
„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. Број 38 

Претплатата за 1986 година изне-
сува 5.800 динари. Овој број чини 150 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

603. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр, 42/77), а по претход-
но мислење на Народната банка на Македонија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЈТЕ НА ОДЛУКА 
ТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ. НАЧИНОТ И УС-
ЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО 

СЕ, ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА 
БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

I 
Член 1 

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 
условите зѓ. користење на паричните средства на Ре-

публиката и на огин гините што се водат како депо-
зит во Народната банка на Македонија во 1986 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 11/86, 17/86 
30/86, 31/86 и 34/86), во член 2, точка 9 износот 
„200" се заменува со износот „440",, а по точка 10 
се додаваат две нови точки И и 12, кои гласат: 

„11. За пополнување на свињарските фарми со 
свињи за гоење, во износ до 500 мил. дин. 

12. за кредитирање на откупот на слама за пре-
работка во хартија, во износ до 200 мил. дин". 

Член 2 
Во член 5, алинеја 1, 3, 4 и 5 зборовите: „од 6 

месеци" се заменуваат со зборовите: „до 25 декем-
ври 1986 година", во алинеја 7, на крајот, точката 
се заменува со точка и запирка и се додава нова 
алинеја, која гласи-. 

„— за намените од точка 11 и 12 — со рок на 
враќање од 6 месеци и со каматна стапка од 157о 
годишно". 

Член з 
Оваа одлука влегува /во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1637/1 
24 октомври 1986 година 

СкопЈе 
Претседател 

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

604. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
\ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДА-

ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА НУКЛЕАР-
НА И ДРУГИ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА 

1. За претседател, потпретседател и членови на 
Комисијата за нуклеарна и други видови енергија 
се именуваат 

а) за претседааел 
— м-р Глигорие Гоговски, претседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на СРМ, 

б) за потпретседател 
— Илија Филиповски, потпретседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на СРМ. 
в) за членови 
— м-р Вангел Арнаудов, член на Извршниот со-

вет на Собранието на СРМ, 
— м-р Благоја Блажев, на работа во РО „"Ми-

нел—ЕМО", Охрид, Институт за енергетика — Скопје, 
— д-р Томе Бошевски, редовен професор на 

Електротехничкиот факултет во Скопје, 
— д-р Томислав Бундалевски, член на Извршни-

от совет и претседател -на Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и мало стопанство, 

— Минчо Јорданов, генерален директор на Руд-
ници и железарница „Скопје" — , Скопје, 

—, д-р Зоран Календаров, здравствен физичар во 
Републичкиот завод за здравствена заштита, 

— д-р Борислав Каранфилски, редовен професор 
на Медицинскиот факултет во Скопје, 

— м-р Димитар Качурков, редовен професор на 
Електротехничкиот факултет во Скопје, 

— д-р Радмила Кипријанова, член на Извршни-
от совет и претседател на Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика, 

— инж. Љубомир Коруновски, на работа во Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ, 

— полковник Зоран Костовски, член на Изврш-
ниот совет и републички секретар за народна од-
брана, 

— м-р Мито Марковски, претседател на Колеги-
јалниот работоводен орган на СОЗТ „Електростопан 
ство на Македонија" — Скопје, 

м-р Најденко Попоски, член на Извршниот совет 
и директор на Републичкиот завод за општествено 
планирање, 

д-р Јордан Поп-Јорданов, редовен професор на 
Електротехничкиот факултет во Белград и претседа-
тел на МАНУ, 

— д-р Драгослав Ранчиќ, редовен професор на 
Електротехничкиот факултет во Скопје, 

— Михаил Серафимовски, дипл. град. инж. редо-
вен професор на Градежниот факултет во Скопје, 

— д-р Андреј Токарев, член на Извршниот совет 
и џретседател на Републичкиот комитет за градеж-
ништво, урбанизам и заштита на човековата око-
лина, 

— Милован Шиковски, член на Извршниот совет 
и претседател на Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика. 

2. Стручните и административно-техничките рабо-
ти за потребите на Комисијата ги врши Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопан-
ство. 

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

Бр. 17-1686>/1 
9 октомври 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 
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605. 
Врз основа на член 232 став 2 и член 233 став 

4 од Законот за насоченото образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот комитет за 
образование и физичка култура, на седницата одр-
жана на 9 јуни 1986 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА И ЗА ВОДЕЊЕ 

НА РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА 
НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со овој правилник с̂е уредува начинот на вери-

фикацијата на организациите за насоченото образо-
вание и начинот на водење на регистар на верифи-
цираните организации за насочено образование. 

Член 2 
Организацијата за насоченото образование пис-

мено барање за верификација доставува до Репуб-
личкиот комитет за образование и физичка култура, 
по добиена согласност од соодветната заедница на 
насоченото образование. 

Член з 
Верификацијата на организацијата за насоченото 

образование ја врши комисија за верификација (во 
натамошниот текст: комисија) што ја формира прет-
седателот на Републичкиот комитет за образование и 
физичка култура. 

Комисијата ја сочинуваат три члена. 
За верификација на училиштата за средно обра-

зование, комисијата ја сочинуваат по еден член од 
Републичкиот комитет за образование и 'физичка 
култура, од Републичкиот завод за унапредување на 
образованието и воспитувањето и стручно лице од 
соодветно или сродно училиште за средно образова-
ние, факултет и од други самоуправни организации 
и заедници. 

За верификација на организациите за више и ви-
соко образование, комисијата ја сочинуваат: еден 
член од Републичкиот комитет за образование и 
физичка култура и двајца членови наставно-научни 
односно научни работници од соодветната област. 

