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Работна заедница на начин 
предвидел за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот судена Македонија со решение У. 
бр. 282/85 од 26 февруари 1986 година, поведе пос-

тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 94 став 1 алинеја 3 од Статутот на означената 
Работна заедница и член 16 став 1 точка 4 од 
Правилникот означен во точката 1 на оваа 'Одлука. 
Постапката е поведена затоа што се постави праша-
њето за согласноста на означените одредби со Уста-
вот и законот. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот член 94 став 1 алинеја 3 од Статутот на озна-
чената Работна заедница е предвидено за избор на 
индивидуален работоводен орган кандидатот, покрај 
другото, да има и моралнонполитички квалитети. 

Уставот на СР Македонија, гарантирајќи го пра-
вото на работа како едно од основните уставни пра-
ва на човекот и граѓанинот, во член 210 став з ут-
врдува дека ,н;а секој граѓанин под еднакви услови 
му се достапни секое работно место и функција во 
општеството. Законот за здружениот труд во чле-
новите 167 и 168 предвидува дека секој може сло-
бодно, рамноправно и под еднакви услови, на на-
чин утврден со закон и самоуправен општ акт да 
заснова работен однос со работниците во основната 
организација,, ако ги исполнува условите што тие ќе 
ги утврдат според потребите на, процесот на трудот 
условите на трудот и работите и работните задачи 
во таа основна организација. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
шлепува дека предвидувањето посебни услови за 
.вршење работи и работни задачи е самоуправно пра-
во на работниците во организациите на здружениот 
труд, но при нивноно предвидување тие треба да 
поаѓаат од природата и карактерот на работите и 
работните задачи, на што упатува и член 170 од За-
конот за здружениот труд. Со оглед на тоа што 
морално-политичката цодобност не е услов кој про-
излегува од природата и карактерот на работите и 
работните задачи Судот смета дека предвидувањето 
на овој услов нема основ во Уставот и законот, ос-
вен за избор на судии. Кога е во прашање, 'пак, 
именување на работоводен орган, согласно член 5111 
од Законот за здружениот труд, достапноста на тоа 
работно место е заковски опраничена на одредено 
време само за лица Кои се осудени на безусловна 
казна затвор за кривично дело против основите на 
социјалистичкото општествено уредување и безбед-
носта на земјата и други кривични дела определени 
со овој Закон. 

Со оглед на изнесеново, Судот утврди дека озна-
чената одредба од Статутот не е во согласност со 
уставното начело за достапноста на секое работно 
место и функција во општеството на секој граѓа-
нин под еднакви услови и е во спротивност со 
означените одредби од Законот за здружениот труд. 

5. Разгледувајќи го оспорениот член 16 став 1 
точка 4 од Правилникот за работни односи на озна-
чената Работна заедница Судот утврди дека, во не-
го, како посебен основ за 'Определување редот на 
првенство при изборот на кандидатите е предвидено 
и времетраењето на живеењето во местото на врабо-
тувањето Имено, работникот кој во местото на вра-
ботување живеел до 5 години добива 2 бода, до 
10 години- 5 бода, до 15 години 7 бода и над 15 
години ,10 бода. 

Согласно уставното начело на еднаквост, содр-
жано во Оддел И став 3 алинеја 9 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија, ненрикоснОве-
ната основа на положбата и улогата на човекот, 
меѓу другото, ја сочинуваат еднаквоста во правата, 
должностите и одговорностите -на луѓето -во соглас-
ност со Уставот и законот. Според член 210 став 3 од 
Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под 
еднакви услови му се досегашни секое работно мес-
"го и функција ^о општеството Притоа, споое-д член 
253 ста* 1 'П'д Уставот -"'а СФРТ пак, вработувањето 
"а гпаѓаки^, е слободно на целата територија на 
Пота јади статуса Федеративна Република Југослави-
ја под еднакви услови4 што важат во местото на 
вработувањето. Според член 167 од Законот за здру-
жениот труд, секој може слободно, рамноправно и 
под еднакви услови, .на начин утврден во законот 
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и самоуправниот општ акт, да заснова работен од-
нО|С (со работниците во основната организација. 

Имајќи ги предвид изнесените уставни и закон-
ски одредби. Судот утврди дека времетраењето на 
живеењето во местото на вработување не може да 
се предвиди како посебен и самостоен основ туку 
само како приоритет под еднакви услови, а со оглед 
на тоа што во означената одредба од орпорсниОт 
Правилник, времетраењето на живеење во местото 
на вработување е предвидено како посебен основ 
за кој 'Се добиваат определен број бодови, Судот 
утврди дека таа одредба не е во согласност со ус-
тавното начело на еднаквост и со член 210 став 
3 од Уставот на ОР Македонија и дека е во спро-
тивност со член 167 од Законот да здружениот труд. 
Судот, исто така утврди дека предвидувањето на 
овој основ му е спротивно на општествениот карак-
тер нја трудат и на средствата за производство со 
тоа што, наместо да се интензивира територијалната 
и професионалната подвижност на работниците, при-
мената на оспорената одредба води кон затворање' 
'во решонални џ локални рамки. 

(Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
тодаата 1 на оваа одлука. 

У. бр. 282/85 
16 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

357 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Врз основа на одредбите на член 36 од Законот 
за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, Републичката изборна ко-
мисија на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 јуни 1986 година, состави 
и објави 

С П И С О К 
НА ПРАВНО ИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕН КАНДИДАТ 
ЗА ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Ајдински Љупчо, роден 1930 година во Ново 
Село Струмичко, живее во Скопје, машко, завршил 
Филозофски факултет, докторирал на дефектолонжи 
науки во Белград, член на СК од 1949 година, член 

на делегацијата на Републичката конференција на 
ССР.НМ, предложен од Општинската конференција 
на ССРН Струмица, предложен од една делегација. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

/Бр. 20-18 
13 ЈУНИ 11986 година 

Скопје 

Секретар, 
Георгина Миртовска, е. р. 

(Претседател, 
Димитар Солев, е. р. 

Членови 
1. Киро Никовски, е. р. 
2. Новак Марковски, е. р. 
3. Бранко Мушкарски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за Службата 
на општественото книговодство во Социјалистичка 
Република Македонија („,Службен весник на СРМ" 
бр. 44/85), се направени грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во член 23 'став 3 ред трети, по зборовите-
^филијала во" треба да стои тире.,,-". 

2. Во член 59 став 1 ред четврти, по зборот 
^заедница" треба да стои точка, а зборовите до 
крајот треба да се бришат. 

Бр. 13/1403 
26 мај 1986 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА (СОБРАНИЕТО НА ОРМ 

И С П Р А В К А 

на Одлуката на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. в7/80, објавена во ^Службен весник на СРМ" 
бр. 119/86. 

На стр. 470 во претпоследниот став од Одлука-
та во вториот ред наместо зборот ^оспорените", тре-
ба да стои зборот „определените". 

Од Уставниот суд на Македонија, Скопје, 30 мај 
19,86 година. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

240 
Тргнувајќи од начелата и ставовите за кадров-

ската политика и принципот на колективната рабо-
та, одлучување и одговорност, утврдени со Уставот 
на СРМ и со документите и актите на Сојузот на 
комунистите и на другите опшгшствено-политички 
организации и заедници, а врз основа на член 139 
од Уставот на СРМ, Републичката конференција на 
Шцијалистичкмот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, Централниот комитет на Сојузот на кому-
нистите на Македонија, Советот на Сојузот 'на син-
дикатите на Македонија, Републичкиот одбор на Со-
јузот на здруженијата на борците од НОВ на Ма-
кедонија, Републичката конференција на Сојузот на 
социјалистичката младина на Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија, Извршниот .совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, Стопанската комора на 
Македонија и соодветните органи на опнитествено-
политичките о р г а н и з а ц и и «и органите на општините 

и на 'Скопје склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со општествениот договор за остварување на ка-

дровската политика во СР Македонија (во натамош-
ниот текст: Договорот) се утврдуваат задачите на 
учесниците во Договорот во остварувањето на наче-
лата и критериумите на утврдената' кадровска џоли-
тика; предлагањето и изборот, о д н о в о именувањето 
на кадрите во органите и организациите на опште-
ствено-политичките заедници и во органите и тела-
та на општествено-политичките организации^ како 
и во организациите на здружен труд и во другите 
самоуправни организации и заедници утврдени со 
овој договор и 100 Спогодбата за начинот и постап-
ката за покренување иницијатива за меѓусебно кон-
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еруптирање, договарање и усогласување ш ставовите 
во врска со Општествениот договор за остварување 
на кадровската политика во СРМ, обврските на уче-
ниците во врска со .планирањето, подготвувањето и 
оспособувањето на кадри и други задачи во оства-
рувањето на кадровкжага политика. 