Претседател на Комисијата е членот од Репуб-
личкиот комитет за образование и физичка култура 

При утврдувањето на условите за верификација 
учествува и претставник на 'основачот на организа-
цијата за насочено образование. 

Член 4 
Комисијата преку непосреден увид ја цени ис-

полнетоста на условите за верифицирање на орга-
низацијата за насочено образование врз основа на 
членовите 223, 224̂  и 227 односно 225 и пропиша-
ните нормативи во членот 231 на Законот за насо-
ченото образование. 

Член 5 
По извршениот увид за исполнетоста на усло-

вите, комисијата поднесува извештај за верифика-
ција до претседателот на Републичкиот комитет за 
образование и физичка култура со- предлог за ве-
рификација или за одбивање на верификацијата. 

Член 6 
претседателот на Републичкиот комитет за об-

разование и физичка култура, врз основа на из-
вештајот и предлогот на комисијата донесува реше-
ние за верификација или решение со кое се одби-
ва верификацијата на организацијата за насочено 
образование. 

Член 7 
Решението за верификација на организацијата 

за насочено образование се донесува во рок од три 
месеци од давањето согласност за општествено-еко-
номската оправданост од страна на соодветната заед-
ница на насоченото образование, но најдоцна до 
30 април во годината. 

Член 8 
Решението од член .6 на овој правилник се дос-

тавува до организацијата за насочено образование 
што се верифицира, основачот и соодветната заед-
ница на насоченото образование. 

Решението се доставува и до стопанскиот суд 
на чие подрачје е седиштето на организацијата за 

насочено образование и Републичкиот завод за ста-
тистика. 

Член 9 
Одредбите на овој правилник соодветно се при-

менуваат кога организациите за насочено образова-
ние организираат дејност заради создавање нови про-
фили на стручни кадри и нови степени на стручна 
подготовка, постдипломски студии, интердисципли-
нарни студии, ученички и студентски домови. 

Член 10 
Организациите за насоченото образование кои се 

верифицирани се запишуваат во регистар што го во-
ди Републичкиот комитет за образование и физич-
ка култура. Регистар се води одделно за училиш-
тата за средно образование и одделно за органи-
зациите за високо образование. 

Член 11 
Регистрите од член 10 на овој правилник се во-

дат во тврдо подврзана книга. Листовите на регис-
трите се нумерирани и прошиени со емственик, чии 
два краја се потпечатени со црвен восок на внат-
решната страна од задната корица на регистарот. 

Регистрите се оверуваат на внатрешната страна 
од задната корица. 

Регистрите се водат според обрасците број 3 и 
број 4 што се составен дел на овој правилник. 

Член 12 
Запишувањето во регистрите се врши со темно 

сино мастило. 
На еден лист од регистрите хможе да се вне-

сат податоци само за една организација за насо-
чено образование. 

Новоорганизираната дејност за формирање на 
нови стручни профили и нови степени на стручна 
подготовка се внесува во регистарот на листот каде 
што е внесена организацијата за насоченото обра-
зование во која е организирана ваквата дејност. 

Кога регистарскиот лист ќе се исполни до кра-
јот, за наредните запишувања се користи нов регис-
тарски лист кој се води под ист регистарски број. 

Член 13 
Бришењето во регистрите на организациите за 

насочено" образование се врши на тој начин што 
со црвено мастило се прецртува со права линија 
секој ред од запишувањето, а на крајот се наведува 
дека организацијата за насочено образование е из-
бришана од регистарот и се наведува основот зара-
ди кој организацијата се брише. 

Во случај на погрешно запишување се врши 
исправка \ на тој начин што преку погрешно запиша-
ниот текст се повлекува тенка линија и над неа се 
внесува точниот текст. Исправката се врши со црве-
но мастило. 

Секое запишување во регистарот го потпишува 
службеното лице што го врши запишувањето. 

Член 14 
Запишувањето во регистрите на организациите 

за насоченото образование се врши врз основа на 
поднесена писмена пријава според образецот број 
1 за организациите за средно образование и обра-
зецот број 2 за организациите за ЕИСОКО образова-
ние, што се составен дел на овој правилник. 

Кон писмената пријава организациите за насо-
чено образование поднесуваат акт за основање, од-
носно организирање, во заверен препис. 

Организациите за високо образование поднесу-
ваат и: 

— согласност на планоЈЗите и програмите за вос-
питно образовна дејност за организациите за високо 
образование; 

— статут на организациите за високо образова-
ние. 

Доколку до денот на поднесување на пријавата, 
по статутот на организација за високо образование 
не е добиена согласност од надлежниот орган, ста-
тутот се доставува веднаш по добиената согласност. 

Член 15 
Писмена пријава за запишување во Регистарот се 

поднесува и за позначајна измена што настанува 
во организација за насочено образование (менува-
ње на статусот, назив, седиште и ел.). 
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Врз основа на пријавата, запишувањето на нас-
танатата измена се врши во соодветните рубрики 
од регистарот. 

Член 16 
Пријавата за настанатата измена во организа-

цијата за насочено образование се доставува во рок 
од 15 дена по настанатата измена до Републичкиот 
комитет за образование и физичка култура. 