Член 2 
Учесниците се обврзуваат кадровската политика 

да ја спроведуваат врз единствени идејно-политички 
и класни основи; единствено однесување и органи-
зирана 'меѓусебна соработка во нејзиното оствару-
вање; унапредување на колективната работа, одлу-
чување и одговорност; демократизација и јавност 
во решавање на кадровските прашања,- -одговорност 
за остварување на утврдената кадровска политика 
и примена на начелата и критериумите за предлага-
ње, избор и именување на кадри во органите и ор-
ганизациите на општестве но-политичките заедници 
и во органите и телата на општествено-нолигпичките 
организации. 

Член 3 
Приоритетна задача на самоуправно организира-

ните социјалистички сили, на чело со Сојузот на 
комунистите во остварувањето на кадровската поли-
тика е да се обезбеди работните луѓе и граѓаните, 
непосредно и преку своите самоуправни органи и 
тела, посебно во рамките на Социјалистичкиот сојуз, 
како најширок фронт на организираните социјалис-
тички сили и во Сојузот на синдикатите, да обез-
бедуваат најшироки демократски услови, да распра-
ваат и да одлучуваат за кадровските прашања, како 
нивно неотуѓиво право и должност, на сите нивоа 
на општественото и самоуправното организирање и 
одлучување., 

Извори на кадровската база на општеството на 
сите нивоа треба да бидат истакнати работници од 
организациите на здружен труд во материјалното 
производство; здружени земјоделци и други земјо-
делски производители; афирмирани научни, стручни 
и културни работници и други јавни работници и 
граѓани со изградена социјалистичка све|ст. 

Член 4 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека со 

свои ,акти неопределено ќе ги разработат задачите 
во остварувањето на утврдената кадровска политика 
и обврските во спроведувањето на овој договор. 

Член 5 
Уч1е|сниците на Договорот се обврзуваат дека во 

рамките на своите надлежности и овластувања, со 
својата општествено-нолптичка и друга активност, ќе 
обезбедат примера на начелата и критериумите од 
овој договор и во органите, организациите и заедни-
ците во Републиката што не се учесници во овој 
договор, а чија дејност е од посебен (општествен или 
од општ интерес. 

Учесниците на овој договор ќе се залагаат да 
се обезбеди изборот на кадри за работоводни орга-
ни и на одговорни работни задачи во организа-
циите на здружен труд и во другите самоуправни 
организации и заедници, да ^ЅеГ врши во согласност 
со начелата и критериумите на кадровската поли-
тика утврдени со овој договор и за таа цел ќе се 
заложат овие начела и критериуми на соодветен 
начин да бидат вградени во нивните самоуправни 
и други општи акти. 

I I 

ОСТВАРУВАЊЕ НА НАЧЕЛАТА И КРИТЕРИУМИТЕ 
НА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА И НА ИЗБОРОТ НА 

КАДРИТЕ 

Член 6 
Учесниците во овој договор се обврзуваат дека 

во остварувањето на кадровската политика ќе се ра-
ководат од следните начела: 

— натамошно развивање и зацврстување на ра~ 
ботничко-класниот карактер на кадровкжата полити-
ка со поголем избор на работници — непосредни 
производители од материјалното производство, здру-
жени земјоделци и други земјоделски производители, 
работници од областа на науката, образованието, 
културата, здравството и другите општествени деј-
ности, како и работни луѓе кои здружени или са-
мостојно со личен труд и со средства во сопственост 
ина граѓаните, вршат- професионални, стопански и дру-
ги дејности; 

— доследно остварување на # определбите и зада-
чите на политиката за економска (стабилизација и 
натамошниот развој на политичкиот систем на со-
ци ј али етичкото самоупр аву вање,-

— натамошна демократизација и поопштествува-
ње на кадровската долитика и одлучувањето за кад-
ровските дотреби, со најшироко учество на работни-
те луѓе и на граѓаните во градењето и остварува-
њето на кадровската политика,-

— јавност во работата на органите и организа-
циите во општествено-политичките заедници и орга-
ните и телата на општествено-политичките организа-
ции при евидентирањето, предлагањето, утврдување-
то и изборот на кадрите за самоуправни, јавни и 
други општествени функции; 

— применување на уставното начело за достап-
носта на секоја функција за секој работен човек и 
граѓанин под еднакви услови; , 

— сразмерна застапеност на кадри од народнос-
тите и етничките групи во собр ани јата на -опште-
ствено-политигчките заедници и соодветна застапеност 
во нивните органи; 

— соодветна застапеност на млади кадри,-
— застапеност на кадри со револуционерно ис-

куство, заради обезбедување побрз развој и конти-
нуитет на социјалистичката револуција; 

— соодветна застапеност на жени на раководни 
функции во органите на општествено-лолитичките за-
едници и на општественО-политичките организации 
според нивната застапеност и во согласност со нив-
ната улога и придонес во општествениот труд и по-
требата за нивно р,амноправно учество во општестве-
но-еко1н0мскиот и политичкиот живот,-

— и1рижа за застапеноста на народностите и на 
етничките групи во органите на општествено -поли-
тичките организации;, 

— - натамошно унапредување и развивме на ко-
лективната работа и одлучување, личната и заеднич-
ката одговорност во (органите и организациите на 
општествено-полжичките заедници и во органите и 
телата на општествсно-политичките организации; 

— порешителна ориентација кон непрофееионал-
ко вршење на определени самоуправни, јавни и дру-
ги општествени функции,-

— дО'Следно остварување на принципот на де,аку-
мулација во вршењето на самоуправни, јавни и дру-
ги општествени функции* 

— надминување на тенденциите за создавање по-
литички професионализам, особено на појавите на 
хоризонтална ротација на носителите на самоуправ-
ни, јавни и други општествени функции; 

— до1Следно остварување на начелото за огра-
ничување на повторен избор и именување на носи-
телите на самоуправни, јавни и други општествени 
функции; 

— -следење и дроучување на состојбите и движе-
њето на кадрите, благовремено планирање на кад-
ровските потпре би и насочување на кадрите; 

— замена на кадрите на раководни функции, кои 
во практика не се потврдиле со својата работа и 
одговорност, со способни, креативни, стручно и оп-
штественр-афирмирани и потврдени кадри во среди-
ните во кои работат и .пошироко. 

Чл,е1н 17 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека при изборот на носители на самоуправ-
ни, јавни и други општествени функции ќе се при-
држуваат кон сл|едните критериуми за кандидатите: 
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— да имаат углед и доверба во средината од 
маја се избираат врз основа на своето залагање и 
својот творечки однос кон трудот и постигнати ре-
зултати во работата; 

— да се истакнуваат со својата акциона способ-
ност и истрајност во до следното конкретно ангажи-
рање во самоуправната општествена практика и да 
се потврдиле како борци за доследно остварување 
на стабилен економски и општествен развој; 

— да поседуваат работни, стручни, идејно-поли-
тички и - морални квалитети и одговорен однос кон 
работата; 

— да се потврдиле низ .акцијата во општествена-
та практика за развојот на опште ствено-политичкиот 
и економскиот систем; за изградбата на .социјалис-
тичките самоуправни односи; за доминантната пози-
ција и улога на работничката класа,- за почитување 
на уставноста и законитоста; за јакнење на брат-
ството, единството и рамноправноста на народите и 
народностите, за развивање, афирмација и јакнење 
на југословенскиот 'социјалистички патриотизам; за 
независноста и неврзаната политика на земјата и за 
јакнење и остварување на системот за општонарод-
на одбрана и општествена самозаштита; 

— да се истакнуваат со личен цример и со дос-
ледност и истрајност во остварувањето на уставното 
начело дека само трудот и резултатите од трудот ја 
определуваат материјалната и општествената полож-
ба на човекот во општеството; 

— да се залагаат за примена и развивање на 
научните и техничко -технолошките достигнувања за-
ради обезбедување 'оптимални позитивни ефекти во 
работењето; 

— да се залагаат за примена и развивање на ко-
лективната работа и одлучување и за остварување на 
личната и колективна одговорност во органите и те-
лата на ошптеств1ен1о-политичките заедници и на оп-
штествено-по литичѕште организации ,• 

— да изразуваат готовност и да се .способни да 
ги усогласуваат посебните и општите интереси и да 
придонесуваат за развојот и афирмација на самоуп-
равното спогодување и општественото' договарање; 

— да се потврдиле како активни борци за раз-
вој и афирмација на делегатскиот систем и на са-
моуправното одлучување; за доследна примена и 
реализација на општественото договарање и самоуп-
равното спогодување и за усогласување на посебните 
со заедничките и општите интереси на работничка-
та клајса,-

— решително да ое борат против бирократско-
етатистичките и либ ералИстичките тенденции, како и 
против сите видови национализам, сепаратизам, шо-
винизам,, иредентизам и други антиооцијалистички и 
ачтисамоуправни појави, тенденции и сфаќања и 
питачите носители; 

— да се потврдиле и афирмирале како борци 
против појавите и носителите на ненаучен приод, 
локализам и партикуларизам во креирањето и оства-
рувањето на развојната политика во организациите 
на здружен труд и пошироко,- , 

— да се неномирливи во борбата против сите 
видови (незаконитости, привилегии, расипништво, фа-
милијарност, приватизација на општествениот имот 
и други несамоуправни појави и однесувања; 

— да 1Не се однесувале неутрално, пасивно и опор-
тунистички во градењето на политиката и во реша-
вањето на општествените прашања и проблеми и 
кои влегувале во отворена политичка борба со прин-
ципиелен и конструктивен однос и критика против 
појавите на м.алограѓански, ситносопственички и кри-
тизерски сфаќања и однесувања; 

— да не се однесувале негатороки кон постиг-
натите резултати во општествениот развој и да не 
ги намалувале и обезвреднувале тие резултати; 

— да не ги узурпирале самоуправните права на 
работните луѓе, да не се наметнувале над самоуп-
равните органи и кои не ги почитувале и спроведу-
вале нивните одлуки и со своето ненринципие лно од-
несување да не придонесувале за влошување на ме-
ѓучЈове чките односи; 

— (со (својата работа и однесување да не се ком-
промитирале во својата и во пошироката општестве-
на средина; 

— да не ја користеле општествената функција за 
лични привилегии и материјални ,користи и да не ги 
приватизирале'општествените средини; 

— да не се збогатувале со разни видови ^мал-
верзации, злоупотреби и користење на туѓиот труд. 

Член 8 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека со 

свои акти ќе утврдат постапка за оценување на ре-
зултатите од работата на кадрите по .истекот на 
мшдатот во организациите на здружен труд и во 
другите органи и организации каде што се избрани. 

I I I 
ИЗБОР НА КАДРИ НА ФУНКЦИИ ВО ОПШТВСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВО ОШИТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 
СР МАКЕДОНИЈА 

Член. 9 
Учесниците на Договорот, тргнувајќи од устав-

ните, статутарните и други обврски, како и од од-
редбите на овој договор, со свои документи ели утвр-
дуваат демократската постапка и критериумите за 
'Одбор да членови на (Своите органи и за избор и име-
нување на носители на функции, како и своите об-
врски и задачи во реализацијата на кадровската по-
литика. 

Член 10 
Општествено-политичките организации, а посеб-

но Социјалистичкиот сојуз и Сојузот на синдикатите 
во согласност со Уставот и законите имаат посебна 
улога во спроведувањето на постапката за истакнува-
ше кандидати за делегати и за други носители на 
функции во општественОчполитичките заедници и во 
обезбедувањето на примена на начелата и крите-
риумите на кадровската политика. 

Член 1111 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат да се 

афирмира начелото за непрофесионално вршење на 
изборните функции како израз на реалните потре-
би и можности и во согласност со , суштината, ка-
рактерот и принципот на колективната работа, одлу-
чување и одговорност. За таа цел секоја општестве-
гао-политичка организација и заедница ќе утврди кри-
териуми за тоа кои се функции ќе се вршат про-
фесионално. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат носи-
телите на самоуправни, јавни и други општествени 
функции, кои повеќе од два мандата професионал-
но ги вршеле своите функции, на соодветен начин 
да ги решаваат прашањата во врска со нивното на-
тамошно работно ангажирање во согласност со нив-
ните работни, стручни и други квалитети. 

Член 112 
Учесниците на Договорот ќе се грижат кадрите 

со долгогодишно искуство, по престанувањево на 
професионалното вршење на функциите и натаму 
општествено -политички да се ангажираат според нив-
ните можности и интереси. 

Член 13 
Учесниците на Договорот ќе 'Остваруваат меѓу-

себна соработка и соработка со надлежните органи 
во Федерацијата заради навремено планирање, под-
готвување и избор на кадри во органите и во орга-
низациите на Федерацијата 

Член 14 
Носителите на предлозите за избор на кандида-

ти на самоуправни, јавни и други општествени функ-
ции, кои за тоа се овластени со Уставот, со "зако-
ните и со актите на самоуправните организации и 
заедници и на опшие ствено-поЈпитичките организации, 
се обврзуваат дека благовремено ќе ги запознаваат 
другите учесници на овој договор .со кадровските по-
треби за одделни функции и носители на тие функ-
ции и ќе вршат меѓусебно консултирани. 
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Член 16 
Учениците на Договорот посебна грижа ќе во-

дат за остварување на начелото за застапеност на 
кадри од СРМ во 'органите и 'Организациите на Фе-
дерацијата, в»о согласност со Општествениот договор 
за остварување на кадровската политика во органите 
и организациите на Федерацијата и о во органите на 
општествено-политичките организации во Федераци-
јата. 

* • Член 16 
Тргнувајќи од општественото значење на поли-

тичките, економските, културните' и другите односи 
до странство, учесниците на овој договор ќе обезбе-
дагг за вршење на тие работи континуирано да се 
оспособуваат и да ае ангажираат кадри, кои покрај 
општите критериуми, исполнуваат и посебни барања 
во поглед на -стручната оспособеност и други специ-
фични потреби 

Учесниците на овој договор ќе остваруваат ор-
ганизирана меѓусебна соработка и соработка со ор-
ганизациите на здружен труд и оо други организа-
ции и- заедници во вр1ска со подготвув1ањ1ет1о и избо-
рот на раководни и стручни кадри за дилломагис,ко-
ќо нзуларнмте претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и за претставни-
штва на организациите на здружен труд и на други 
организации, и заедници во странство. 

Учесниците на овој договор заеднички ќе се до-
говараат за начинот условите и критериумите за 

' планирање, подготвување и избор на тие кадри, за 
постапката за подготвув,анкето на предлозите, 31а нив-
ниот избор и за начинот на решавањето на нивните 
статусни прашања. 

Член 17 
Тргнувајќи од специфичностите, а врз оснива таа 

утврдените начела и критериуми утврдени со ов1ој 
договор во рамките на општината, Скопје и Репуб-

- липата, о о о ^ е т ^ т е учесници на Договорот ќе склу-
чат одделни спогодби со кои ќе се утврдат институ-
тите, начинот и .постапката за покренување иниција-
тива, за м(еѓу1себна консултација, информирање и за 
усогласување на ставовите за кадровските решенија. 

Со актот од претходниот став ќе се„ утврдат и 
организациите на здружен труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници од посебно значење за 
чии работоводни и други раководни органи се вршат 
консултации 'според овој договор. 