Член 17 
За секоја организација за насоченото образова-

ние, што е запишана во Регистарот се формира до-
сие во кое се чуваат пријавите, прилозите и дру-
гите документи, што се во врска со запишувањето 
во Регистарот. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 08-758/1 
14 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател на 

Републичкиот комите! за образование 
и физичка култура, 

проф. д-р Саво Климовски, е. р. 
Образец бр. 1 

ДО 
РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
С К О П Ј Е 

П Р И Ј А В А 
за запишување на верифицираното училиште за 
средно образование во Регистарот 

Врз основа на член 232 став 2 од Законот за на-
соченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85) и член 14 од Правилникот за начинот на 
верификација и за водење на регистар на органи-
зациите за насоченото образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 38/86) поднесуваме пријава за 
запишување во Регистарот на училиштата за средно 
образование, што го води Републичкиот комитет за 
образование и физичка култура со следните пода-
тоци: 

1. Назив на училиштето за средно образование: 

2. Седиште и општина 
3. Статус (ООЗТ, РО) -

4. Вид на дејноста 
5. За кои струки, занимања односно степени на 

стручна подготовка се организира воспитно-образов-
ната дејност: 

6. Број на ученици: 
7. Број на паралелки: 
8. Број на наставници по предмети, стручни ра-

ботници и техничко-административни работници 

9. Основач на училиштето за средно образование: 
— назив на основачот 

— 'седиште 
— број и дата на актот за основање 

10. Простор за вршење на дејноста: 
— вкупна површина — 
— вкупен број на училници, кабинети, лаборатории 

11. Опрема 
— краток опис на поважната опрема 

— вредност на опремата, динари 
12. Информативно-документациона дејност 

— вкупен број на книгите во библиотеката 
— други средства за информативно-документациона 

дејност ј 

ПРИЛОГ КОН ПРИЈАВАТА: 
акт за основање на 
училиштето РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

Образец бр. 2 
ДО 
РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
С К О П Ј Е 

П Р И Ј А В А 
за запишување на верифицираните организации 
за високо образование во Регистарот 

Врз основа на член 232 став 2 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85) и член 14 од Правилникот за начинот на 
верификација и за водење на регистар на организа-
циите за насоченото образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/86) поднесуваме пријава за запишу-
вање во Регистарот на организациите за високо об-
разование, што ги води Републичкиот комитет за 
образование и физичка култура со следните пода-
тоци: 

1. Назив на организацијата за високо образование: 

2. Седиште — — — — 
3. Општина 
4. Статус (ОЗТ, РО, интердисциплинарни студии) 

5. Вид на дејноста1 

6. Потесно наставно-научно подрачје2 

7. За кои образовни профили и од кои степени 
на стручна подготовка се образуваат кадри:3 

8. Број на наставно-научни работници, соработ-
ници и други стручни* и техничко-административни 
работници: 
— редовни пр9фесори 
— вонредни професори 
— доценти 
— виши предавачи 
— предавачи 
— научни советници 
— виши научни соработници 
— научни соработници 
— асистенти 
—• лектори 
— помлади асистенти 
— други стручни и техничко-

административни работници 
9. Основач на организацијата за високото обра-

зование : 
— назив на основачот 7 

— седиште 
— број и дата на актот за основање 

10. Простор за вршење на дејноста-
— вкупна површина 
— вкупен број на училници, кабинети, лаборатории 

И . Опрема 
— краток опис на поважната опрема 

— вредност на опремата динари. 
12. Информативно-документациона дејност 

— Вкупен број на книгите во библиотеката 
— други средства за информативно-документациона 

дејност 

ПРИЛОЗИ КОН ПРИЈАВАТА: 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

1 Да се наведе една од следните научни области-, 
хуманитарна, правна, економска, техничка, природно-
математичка, медицинска, земјоделско-шумарска, 
уметности. 

2 Да се наведе потесното наставно-научно под-
рачје од видот на .дејноста даден во колоната 6 како 
на пр. техничка дејност — подрачје градежништво. 

3 Да се наведат називите на образовните профи-
ли поврзано со: насоките, наставно-студиските групи, 
отсеците, одделите и ел., а за формирање на кои е 
дадена согласност од соодветната самоуправна заед-
ница. 
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606. 
Врз основа на член 37 од Законот за општестве-

ните совети и за републичките општествени совети 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/80), и член 43 'од 
Деловникот на Општествениот совет за прашања на 
општественото уредување, Републичкиот општествен 
совет за прашања на општественото уредување, на 
седницата одржана на 7 октомври 1986 година, до-

' несе -
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

УРЕДУВАЊЕ 

1. За претседател на Општествениот совет за 
прашања на општественото уредување со мандат од 
една година, се избира д-р Трајче Грујоски, член-на 
Претседателството на Републичкиот одбор на Сојузот 
на здруженијата на борци од НОВ на СР Македо-
нија. 

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

Бр. 08-789/2 
23 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседавач нћ Советот, 

Васко Костојчиновски, е. р. 

607. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на.'член -

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 1 октомври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ член 2 став 1, член 14, член 

19 алинеја 3, член 24, член 25 став 8 и член 41 
од Правилникот за конкретна распределба на ста-
нови и распределба на средствата за станбена изград-
ба на работниците во Земјоделската задруга „Кукла" 
во Куклиш, општина Струмица, донесен од работни-
ците со референдум одржан на 7 март 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Земјоделската задруга „Кукла" — во * 
Куклиш, општина Струмица на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на Правил-
никот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за неговата согласно«?' 
односно спротивност со Уставот и законот. 