Член 18 
Републичката конференција на СОРНМ, односно 

нејзиниот Координац1ионен одбор за развој на оп-
штествените организации и здруженијата на граѓа-
ните ќе го утврди начинот и постапката за меѓусебе 
но консултирани и усогласување на ставовите за кад-
ров-ските решенија во органите на општествените ор-
ганизации и здруженијата на граѓаните. 

КоординацмоНиот одбор за.развој на општестве-
ните организации и здруженијата на граѓаните, нај-
малку еднаш годишно ќе го информира Коорјдина-
циониогг одбор п^и Републичката конференција на 
ССРНМ за остварување на кадровската политика во 
СР Македонија за остварувањсто на кадровската по-
литика ©о општествените организации и здруженија-
та на граѓанине. 

Член, 19 
Следењето на кадров'ските промени, подготвува-

њето, соодветни анализи за кадровските состојби и 
другите прашања во врска со остварувањето на ка|д-
ров1ската политика учесниците на овој договор ќе го 
обезбедуваат преку своите кадровски тела. 

IV 
ИЗБ01Р НА РАКОВОДНИ И ДРУГИ КАДРИ ВО ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ВО ДРУГИ-
ТЕ ОгРГАНИЗАЦИИ ЧИЈА ДЕЈНОСТ Е ОД ПОСЕ-
- БЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ИЛИ ОД ОПШТ 

ИНТЕРЕС 

Член ,20 
По .иницијатива на" организациите и заедниците 

од .посебен општествен или од општ интерес за кои 
тоа е утврдено со устав, со закон и со друг пропис 

или со (општ акт, учебниците_ на Договорот учеству-
ваат во консултациите и во предлагањето на канди-
дати за раководни должности во тие организации и 
заедници. 

Член ,211 
Посебна обврска на учесниците на Договорот е 

да обезбедат, вршењето на раководни должности и 
работни задачи во областа на општонародната од-
брана и општествената самозаштита, безбедноста, 
правосудните органи., органите на контролата и дру-
гите државни органи, како и во областа на образо-
ванието, науката, културата, здравството, јавното ин-
формирање и во другите дејности од посебен- опште-
ствен интерес, да им се доверува на луѓе кои се осве-
,добиле како борци в[о изградбата ,и развојот на оп-
ште|ственоЈполитичкиот и сконом1скиот .систем, за раз-
водот .на самоуправувањето и на социјалистичкиот са-
моуправен демократизам во нашето општество и за 
зачувување и продлабочување на придобивките на 
нашата револуција. 

" V 
ПЛАНИРАЊЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВИДЕНЦИЈА 

НА КАДРИТЕ 
Член 22 

Учесниците на Договорот ќе се заложат во орга-
низациите на здружен труд »и во другите самоуправ-
ни организации и заедници, во- општествено -политич-
ките заедници и во општествено-политичките орга-
низации, во рамките на рред порочниот и долгороч-
ниот оп1штеотвено-економ1ски развој, задолжително да 
се планираат и да се усогласуваат кадровските пот-
реби. 

Со плановите и програмите треба да се утврду-
ваат сегашните и долгорочните кадровски потреби 
во здружениот труд и во другите области; потоа 
формите за перманентно образование и оспособува-
ње на постојните кадри, професионална ориентација 
на младите, како и условите и начинот на обезбе-
дувањето и насочувањето на средствата за стипенди-
рање и кредитирање. 

Член, 23 
За поуспешно остварување на кадровската поли-

тика учесниците на Договорот ќе - се заложат за 
доследно спроведување на Законот за единствена кад-
ровска евиденција. 

VI 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 

Член 24 
Учесниците на Договорот се одговорни за него-

вото спроведување и за таа цел се обезбедуваат да 
ја следат (состојбата, да создаваат услови и да пре-
земаат други потребни мерки. 

Член 2,5 
Учесниците на Договорот се согласија за спро-

ведувањето на Договорот да се образуваат коорди-
национи. одбори како нивни заеднички тела при Ре-
публичката и општинските конференции на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ односно при 
Градската конференција на С1СРН —- Скопје, за ост-
варување на кадровската политика во органите на 
општествено -политичките заедници и на општеетве-
но-политичките организации во соодветната ошите-
ствено-политичка заедница. 

Член 26 
Членови на коор динамичниот о'д1бор се претседа-

телите на учесниците на овој договор. 
Секој чле.н на Координациониот одбор има заме-

ник што го определува учесникот на Договорот. 
'Претседател на коордииацио)ниОт одбор по функ-

ција е претседателот на Републичката конференција 
на ССРНМ, на општинските и Градската конферен-
ција на ОСРН. .. -

Коорди н ациониот одбор по потреба, а најмалку 
еднаш годишно, ќе го разгледува спроведувањето на 
Договорот, извршувањето на своите задачи и Ќе ини-
цира преземање соодветни активности, а за тоа ќе 
ги информира учесниците на овој договор. 
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Учебниците на Општествениот договор се согла-
сија дека Координационите одбори со свои деловни-
ци поблиску ќе го утврдат начинот на својата рабо-
та и остварување на задачите. 

Член 27 
Постапка за измени и дополнувања на о©ој до-

говор се покренува по барање на еден или повеќе 
од учебниците. 

Барањето ги содржи причините и предлозите за 
измени и дополнувања. 

Измените и дополнувањата на Договорот се вр-
шат на начин и постапка како за неговото склу-
чување. 

Член 28 
Договорот се смета за склучен кога ќе го усво-

јат сите учесници. 

Член 29 
Договорот се објавува во „Служ)бе|н весник на 

Социјалистичка Република Македонија". 

У Ч Е С Н И Ц И : 

Републичката конференција на ООРНМ, 
општинските конференции на - ОСРНМ, 
Градската конференција на С1СРН Скопје, 
Централниот комитет на СКМ, ОК СКМ 
и ГК СКМ — Скопје, Советот на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, општин-
ските совети на ССМ и Градскиот совет 
на СОМ — Скопје, Републичкиот одбор 
на СЗБ од НОВ на Македонија, општин-
ските одбори на СЗБ од НОВ и ГО на 
СЗБ од НОВ — Скопје, Републичката 
конференција .на Сојузот на социјалис-
тичката младина на Македонија, општин-
ските конференции на ССММ и ГК ОСММ 
— Скопје, Собранието на СР Македони-
ја, Собранијата на општините и Собра-
нието на Скопје, Претседателството на 
СР Македонија, Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија, извршните 
совети на собранијата на општините и 
ИС на Собранието на Скопје,, Стопанска-
та комора на Македонија. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА НА СКОПЈЕ 

240. 
Врз обнова на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена зашти-
та на децата на општина Чаир, а (во согласност со 
член 25 од Законот за општествена заштита на деца-
та (^Службен весник ма СРМ" бр. 6/81) и Самоуп-
равната спогодба за поблиско определување на ус-
ловите, начинот на остварување и висината на по-
себниот додаток за децата со потешки психофизич-
ки недостатоци. Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата на 
општина Чаир, на седницата одржана на 12 март 
19)8:6 година', (донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДО-
ДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 

НЕДОСТАТОЦИ 
Член И 

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот 
на 01ствару|вање и висината на посебниот додаток на 
деца со потешки психофизички недостатоци. 

Член 12 
Посебниот додаток е организиран облик на оп-

штествена заштита на децата со потешки психо-
физички недостатоци кој се остварува како постоја-
но- парично примање. 

1. Општи услови за остварување на 
посебниот додаток 

. Член 3 
Посебен додаток можат да с в а р а т деца со по-

тешки (психофизички недостатоци. . 
Члш 4 

Како деца со потешки психофизички 'недостато-
ци ое 'сметаат децата што (се неспособни за школу-
вање и професионална рехабилитација. 

Член 5 
Степенот на психофизичка^ недостаток на де-

цата се утврдува врз основа на .наод и мислење на 
надлежна (стручна институција и Заклучок на Цен-
тарот за социјална работа на град Скопје. 

Член в 
Посебниот' додаток како облик на општествена 

заштита на децата, можат да го користат децата со 

потешки психофизички недостатоци на семејство со 
постојано ме1сто на живеење на подрачјето на Само-
управната интерегана заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Чаир. 

Член 7 
Дете 100 потешки Психофизички недостатоци сме-

стено во соодветна организација на здружениот труд 
на товар на општествената заедница не може да се 
стекне со право на посебен додаток. 

Член в 
Посебен додаток можат да остваруваат децата 

со потешки недостатоци до навршени 26 години од 
животот. 

Утврдувањето на граничниот иано1с на цензусот 
и .номиналниот износ на посебниот дојдатОк, го врши 
секоја година Собранието на Општинската заедница 
со посебна одлука. 

II. Посебни услови за остварување 
на посебниот додаток 

Член е 
Посебниот Додаток за деца со потешки психо-

физички недостатоци се остварува во зависност од: 
— возраста на детето,, и 
— материјалната оо1стојба на семејството 

А. Возраста на детето 

Член 10 
Сообразно возраста, децата со потешки психо-

физички недостатоци како корисници на посебниот 
додаток ое групираат во три групи: 

I. адрула — до 15 годишна возраст; 
II. група — од 15 до 20 годишна возраст; 

III . група — од 20 до 26 годишна возраст. 

Б. Материјалната состојба на семејството 
Член 1(1 

Во зависност од материјалната состојба на семеј-
ството посебниот додаток за деца со потешки пси-
хофизички недостатоци се остварува ако: 

1. вкупните приходи по член на семејството не 
го надминуваат износот од 20.000 динари месечно во 
претходната календарска година,-

2. вкупните приходи по член на семејството — 
самохран родител со деца не го надминува износот 
од 25.000 динари месечно во цретходната календар-
ска година. 



Стр. 572 —- Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 јуни 1986 

Во вкупни приходи во смисла на претходниот 
став од овој член шегуваат: 

1. летниот доход остварен од работен однос во 
здружениот ТРУД; • 

2. пензија и друш примања по основ на пензис-
ко осигурување; 

3. вистински приходи од земјоделска дејност; 
4. вистинскиот доход остварен од дополнително 

вршење * на самостојна стопанска или занаетчиска 
дејност; 

5. надоместок на личен доход за време траење 
,на времена работа до основ на работен однос и по 
основ на здравствено осигурување; 

6. паричен надоместок за дреме на привремена 
.невработеност; 

7. надоместок на личен Доход за време на за-
должителна практична работа или доостручување; 

8. личев доход од интелектуална и друга несто-
панска дејност; и 

9. други на данок подложени приходи (од автор-
ски права, патенти и други технички унапредувања, 
приход од издавање под закуп станбени и работни 
простории или земја, приходи од граѓанско-,правен 
однос, повремени примања на брачниот или вонбрач-
ниот другар од работа на „СИЦ" и ел). 

Член 112 
Во вкупниот приход на семејството не влегуваат: 
1. паричен надоместок (инвалиднина) за'телесно 

оштетување и додаток за туѓа нега и помош што се 
остварува по прописите за инвалидско осигурување 
и социјална заштита; 

2. додаток на деца што им припаѓа на некои 
ЈОД членовите на семе јатото ; 

3. студентски кредит, 'стипендии и ученички на-
гради што се исплатуваат за редовно школување на 
децата; 

4. надоместоци и помош од средствата за заед-
ничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за 
топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во 
исклучителни случаи и ел.); 

5. алиментација за издржување на дете — член 
на семејството; 

6. теренски додаток и 1до|даТок за одвоен живот; 
7. надоместок на личен доход остварен по основ 

на иновација, рационализација и друг ви'д на тво-
рештвото во работните организации; 

8. личен доход кој работникот го остварил во 
работно време подолго од полното работно време, 
кога на таква работа бил обврзан со закон. 

9. средства што се плаќаат за местен самопри-
донес, на име солидарност за отклонување на еле-

, ментални 'непогоди и членарина на општествено-по-
литичките организам, и 

10. други примања или надоместоци за кои' со 
посебни прописи е предвидено да не 'се земаат пред-
вид при утврдувањето на имотната состојба на се-
мејството. 

Член 113 
Вистински приход од земјоделска дејност во 

-смисла на член 11 точка 3 од оваа одлука, прет-
ставува катастарскиот приход кој служел како основ 
за утврдување на данокот од личен доход од 
земјоделска дејност за претходната година, помножеи 
со коефициентот факторот што го утврдува Репуб-
личкиот секретар за финансии во согласност со 
Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство. 

Член 14 
Ако членовите на дете со потешки психофизич-

ки недостатоци остваруваат истовремено приход од 
работен однос и приходи од други основи како: 
приход од земјоделска дејност, доход остварен од 
дополнително вршење на самостојна стопанска и про-
фесионална дејност, приход 'Од имот и имотни пра-
ва (приход од згради, станбени и работни простории 
што се издават под закуп) подложени на данок, ме-
сечниот износ на приходите остварени по другите 
ошови се утврдува на тој начин што овие приходи 
се сведуваат на месечни приходи од личен доход од 
работеа однос. . 

Член 15 
Приходот од земјоделска дејност се сведува на 

личен доход од работен однос кога катастарскиот 
приход се помножи со факторот кој одговара на 
односот на катастарскиот приход според наредниот 
доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што 
го утврдува републичкиот секретар за финансии во 
согласност со републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство, и подели со 12. 

Како вкупен годишен цриход од дополнително 
вршење на самостојна и професионална дејност V се 
зема основицата на данокот според која се утврдува 
вистинскиот доход на (даночниот обврзник (во теков-
ната година. 

Како приход од ^привремено вршење на други 
дејности и останати приходи се зема вкупниот оства-
рен приход утврден со договор, решение или друг 
акт на надлежен орган. 

Член (1/6 
Во случај кога придонесот се плаќа во годишен 

паушален износ, вкупниот приход се утврдува на тој 
начин што висината на паушалниот износ се множи 
со 100 и добиениот износ се подели со просечната 
стапка на оданочување утврдена со одлука на Соб-
ранието на општината за таа или слична дејност. 

Ако на подрачјето на општината не се обавува 
таква дејност, се користи стапка на оданочување на 
слична дејност. 

Член 17 
Приходите од згради, станбени и работни прос-

тории што се издаваат под закуп, се сметаат како 
годишни приходи од личен доход од работен однос 
и се делат на 12. 

Член 1(8 
Доколку семејството остварувало истовремено 

приходи но два или повеќе основи, приходите се 
собираат потоа делат на 12 месеци и добиениот ме-
сечен приход се дели на бројот на членовите во се-
мејството. 

Кога вкупниот цриход се остварува по основа 
на работен однос на работи односно работни зада-
чи кои се извршуваат под посебни услови член 39 
од Законот за работни односи во тој случај оства-
рениот вкупен приход (личен доход) се дели на 
онолку месеци за колку што се признава стаж на 
осигурување со зголемено траење на работите од-
носно работните задачи. 

Член 19 
При утврдување на вкупниот приход во семеј-

ството се зема предвид и делот ОД личниот доход 
од земјоделска дејност што се. остварува од сопстве-
нички дел на земјоделскиот имот односно оонас-
леднички дел на нерасправена оставина кој според 

Ј наследното право му припаѓа на тоа лице, без 
оглед на тоа дали корисникот или членовите на не-
говото домаќинство живеат на тој имот и без оглед 
дали тие го користат сопственичкиот дел односно 
еонаслетничкиот дел од имотот и приходите. 

Член 20 
Кога членовите на потесното семејство живеат 

на земјоделски имот на сродници (браќа, сестри, 
родители, посвоители, очув, маќеа, свекор, свекрва, 
тест и тешта, дедо и баба) за определување на вкуп-
ниот приход по член на семејството се зема сраз-
мерниот дел на катастарскиот приход од тој имот 
што отпаѓа на членовите во потесното семејство во 
кое живее детето. 