4. На седницата Судот утврди дека: 
а) во член 2 став 1, член 14 и член 41 од 

оспорениот Правилник е предвидено право на доби-
вање стан на користење да имаат работниците кои 
имаат најмалку 8 години работен стаж во Задругата, 
а право на добивање станбен кредит работниците 
'кои имаат најмалку 5 години работен стаж. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд, правото на работа со општествени 
средства, што го стекнува секој работник вр здру-
жениот труд, е основа за остварувањето на неговите 
права, обврски и одговорности во здружениот труд. 
Согласно член 45 став 1 од истиот Закон, работејќи 
во здружениот труд со општествени средства, работ-
никот создава доход кој има општествен карактер. 
Согласно член 45 став 3 точка 2 и член 118 став 
1 од Законот, пак, дел од создадениот доход работ-
ниците во основните организации издвојуваат во фон-
дот за заедничка потрошувачка и тој, покрај друго-
то, се користи за обезбедување на станови и стан-
бени кредити за работниците. Работејќи со опште-
ствени средства и создавајќи доход, работникот стек-
нува работен стаж кој исто така има општествен ка-
рактер. Поради општествениот карактер на работ-
ниот стаж, за остварувањето на правата, обврските 
и одговорностите во здружениот труд, нема значење 
д?да тој стаж е стекц^т во една, две иди повеќе ор-* 

ганизации на здружениот труд. Исто така, нема зна-
чење и должината на времето поминато на работа 
во основната организација како услов за стекнува-
ње на правото на учество во распределбата на ста-
нови и станбени кредити. 

Со оглед на тоа што со наведените членови од 
оспорениот Правилник се вреднува само работниот 
стаж поминат во Задругата и тоа само работниот 
стаж над 8 односно над 5 години, а не работниот 
стаж воопшто, Судот утврди дека со тоа се создава 
нееднаквост помеѓу работниците во распределбата 
на средствата за заедничка потрошувачка и дека 
тие одредби не се во согласност со уставното наче-
ло за еднаквоста на правата, должностите и одговор-
ностите на луѓето во согласност со уставноста и за-
конитоста, утврдено во Оддел II став 3 алинеја 9 
од Уставот на СР Македонија 

б) во член 2 став 1 и член 41 е предвидено 
право на учество во распределбата на станови и 
станбени кредити да имаат само работниците кои 
во Задругата засновале работен однос на неопре-
делено време. 

Согласно член 174 став 4 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците кои засновале работен однос 
на определено време ги имаат сите права, обврски 
и одговорности како и работниците кои засновале 
работен однос на неопределено време, но обемот на 
тие права, обврски и одговорности се утврдува во 
зависност од придонесот во работата или од дол-
жината на работното време. Поради тоа, Судот ут-
врди дека исклучувањето на работниците кои засно-
вале работен однос на определено време од учес-
твото во распределбата на станови и станбени кре-
дити е во спротивност со член 174 став 4 од Зако-
нот за здружениот труд,-

в) во член 24 и член 25 став 8 од оспорениот 
Правилник е предвидено бодовите по основот однос 
спрема работата, работните задачи и соработниците 
да ги определува Извршниот одбор на Основната 
синдикална организација при Задругата и тоа пау-
шално, од 0—10 бода за секој работник одделно. 

Согласно член 42 од Законот за станбените од-
носи („Службен весник на СРМ" бр, 36/73, 14/75 и 
27/86) и член 463 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација со референ-
дум ги утврдуваат основите и мерилата за распре-
делба на станови и станбени кредити. При тоа, еден 
од основите може да биде и придонесот на работ-
никот во работата. Меѓутоа, согласно член 181 став 
2 од Законот за здружениот ТРУД/ оценка на при-
донесот на работникот може да дава работничкиот 
совет, комисијата што тој ќе ја формира или работ-
ниците непосредно. Со оглед на тоа што оспорени-
от Правилник не утврдува објективизирани мерила 
.̂а оценка на придонесот во работата, туку во гра-

ниците на определениот минимум и максимум тоа 
му го препушта на слободна оценка на оној кој го 
врши бодирањето и со оглед на тоа што оценува-
њето на придонесот е предвидено да го врши Из-
вршниот одбор на Основната организација на Синди-
катот при Задругата, Судот утврди дека член 24 и 
член 25 став 8 од оспорениот Правилник се во спро-
тивност со член 181 став 2 од Законот за здружениот 
труд; 

г) во член 19 алинеја 3 од оспорениот Правил-
ник е предвидено, по основот учество во НОБ, работ-
ниците — деца на паднати борци да добиваат по 
5 бода. Поради тоа, Судот утврди дека тие работ-
ници неосновано се ставени во 'привилегирана по-
ложба во однос на другите работници и дека со тоа 
е повредено уставното начело г\а еднаквост содржа-
но во бддел II став з алинеја 9 од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 110^86 
1 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р, 
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608. 
Уставниот суд ќа Македонија, врз обнова на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 ок-
томври 1986 година, донесе ; 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 14 став 1 од Правилникот 
за начинот > и условите за решавање на станбените 
прашања, донесен од работниците во Економското 
училиште „Моша Пијаде" во Скопје, со референдум 
одржан на 27 јуни 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", и во Училиштето ћа начин предвиден 
за објавување на самоуправните акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд со пред-
лог поднесен до Уставниот суд на Македонија пове-
де постапка за оценување уставноста и законитоста 
на член 14 став 1 од Правилникот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука. Според наводите во предло-
гот член 14 став 1 од Правилникот, во кој е пред-
видено работникот кој користел кредит за станбена 
изградба во лична сопственост, нема право да учес-
твува во распределбата на станови во општествена 
сопственост, е неуставен и незаконит. Ова од при-
чини што оваа одредба не е во согласност со прин-
ципот на рамноправно учество на секој работник 
во распределбата на општествени станови, затоа што 
работникот може да користи кредит, а сепак да не 
му биде решено станбеното прашање на соодветен 
начин, односно да нема стан. 

4. На седницата Судот утврди дека член 14 
став 1 од оспорениот Правилник предвидува работа 
никот кој користел кредит за станбена изградба во 
лична сопственост, нема право да учествува во рас-
пределбата на станови во општествена сопственост. 

Од означената одредба од Правилникот произ-
легува дека работниците кои користеле средства од 
фондот за станбена изградба се исклучуваат од пра-
вото да учествуваат во распределбата на станови, 
без оглед на тоа дали го имаат решено станбеното 
прашање соодветно на нивните лични и семејни стан-
бени потреби. 