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се 
утврдува така што - целокупниот катастарски приход 
се дели на онолку еднакви делови колку што има 
сродници кои живеат на имотот. , 
( 

Член 211 
Како цриход од земјоделска дејност - се смета 

катастарскиот приход што служел како основица за 
утврдување на придонесот од личен доход од зем-
јоделска дејност во тековната година за која се обе,з-
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бедава правоно, цри што не се зема предвид од 
приходот оораоотеми култон дворови со површина до 
ѕо{ј ги*-. 

член Љ4 
Ако ЈШЈР1Л1Сп1у11КОТ ИЛИ летсшшт орален другар во 

текот па шди^ата стекна СВОЈСТВО на раиоиник ао 
здружениот труд ИЛИ остварува други до^шлнителни 
Приходи, как|о МЕСЕЧЕН ИЗИОЈС на личен доход се 
зема аконтацијата на личниот доход од прв,пот поли 
месец по стекнувањето на тоа СВОЈСТВО, ОДНОСНО ви-
сината на основицата според која е утврдена акон-
тацијата на придонесот на данокот, која се дели со 
ороЈот на месците во тековната година за која е 
извршен разрезот. 

Член 23 
За пензиите, надоместоците * и другите примања 

остварени според п о с е т и законски прон1и|ои се зема 
месечниот износ на тие приходи што припаѓаат 
во мерец декември во претходната година, а ако 
правово е остварело во тековната година се зема 
месечниот износ на примања според решението со 
кое е признато правото. 

Член 24 
Ако корисникот или член на семејството на ко-

рисникот остварува приход од земјоделска дејност, 
односно приход од дополнително вршење на стопан-
ска и нестопанска дејност, приходите шри утврдува-
ње на посебниот додаток на деца со потешки пси-
хофизички недостатоци се пресметуваат во вкупните 
приходи на семејството. По исклучок, доколку по-
ради настанати елементарни непогоди или други при-
чини корисникот (биде слободен од плаќање на 
придонеси и за тоа донесе доказ од надлежниот 
орган на управата, тогаш овие приходи не влегуваат 
во основицата за утврдување на материјалната сос-
тојба на семејството. 

Член 25 
Ако еден од родителите на детето бара да се 

признае правото на посебен додаток на дете со по-
тешки психофизички недостатоци, а другарот родител 
е на работа во странство кај стран,ски работодавец, 
ќе се смета дека приходот на семејството го надми-
нува износот утврден во член 10 од оваа одлука. 

Член 26 
Семејството во кое на детето со потешки пси-

хофизички недостатоци му се обезбедува посебен 
додаток го сочинуваат брачните другари, децата ро-
дени во брак и вон брак, посвоените деца, децата 
без родителска 1рижа (внучиња, браќа, сестри и 
други деца) кога некој од брачните другари ги зел 
на издржување, ако се без двата родители, а тие 
се наполно трајно неспособни за работа. 

Семејството во кое на детето со потешки пси-
хофизички недостатоци му се обезбедува посебен 
додаток го сочинуваат и родителите на брачните 
другари (татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа 
и посвоител) доколку овие ф,актички ги издржуваат. 

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслу-
жување на воениот рок во Југословенската народна 
армија се сметаат за издржувани лица и истите се 
земаат во поделбата на приходите на семејството 
на корисникот. 

Член 27 
За дете на самохрани родители, се смета: 
1. дете кое го издржува еден од родителите, ако 

другиот умрел, а детето не стекнало право на се-
мејна пешиЈа; 

2. дете кое го издржува еден од- родителите, а 
другиот е потполно и трајно неспособен за работа 
(прва категорија на инвалидност), а не стекнал дра-
жо на старосна или инвалидска леши ја; 

3. дете кое го издржува мајката, додека татко-
то се наоѓа на отслужување на воениот рок во Ју-
гословенската народна армија,-

4. дете кое го издржува еден од родителите за 
време додека друг се наоѓа на издржување на каз-
на затвор подолго (од 6 месеци, а не стекнал пра-
во на пензија; 

5. дете кое по издржува еден од родителите за 
време додека другиот се наога на школување или 
раоошо ошооооување, а не прима надомест на Ли-
ч е н ДОХОД; 
у 6. дете на разведени родители ако родителот 

кај кого детето живее не склучил нов фрак, или оо 
другиот родител и друго лице не живее во вон-
брачна заедница; 

7. дете родено вон брак ако родителот каЈ кого 
детето живее не стапил во брак или не живее со 
другиот родител и другр лице во вонбрачна заед-
ница, 

8. дете кое го .издржува еден од родителите за-
што другиот Ја напуштиш земјата или местото на 
преоишање му е непознато. 

За самохран родител се смета мајката, таткото 
на детето, маќеата, очувот и посвоителот односно 
брачниот другар на посвоителот. 

Член 28 
Ако постои вонбрачна заедница и деца родени 

во таква заедница, во вкупниот приход на семеј-
ството влегуваат приходите на обата родители по-
деднакво како и во случаЈ кога е во прашање брач-
на заедница. 

Член 29 
При утврдување на приходите на децата без 

обата родители, заради утврдување на правото на по-
себен додаток, не се земаат приходите на семејство-
то кое за тие деца се згрижи. 

Член 30 
При утврдување на правото на посебен додаток 

за децата на разведените родители се земаат пред-
вид /Само приходите на семејството на родителот кај 
кого детето живее. 

Член 31 
Како член на семејството не се смета и не се 

зема во поделба на приход лице (родител или срод-
ник) кое се наоѓа на издржување на казна затвор 
подолго од 6 месеци. 

Член 32 
Промените во бројот на членовите на семејство-

то кои настануваат во текот на годината (раѓање 
или умирање) влијаат на користењето на правото од 
првиот ден на наредниот месец по настанување на 
промената. 

Член 33 
Промените кои ќе настанат во имотната состој-

ба во текот на годината поради вработување на 
брачниот другар, ќе влијаат на правото на додаток 
на деца од 1. IV. наредната година. 

Член 34 
Промените кои ќе настанат во текот на година-

та во имотната состојба на семејството влијаат на 
условите за остварување на правото на посебен до-
даток од првиот ден на наредниот месец и тоа во 
случај на: 

1. престанок на работен однос на корисникот 
или неговиот брачен другар; 

2. престанок или почеток на вршење на самос-
тојна стопанска или професионална дејност по бри-
шењето или запишувањето во регистарот; 

3. отуѓување (продажба, замена, подарок на нед-
вижен имот или дел од недвижен имот) од момен-
тот на заверка на договорот, 

4. неприфаќање на наследство, од денот на 
-смртта на оставителот; 

5. откажување од наследство, односно наследен 
дел од имотот во корист на друг наследник, од де-
нот на давањето на на|сл етничката изјава; 

6. експропријација на имот или дел од имот, по 
преземање на имотот од страна на оној во чија ко-
рист е извршена експропријацијата; 

7. изградба на земјиште кое е обложено со ка-
тастарски приход, од денот на издавањето на гра-
дежната дозвола,-

8. изградба на семејна станбена зграда без гра-
дежна дозвола (дива градба) на земјиште кое е 
обложено со катастарски приход, од денот на из-
градбата. 
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III. Начин на остварување на посебниот додаток 

Член 35 
Барање за остварување на посебен додаток под-

несува родителот или старателот на детето до Са-
моуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата па општината Чаир, на чија те-
риторија семејството во кое живее детето има посто-
јано место на живеење. 

(Со барањето се поднесуваат докази релевантни 
за одлучување за посебниот додаток на деца со по-
тешки .психофизички недостатоци. 

Член 3.6 
Решение за посебен додаток во прв степен доне-

сува Секретарот на Самоуправната .интересна заедни-
ца за општествана заштита на децата на Општи-
ната. 

Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на Општината е должна да 
донесе решение најдоцна во р-ок од 60 дена, од де-
нот на уредно доставеното барање. 
1 

Член 37 
Посебен .додаток за деца со потешки психофи-

зички недостатоци, ако се исполнети сите услови 
може да се оствари најмногу 3 месеци наназад од 
поднесувањето на барањето, не сметајќи го месецот 
во кој барањето е поднесено. 