.Согласно член 214 од Уставот на СР Македонија, 
на граѓанинот му е загарантирано да стекнува ста-
нарско право на стан во општествена сопственост 
со кое му се обезбедува под услови определени со 
закон трајно да користи стан во општествена соп-
ственост заради задоволување на личните и семеј-
ните станбени потреби. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од Пра-
вилникот работниците кои користеле кредит за стан-
бена. изградба се исклучуваат од правото да учес-
твуваат во распределбата на станови, Судот утврди 
дека тој не е во согласност со означената уставна 
одредба. Ова од причини што со Уставот на работ-
никот му се обезбедува право на стан за задоволу-
вање на неговите лични и семејни потреби и во 
остварувањето на тоа право работниците имаат ед-
накви права. Доколку, пак, работникот користел сред-
ства од фондот за станбена изградба и го решил 
станбеното прашање, неговиот станбен статус ќе има 
влијание при утврдувањето на редоследот за добива-
ње на стан. 

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

У. бр. 171/86 * 
% октомври 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Димче Козаров, е. р, 

609. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 
септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 50 од Одлуката за оп-
штинските даноци на граѓаните, донесена од Собра-
нието на Општина Крушево, на седницата одржана 
на 25 февруари 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе ре објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Кру-
шево". 

3 .Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 180/85 од 28 мај 1986 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 50 
од Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 
Постапката е поведена затоа што во означениот член 
од одлуката е предвидено да не се врши регистра-
ција на возилото и дејноста од страна на надлеж-
ниот орган ако сопствениците не поднеле доказ дека 
ги имаат исплатено даноците и придонесите од вр-
шење на дејноста, како и другите даноци. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 50 
од означената Одлука е предвидено на даночните 
обврзници што вршат превозничка дејност со мо-
торни возила, комби возила, лица што поседуваат 
патнички моторни возила и мотоцикли и лица кои 
годишно вршат продолжување на дејноста, да не им 
се изврши регистрација на возилата и дејноста од 
страна на надлежниот орган, ако не поднесат доказ 
дека ги имаат исплатено даноците и придонесите 
од вршење на дејноста, како и другите^ даноци, за 
кои се задолжени. 

5. Според член 180 став 1 од Законот за осно-
вите на безбедноста на сообраќајот („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 63/80), моторните и приклучните во-
зила што учествуваат во сообраќајот на патот мораат 
да бидат регистрирани. Понатаму, според .член 181 
став 1 од истиот Закон, можат да се регистрираат 
само оние моторни и приклучни возила за кои на 
задолжителниот технички преглед ќе се утврди дека 
се исправни. 

Според член 4 од Законот за превоз на патниот 
сообраќај („Службен весник на СРМ" бр. 35/85), ја-
ден превоз може да се врши само со моторно и за-
прежно возило кое покрај условите утврдени со про-
писите за безбедност на сообраќајот, ги исполнува 
пропишаните техничко-експлоатациони услови и ју-
гословенски стандарди. 

Според член 56 од истиот Закон граѓаните мо-
жат да вршат јавен превоз на патници и стока со 
моторни возила, само ако за тоа добијат одобре-
ние. Издавањето на одобрението не може да се 
одбие ако се исполнети условите од член 54 од овој 
Закон. Од означените законски одредби произлегува 
дека како услов не е предвидено дека треба да биде 
платен данокот па да се издаде ова одобрение од-
носно да се изврши регистрација на моторното во-
зило. 

Со оглед на тоа што со член 50 од оспорената 
Одлука е предвидено да не се врши регистрација 
на возилата и дејноста од страна на надлежниот 
орган ако сопствениците не поднесат доказ дека ги 
имаат исплатено даноците и придонесите од вршење 
на дејноста, како и другите даноци, Судот утврди 
дека оспорениот член не е во согласност со закон-
ските одредби. 

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

У. бр. 180/85 
24 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставкиот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р, 
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610. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницава одржана 
на 1 октомври 1986 година, донесе 

О Д Л И К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје, за оценување уставноста 
и законитоста на член 20 точка 5 од Правилникот 
за критериумите и мерилата за решавање на станбе-
ните прашања, донесен од работниците во Основната 
организација на здружениот труд „Валавница за 
ленти" во состав на Рудници и железарница „Скоп-
је" во СкопЈе, со референдум одржан на 27 јуни 
1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен верник 
на СРМ" и во Основната организација на здружениот 
труд, на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните^ општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Судот, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 20 
точка 5 од Правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука. Според наводите во предлогот, член 
20 точка 5 од означениот правилник како еден од 
основите по кој се добиваат бодови за добивање 
стан на користење во општествена сопственост е 
предвиден и основот тешка и трајна болест, под што 
се подразбираат заболувањата кои ја влошуваат 
здравствената состојба на работникот како што се 
парализа, ТБЦ — активна, рахитис, тешко оштету-
вање на срцето, душевно заболување и слепило. По 
мислењето на предлагачот ваквото предвидување и 
стриктно придржување за наведените болести ги до-
ведува до нееднаква положба работниците кои боле-
дуваат или имаат болни членови во семејството од 
болести кои се потешки и трајни, а не се предвидени 
во Правилникот. Воедно, предлагачот наведува дека 
обемот на болестите, кои се тешки и трајни и за 
кои се неопходни подобри услови за живеење е 
далеку поголем од предвидените шест во Правил-

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

295, 
Врз основа на член 327 и 348 од Законот за 

здружениот труд, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија и Стопанската комора на Македонија, склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИ МЕРИЛА ЗА ПРИ-
МЕНУВАЊЕ НА СО ЗАКОН УТВРДЕНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ОСНОВАЊЕ НА РА-
БОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ДЕЈНОСТА НА ПТТ 
СООБРАЌАЈ ВО СОЦИЈАЛИСТР1ЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Заради порационално организирање, ефикасно 

функционирање и развој на ПТТ сообраќај во Со-
цијалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Сојузот на 
синдикатите на Македонија и Стопанската комора на 
Македонија (учесници на овој општествен договор) со 
овој општествен договор ги утврдуваат поблиските 
мерила за примена на условите од Законот за здру-
жениот труд за организирање на основни организа-
ции на здружениот труд и за основање на работна 
организација во дејноста на ПТТ сообраќај во Соци-
јалистичка Република Македонија — како интегра-
лен дел на ПТТ систем во Југославија. 