-Член 38 
Против првостепеното решение за правото на 

посебен додаток на деца со потешки психофизички 
недостатоци може да се изјави молба до Комиси-
јата за жалби при Здружената самоуправна инте-
ре|сна заедница за општествена заштита на децата да 
град 'Скопје. 

Член 139 
Против второстепеното решение за правото на 

посебен додаток на деца со потешки психофизички 
недостатоци може да се заведе управен спор, пред 
надлежниот 'суд. 

Член 40 
Во постапката за остварување на правото на по-

себен додаток за деца со потешки психофизички не-
достатоци се применуваат одредбите од Законот за 
општата управна постапка. 

Член 41 
На остварувањето на правото на посебен дода-

ток за деца со потешки психофизички недостатоци 
нема влијание. остварувањето на додатокот на деца 
од страна на корисникот. 

IV. Висината на приходите (цензус) и 
износот на посебниот додаток 

Член 42 
~ Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството1, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во три цшзусни групи и тоа: 

I . цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството не го надминува изно-
сот од (10.000 динари; 

II. Цензуона група — ако вкупниот приход по 
член на семејството изнесува од 10.001 до 15.000 
динари; 

III . цевдудаа група — ако вкупниот приход по 
член на семејството изнесува од 15.00)1 до 20.000 
динари. 

Член 43 
Во- зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството (оамохран родител со деца), корисници-
те на посебен додаток, се распоредуваат во три 
цензусни групи и тоа: 

-1. цензусот група — ако вкупните месечни при-
ходи по член на семејството не го надминува изно-
сот од .15.000 динари,-

II. ценѕзуша група — ако вкупните месечни при-
ходи по член на семејството изнесуваат од 15.002 до 
20.000 динари,-

III. цешуша група — ако вкупните месечни 
приходи по член на семејството изнесев ат од 20.001 
до 25.000 динари. 

Член 44 
Висината на посебниот додаток на деца со по-

тешки психофизички недостатоци, сообразно возрас-
та на детето и матаријалната положба на семејство-
то .изнесува: 

1. Во I цензусна група: 

— ДО 1 6 (ГОДИНИ 
— ОД 1 5 ДО 2 0 ГОДИНИ 
— о д 2 0 ДО 2 6 ГОДИНИ 

2. Во I I цензуша група: 

— ДО 15 години 
— ОД .15 ,Д0 20 години 
—- Ојд 120 до 26 години 

3. Во I I I цензуана група-. 

— до 15 години 
— ОД 115 |ДО 20 години 
— ОД 120 до 26 дедини 

5.ООО динари; 
6.300 ДИН,ари; 
7.500 динари. 

3.600 динари; 
5.000 динари; 
6.300 динари. 

2.800 динари; 
4,300 динари; 
5.600 динари. 

Член 45 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. III . 1986 година, 
и ке се објави во .„Службен гласник на град Скопје". 

Член 46 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-

нува да важи одлуката бр. 08-110/10 од 8 април 1985 
година. 

Бр. 08-101/9 
1,2 март 191816 година " 

Скопје 
Претседател, 

Ванге лица Стипцарова, е. р. 

Огласен дел 
ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Тркалезен печат под назив: ^Спортско друштво 
„Љу)ботен" — Атлетски клуб, Тетово" се огла1сува за 
неважен. 

Тркалезен печат под назив.- ^Работна организа-
ција за проектирање „Водостопанство-Мелиоцроект" 
— Ц. О. — Скопје" се објавува за неважен. 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Работна книшка на име Камиљ Малиќи, Кума-
ново. (2561) 

Работна книшка на име Зоран Коловски, Охрид. 
Работна книшка издадена од СО — Македонски 

Брод на име Бајрамоски Авнија, е. Преглово, Маке-
донски Брод. (2566) 

Работна книшка на име -Тасе Стојков, Кочани. 
Воена книшка на име Бранко ѓорѓиевски, е. , 

Младо Нагоричани, Куманово. (2588) 
Работна книшка на име Живко Божиноски, 

Охрид. (2589) 
Работна книшка на име Ацо Ристески, Охрид. 
Работна книшка на име Ќазим Мемодов, Штип. 
Свидетелство за VI I I одделение на име Костиќ 

Мирса, ул. „М. Тито" бр. 30, Делчево. (2598) 
Работна книшка на име Станко Соколов, Ви-, 

ница. - ^ (2599) 
Лична карта на име Коста Спасовски, е. Јан-

чиште, Тетово. (2612) 
Воена книшка на име Коста Спасовски, е. Јан-

чиште, Тетово. ~ (2,613) 
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Воена книшка на име Богоески Милорад, При-
леп. - (2621) 

Царинска декларација за моторно возило, бр. на 
мотор 634-1-030077 и бр. на шасија 472-1-0105124, из-
дадена од СВР — Прилеп на име Јовановки Љубо-
мир, Прилеп. (2644) 

Работна книшка бр. 32542 .на име Драган (^тан-
коски, Прилеп. (2645) 

Воена [книшка на име Јованчо Митовски, е. Би-
л»ано1В1це, Куманово. (2547) 

Работна книшка на име Вера ѓорѓиевска, Ку-
маново. (2648) 

Работна книшка на име Благој Ангелов, Кочани. 
Работна книшка на име Јелица Бојчевска, Ви-

ница (2672) 
Воена книшка на име Душан Коцев, Радовиш. 
Работна книшка на име Сатки Фаризи, Гостивар. 
Потврда за вршење јажарска дејност бр. 11-2557 

од 18. XI. 1980 година, издадена од СО — Чаир '— 
Скопје на име Далип Далипи, Скопје. (2682) 

Работна книшка на име Лепа Ристеска, Охрид 
Работна книшка на име Абдулоски Ружди}а, е. 

Пре/глево, Македонски Брод (2693) 
Работна книшка на име Розета Груевска, Него-

тино. 1 (6282) 
Работна книшка на име Нухи Алиу, Тетово 

(6298) 
Работна книшка на име Русе Додевски, Крато-

во. (6315) 
Работна книшка на име Сезан Сефедин и, Кума-

ново. (6347) 
Работна книшка на име Идојет Фејзули, Тето-

во. (1496) 
Работна книшка на име Раде Божинов, Коча-

ни. 4 (1507) 
Работна книшка и здравствена легитимација, из-

дадени од Прилеп на име Ристоски Борче, ул. „Орде 
Чопела" бр. 90, Прилеп. (1526) 

Работна книшка на име Исмет Амедовски, Ку-
маново. ,(1629) 

'Работна книшка на име Аце Русевски, Кумано-
во. - (1530) 

Воена книшка на име Хидро Шукри, е. Никуш-
так, Куманово. (1532) 

Работна книшка на име Давиткова Драгана, Кра-
тово. (1535) 

Работна книшка на име Петре Ристов, Кочани. 
(1544) 

Работна книшка на име Влатко Тенев, Кочани. 
(1548) 

Работна книшка на име Дафинка Манева, Радо-
виш. ' (1552) 

Работна книшка на име Горан Додевски, Кума-
ново. (6444) 

Работна книшка на име Рецеп Амет, Куманово. 
(6445) 

Работна книшка на име Перо Блажевски, Тето-
во. (6452) 

Работна книшка на име Николчо Трифунов, 
Штип. (6464) 

Работна книшката име Драган Спасовски, Кума-
ново. (6479) 

Работна книшка на име Зоран Спасовски, Гости-
вар. (6492) 

Работна книшка на име Јомандиев Александар, 
ул. „Игманека" бр. 2, Титов Велес. (6516) 

Работна книшка на име Илчо Царев, Виница. 
(6540) 

Работна книшка на име Нада Јовановска, Крива 
Паланка. ' (655(2) 

Работна книшка на име Славче Китановски, Кри-
ва Паланка. (6550) 

Работна книшка бр. 9757 на име Сребре ѓорѓи-
оски, Охрид. (6552) 

Работна книшка на име Јусуф Сулејмани, Гос-
тивар. (6565) 

Работна книшка на име Дејан Младеновиќ, Ку-
маново. (6585) 

Работна книшка на име Зоран Великовски, Ку-
маново. '(65186) 
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Работна книшка на име Илија Златковиќ, Него-
тино. (6595) 