никот, па со ова ограничување се доведува под 
сомнение суштината на примената и постоењето на 
еден ваков основ. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 20 
точка 5 став 2 е предвидено дека под тешка и 
трајна болест се подразбира заболување кое ја вло-
шува здравствената состојба на барателот како што 
се: активно ТБЦ, парализа, рахитис, тешко оштету-
вање на срцето, душевно заболување и слепило. 

Според член 42 од Законот за станбени односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 27/86), дава-
телот на станот на користење го дава станот на 
користење во согласност со самоуправниот општ акт, 
односно со општиот акт за давање стан на корис-
тење со кој се уредуваат условите и начинот на да-
вање станови на користење. 

Од изнесената законска одредба произлегува де-
ка е самоуправно право на работниците во органи-
зациите на. здружениот труд, во согласност со Ус-
тавот и законот да предвидат такви основи и ме-
рила за утврдување редот на првенство за добивање 
стан на користење со кои, пред се, ќе се оствари 
уставното качело на заемност и солидарност во за-
доволувањето на станбените потреби на работниците. 

Судот смета дека здравствената состојба на ра-
ботникот и членовите на неговото семејно домаќин-
ство може да се предвиди како еден од основите 
за утврдување редот на првенство за добивање на 
користење стан во општествена сопственост и дека 
е самоуправно право на работниците кои и какви 
болести ќе предвидат по основот здравствена состојба. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека означената 
одредба не е во несогласност со означените законски 
одредби. 

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

У. бр. 189/86 
1 октомври 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Димче Козаров, е. р. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се соглас-

ни во ПТТ сообраќај во Социјалистичка Република 
Македонија основни организации на здружениот труд 
да се организираат согласно мерилата утврдени со 
овој општествен договор за вршење на ПТТ услуги 
и р а б о т н и тоа за: 

— вршење на вкупни ПТТ услуги на подрачјето 
на една или повеќе мрежни групи,-

— одделно вршење на поштенски, телеграфски 
и телефонски услуги и работи во определени дело-
ви на ПТТ мрежи и капацитети (технолошки или 
комбиниран систем); и 

— вршење на услуги и работи од заеднички ин-
терес за повеќе основни организации на здружениот 
труд од основната ПТТ дејност. 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека работна целина за вршење на" вкупни 
ПТТ услуги на подрачјето на една или повеќе мреж-
ни групи претставува делот од работната организаци-
ја кој работниците имаат право и должност да го 
организираат како основна организација доколку ку-
мулативно ги исполнува следните мерила: 

— да има најмалку 10.000 телефонски претплат-
ници; 

— ра реализира најмалку 50.000.000 телефонски 
импулси Г О Д И Ш Н О ; И 

— да извршува најмалку 350.000 ПТТ услуги по 
работник годишно кога се организира за подрачје 
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на една или две општини, односно најмалку 250.000 
ПТТ услуги по работник годишно кога се органи-
зира за подрачје на три или повеќе општини. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека работна целина во седиштето на тран-
зитната централа, односно главниот поштенски цен-
тар за вршење на ПТТ услуги и работи за одделни 
делови и капацитети од технолошкиот процес, прет-
ставува делот од работната организација кој работ-
ниците имаат право и должност да го организираат 
како основна организација доколку кумулативно ги 
исполнува следните мерила. 

Во поштенскиот сообраќај 
— да претставува главен поштенски центар; 
— да реализира најмалку 30.000.000 услуги го-

дишно ; 
— да извршува најмалку 60.000 услуги по работ-

н и к ГОДИШНО; 
— да има најмалку 30 единици на ПТТ мрежа. 

ћо телеграфско-телефонскиог сообраќај 

— да има најмалку 80.000 телефонски претплат-
ници, или 

— да има најмалку 4.ОСО слојни водови и кана-
ли во магистралните и меѓународните ТТ капаци-
тети и, соодветен број на организациони единици 
за одржување на магистралните и меѓународните ТТ 
капацитети. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен Договор се со-

гласни дека работниците од основните организации 
на здружениот труд од основната ПТТ дејност, за 
вршење на услуги и работи од заеднички интерес 
за повеќе основни организации на здружениот труд 
можат да организираат една или повеќе основни 
организации на здружениот труд, врз основа на 
претходио изготвен и усвоен елаборат за општестве-
но-економската оправданост на основањето на основ-
ната организација. 

Член 6 
Учесниците на овој општествен договор се, со-

гласни дека работна организација за ПТТ сообра-
ќај може да се основа за територија која опфаќа 
подрачје од најмалку една транзитна централа, до-
колку кумулативно се исполнети следните мерила: 

— да има најмалку 100 ООО телефонски претплат-
ници ; 

— да се реализираат најмалку 600.000.000 теле-
фонски импулси Г ОДИШНО; И 

— да се извршуваат најмалку 250.000 ПТТ ус-
луги по работник годишно. 