Работна книшка на име Лазо Крстески, Тетово. 
,(6598) 

Работна книшка на име Шефка Усеини, Тетово. 
(6624) 

Работна книшка на име Душко Димитров, Штип. 
1(66,32) 

Работна книшка на име Неире Уко, Гостивар. 
(6659) 

Работна книшка на име Ристовска Марика, е. 
Кркља, Крива Паланка. (6689) 

Работна книшка, издадена од Собрание Маке-
донски Брод на име Илиојски Радислав, е. Рамне, Ма-
кедонски Брод. - (6712) 

Работна книшка на име Жаклина Дуцеска, Гос-
тивар. . (6720) 

(Работна книшка на име Аргентина Тасевиќ, Ох-
рид - (6726) 

' Работна книшка на име Рами Муредини, Гости-
вар ^ (6765) 

Работна книшка на име Саит Дурмишовски, Ку-
маново.. (6776) 

Работна книшка на име Марјан Цветковски, Ку-
маново'. (6778) 

Работна книшка на име Јадранка Апостоловска, 
Куманово. ((6835) 

Работна книшка на име Мировнава Миладинова, 
Кратово (6836) 

Работна Книшка на име Илчо Науков, Проби-
штил. (6848) 

Работна книшка на име Ратко ^орданов, Гости-
вар. 1 ( 6 8 ( 6 9 ) 

Работна книшка на име Перица Дамјановски, 
Тетово. (6893) 

Работна книшка на име Ајет Исани, Тетово. 
(6894) 

СОДРЖИНА 
Страна 

309. Одлука за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за енергетика, индустри-
ја и мало стопанство — — — — — 553 

3|10. Одлука за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство — — — — — 553 

3111. Одлука за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за градежништво, урба-
низам и заштита на човековата околина 554 

312. Одлука за именување членови на Репуб-
личкиот К01митет за економски односи со 
странство — — — — — — — — 554 

313. Одлука 'за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за 'сообраќај и врски — 554 

314. Одлука за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за труд — — — — 555 

315. Одлука за именување (членови на Репуб-
личкиот комитет за меѓународни односи 555 

31-6. Одлука За именување членови на Репуб-
личкиот комитет за информации — — 555 

3.17. (Одлука за именување членови 'на Репуб-
личкиот комитет за (Законодавство и орга-
низација — — — — — — — — 556 

318. Одлука ;за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за (наука, технолошки 
развој и информатика — — — — — 556 

319. Одлука за именување 'членови на Репуб-
личкиот комитет за образование и фи-
зичка култура — — — — — — — 556 

320. Одлукава именување членови на 'Репуб-
. личкиот комитет за култура — — — — 557 

3211. Одлука за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за здравство и социјал-
на /политика — — — — — — — 557 

3212. Одлука за (именување претседател и чле-
н о в на Републичката комисија за одно-
си со верските заедници — — — — — 557 
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323. Одлука за избор на претседател на Вр-
ховниот 'Суд на маке доли,Ја — — — — 

324. одлука за именување заменик на репуб-
личкиот секретар за народна од орала — 

325. одлука за именување Зсдоадшик на претсе-
дателот на ^енуоЈШчкадот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство — 

326. одлика за именување заменик на прет-
седателот .на ѓетуоличкиот комитет за 
11РУ1Д — — — — — _ 

327. одлука за и м е н у в а в заменик на претсе-
дателот на Репуоличкиот комитет за ин-
формации — — — — — — — — 

328. одлука за разрешување заменик на Ок-
ружниот Јавен оовинител во окружното 
јавно обвинителство во Шопје — — — 

329. одлука за разрешување и именување ре-
публички 'советници во Собранието на. Со-
цијалистичка Релуолика македонија — 

330. Одлука за именување (претседател на Ре-
публичката комисија за културни врши 

странство — — — — —• — — — 
33ј1. Одлука за потврдување на статутарната 

"одлука за (изменување на Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на «цен-
(31Иокото и 'инвалидското осигурување на 
Македонија — — — — — — — — 

332. Одлука за определување исклучителна ста-
росна пензија — — — — — — — 

333. Одлука за избор на претседател на Од-
борот за образование, наука ји култура на 
Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ — — — — — — — 

334. Одлука за разрешување и избор на деле-
гати во Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените ре-
публики и (автономни покраини — — — 

335. Одлука за име нување претставници на 
општествената заедница во Советот на Ра-
ботната организација на Македонскиот на-
роден театар — — — — — — — 

336. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на Ре-
публичкиот завод за трансфузиологија — 
(Скопје — — — — — — — — — 

337. Одлука за разрешување ;и именување прет-
ставници на (општествената заедница во 
Советот на РО Музеј на Македонија — 
Археолошки, Етнолошки и Историски — 
Скопје — — — — — — — — — 

338. Одлука за разрешување и именување (Прет-
ставници на општествената заедница во 
(Советот на ООЗТ Стоматолошки клиники 
при 'Стоматолошкиот факултет во (Скопје 

339. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Советот за истражувачки работи 
во рударството - — — — — — — — 

340. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 

. Советот на Рударско-геолошкиот факултет 
во Штип — — — — — — — — 

341. Одлука за именување и разрешување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Технолошко-металуршки 
факултет — Скопје — — — — — — 

342. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Факултетот за туризам и угос-
тителство во Охрид — — — — — — 

343. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Институтот за социолошки и по-
литичко-правни истражувања — Скопје — 

344. Одлука за именување членови на Комиси-
558 јата за изготвување предлог за именување 

индивидуален работоводен орган на Тех-
558 нискиот факултет во Битола — — ^ — 563 

345. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за 'изготвување предлог за именување 

558 декан на Правниот факултет во Битола — 563 
346. Одлука за именување членови на Комиси-

јата за "утврдување предлог за именување 
558 работоводен орган на Медицинскиот фа-

култет во Скопје — — — — — — 563 
347. Одлука за менување членови на Комиси-

558 јата за изготвување предлог за именува-
ње декан на Стоматолошкиот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 563 

559 348. одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именува-
ње индивидуален работоводен орган на 

559 о и з т 1ехноло1Шко-металу|ршки факултет 
во Скопје — — — — — — — — 5 6 3 

349. Одлука за (именување членови на Комиси-
559 јата за .изготвување предлог за именување 

индивидуален работоводен орган на Шу-
марскиот факултет во 'Скопје —- — . — 564 

350. »Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именува-

559 њ е .индивидуален работоводен орган на 
ООЗТ Стоматолошки клиники при Стома-

559 толошкиот факултет во Скопје — — — 564 
351. Одлука за именување »членови на Комиси-

јата за изготвување предлог за именува-
ње колегијален: работоводен орган на 

5 6 0 ООЗТ Институт за радиотерапија и онко-
логија при Медицинскиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 5 6 4 

352. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 

5 6 0 директор на Ансамблот за народни ади 
и пеани „Танец" — Скопје — — — — 564 

353. Одлука за давање согласност на Одлука-
н а ' та за Советот на Хидробполошкиот завод 

во Охрид за .именување директор на За-
водот — — — — — — — 

354. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
560 У. бр. 2/86 од 9 април 1986 година — — 565 

355. Одлука на Уставниот .суд на Македонија, 
У. бр. 1218/85 од 16 април 1986 година — 565 

35|6. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 28)2/85 »ОД 16 април 1986 година — 566 

561 35,7. Список на правно исправно предложен 
кандидат за делегат »во Сојузниот (собор на 
Собранието на СФРЈ од Социјалистичка 
(Република Македонија — — — — — 567 

561 Исправка на Законот за Службата на оп-
штественото книговодство во Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 567 

5 6 1 Исправка на Одлуката на Уставниот суд 
на Македонија, У. бр. 87/80 — — — — 567 

Општествени договори и самоуправни 
562 спогодби 

240. Општествен договор за остварување на 
кадровската политика во Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 5,67 

562 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 

562 СКОПЈЕ 
241. Одлука за утврдување на условите, начи-

нот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за деца со потешки психо-

562 физички недостатоци — — — — — 671 
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