^ Член 7 
Учесниците на овој општествен договор форми-

раат Координационо тело со задача да ја, следи 
примената на ОВОЈ општествен договор. 

Секој учесник на овој општествен договор име-
нува по двајца делегати со мандат од 4 години. 

Член а 
Секој учесник на овој општествен договор може 

да даде иницијатива за разгледување на одделни пра-
шања и односи што се предмет на овој општествен 
договор, односно предлог за изменување и дополну-
вање на истиот. • 

Измените и дополнувањата на овој општествен 
договор можат да се вршат на начин и според пос-
тапка по која е склучен. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се соглас- ^ 

ни секој во рамките на своите права, должности и 
одговорности да презема мерки и активности, само-
управното организирање во ПТТ сообраќај да се 
одвива според одредбите на овој општествен договор 
и да се заврши во рок од 6 месеци од неговото 
влегување во сила. 

Член 10 
Овој општествен договор се смета за склучен ко-

га ќе го потпишат овластените претставници на учес-
ниците. 

Член 11 
Овој општествен договор ќе се објави во „Служ-

бен весник на Социјалистичка Република Македонија". 

П О Т П И С Н И Ц И : 

1. Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

2. Сојузот на синдикатите' на 
Македонија, 

5. Стопанската комора на 
Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-

НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

296. 
* Врз основа на член 47 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за преду-
чилишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 16 октомври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА УПЛАЌА-
ЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ВО РЕПУБЛИЧ-
КАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
Член 1 

ТВИТ „Нонча Камишова" од Титов Велес се 
ослободува од обврската за уплаќање придонес за 
основно образование и придонес за ' општествена 
заштита * на децата во Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата. 

Ослободувањето од обврската се однесува на си-
, те исплати на личен доход што ќе бидат извршени 

во месец октомври, ноември и декември 1986 година. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на 

' СРМ". 
Бр. 11-929/7 

16 октомври 1986 година Претседател, 
Скопје Павлина Василева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА КУЛТУРА И 
ИНФОРМАТИКА — КРИВА ПАЛАНКА 

297, 
Врз основа на член 50 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за култура, 
физичка култура и информатика, а по овластување 
од Собранието на Заедницата, Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата за култура, физичка кул-
тура и информатика на седницата одржана на 19 
септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
, ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРЕКРАТУВАЊЕ СО УПЛАТА 

НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА — КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Привремено се прекратува со уплата на утврде-

ните стапки на придонеси и тоа; 
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1. придонес од доходот на основните организа-
• ции на здружениот труд, по стапка од 0,24%; и 

2. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,25"/о. 

Утврдени со 'член 2 на Одлуката за усвојување 
стапките на придонесите, „Службен весник на СРМ" 
бр. 2 од 1986 година. 

Член 2 
Прекратувањето со уплата на придонесите се 

однесува од денот кога Работната заедница на ОСИЗ 
и СОК утврдат дека средствата' на ОСИЗ се реализи-
рани според дозволената потрошувачка за 1986 го-
дина и ќе трае се додека има потреба, односно до 
31 декември 1986 година. 

Бр. 09-93 
19 септември 1986 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Милутин Граматиков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
РАДОВИШ 

298. 
Врз основа На член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и член 
14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — 
Радовиш, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита 
на седницата одржана на 16 септември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 

ОКТОМВРИ, НОЕВМРИ И ДЕКЕМВРИ 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се ослободуваа^ следните стапки 

на придонесите за социјална заштита: 
— придонес од доходот на основните организа-

ции на здружен труд, по стапка од 1%>; 
— придонес од личен доход од работен однос 

од неспопанство, по стапка од 0,32%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 1°/0,; 
— придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност по стапка од 1%. 

Член 2 
Оваа одлука е од привремен карактер и ќе ва-

жи само за месеците октомври, ноември и декември 
' 198'5 година. 

Член 3 
Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи одлуката под број 02-5 од 10. III. 1986 го-
д и н а , објавена во „Службен весник на СРМ". 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и ќе се .применува од 1 октомври 1986 година. 

Бр. С2-38 
16 септември 1986 година 

Радовиш 
Претседател, 

Павлина Стефанова, е. р 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО 

299. 
Врз основа на член 33 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура и член 71 став 1, од Статутот на 
Заедницата на физичката култура, Собранието на За-
едницата на физичката култура на седницата одр-
жана на 25 септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО 
И РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ 

ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во одлуката за утврдување на стапките на при-

донесите на Општинската самоуправна интересна за-
едница на физичката култура — Тетово и Републич-
ката самоуправна интересна заедница на физичка-
та култура — Скопје за 1986 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2/86), се врши следната измена.-

Во членот 2 точка 2, по процентот 0,15% се до-
даваат зборовите „освен работните организации на 
средното насочено образование". . 

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

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува о^ 1 октомври 1986 година. 

Бр. 0801-255 
25 септември 1986 година 

Тетово 
Претседател, 

Никола Ристоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО 

ЗОО, 
Брз основа на член 42 став 1 точка 8 од Зако-

нот за здравствена заштита („Службен весник на 
СРМ" број 10/83), членовите 81—86 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово 
(„Службен весник на СРМ" број 8/85), Собранието на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, 
на седницата на Собранието на делегатите корисни-
ци на услуги — работници и Соборот на делегатите 
даватели на услугите, одржана на 3 октомври 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И 
ПРЕСТОЈ Вб ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВА-

РУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
»Со оваа одлука се утврдува начинот на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот на 
остварувањето на надоместокот на трошоците за ис-
храна и сместување за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита што им припаѓа на осигурените ли-
ца на товар на средствата на Заедницата, а во слу-
чаите кога користат здравствена заштита на начин 
пропишан со Закон, Статутот и со Правилникот за 
начинот на остварувањето на здравствената заштита. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита на осигурените лица изнесува: 

— во рамките на подрачјето на Заедницата, са-
мо трошоци околу превозот, 

— 600,00 динари во Скопје во паушален износ, 
— 700,00 динари во други меса а на СР Маке-

донија, 
— 900,00 динари во другите места вон СРМ. 
Надоместокот од претходниот став изнесува: 
1. 100% од утврдениот износ за патување и прес-

тој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 часа. 
2. 50°/о од утврдениот износ за патување и прес-

тој од 8—12 часа. 
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За патување и престој до 8 часа не-следува на-
доместок. 

За деца од 4—10 години возраст надоместокот 
ќе се исплатува во висина од 50°/о од износот оп-
ределен во став 1 на овој член. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се приз-

нава во висина на трошоците за патување по нај-
кратката релација и по основната тарифа на редов-
ните средства за превоз во јавниот сообраќај. 

Во зависност од здравствената состојба на оси-
гуреното лице, должината на патувањето и други 
околности, лекарската комисија може да одреди и 
поинаков начин на превоз. 

Превоз со кола за итна помош може да се одо-
бри само во случај кога превозот со други средства 
не е возможен со оглед на итноста на случајот и 
здравствената состојба на осигуреникот. 

Член 4 
Осигурените лица имаат право на надоместок на 

трошоците за превоз и кога превозот е извршен по-
ради прием, испраќање или преместување од една 
во друга организација на здружен труд, со констата-
ција на лекарот или здравствената организација на 
здружен труд дека превозот на осигуреникот е меди-
цински индициран. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се примену-
ваат и кога осигуреното лице на кое здравствената 
заштита му се обезбедува во странство во смисла на 
одредбите на Статутот на Заедницата ,се превезува 
од странство, со тоа што мислење за потребата од 
таков превоз дава лекарската- комисија или устано-
вата во која осигуреното лице се лекува" 

* Член 5 
Надоместок на патните трошоци му припаѓа и 

на придружникот на осигуреното лице ако по оценка 
на лекарот — поединец, лекарската комисија или 
здравствената организација на здружен труд се ут-
врди дека на осигуреното лице упатено на лекување 
или лекарски преглед во друго место му е потребен 
придружник за време на патувањето и престојот. 

Ако на лекување или лекарски преглед се упа-
туваат во друго место деца на осигуреникот или дете 
кое осигуреникот го зел на издржување, се смета 
дека придружникот е потребен ако детето е помла-
до од 15 години, доколку не е обезбеден стручен 
придружник. 

Член 6 
Ако осигуреникот по посебни прописи има право 

на бесплатно возење при користење на превозни 
средства во јавниот сообраќај не му припаѓа надо-
месток на трошоците за превоз. 

Член 7 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на Статутот и на 
Правилникот за начинот на користење на здравстве-
на заштита, не му - припаѓа надоместок на патните 
трошоци и 'трошоците за исхрана и сместување, на 
осигурените лица. 

Член 8 
Аванс може да се исплатува во исклучителни слу-

чаи во висина од 503/о од вредноста на потребните 
трошоци. 

Член 9 
При остварување здравствена заштита надвор од 

подрачјето на СР Македонија покрај надоместокот на 
трошоците за исхрана и патување, осигуреникот има 
право и на трошоци за ноќевање во висина од 2.00,00 
динари само врз основа на поднесената потврда од 
организацијата каде ноќевал. 

Член 10 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз. исхрана и сместувале, може да се поднесе во 
рок од 1 година по завршувањето из .лекувањето 
односно патувањето, 

Член 11 
* Со денот на донесувањето на оваа одлука Ћ неј-

зиното применување, престанува да важи одлуката 
за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица 
за време на патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето на здравствената заштита 
број 0805-157/4 од 27. И. 1986 година, што е објаве-
на во „Службен весник на СРМ" број 18/86. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 октомври 1986 година. 

Бр. 0805-827/6 
3 октомври 1980 година 

Тетово 
Претседател, 

Даут Изаири, е. р. 

301. 
Врз основа на член 42 став 1 точка Д од Зако-

нот за здравствената заштита („Службен весник на 
СРМ" број 10/83), член 89, 90, 91 и 207 од Статутот 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Те-
тово („Службен весник на СРМ" број 8/85), Соборот 
на делегатите на корисниците на услуги — работни-
ци на Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Тетово, на седницата одржана на 
3 октомври 1986 година, донесе 

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

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето правото 
на надоместокот на погребните трошоци и посмрт-
ната помош во случај на смрт на осигурено лице — 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Те-
тово. 

Член 2 
Во случај на смрт на член на семејството на 

осигуреникот — работник или лице што врши самос-
тојна професионална дејност, му припаѓа надомес-
ток на трошоци за закоп во висина од.-

— 16.000 динари за член нач семејство од 1—15 
години, и 

— 23.000 динари за член на семејство постар 
од 15 години. 

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите 
на семејството кои ги издржувал до денот на смртта 
им припаѓа: 

— посмртна помош во висина на просекот нк 
личниот доход од претходната година, односно на 
пензијата примена од последниот месец. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа 

на секој кој ќе изврши закоп на з^мрено осигурено 
лице, а врз основа на извод од матичната книга на 
умрените, здравствена легитимација на покојниот и < 
уверение дека тие ги сносиле трошоците за закоп. 

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на се-
мејството на осигуреникот, ако смртта настанала во 
рок од 30 дена од денот на престанокот на свој-
ствотр на работник во здружениот труд или друга 
дејност, односно престанок на својството осигуреник. 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци за осигу-

рено лице умрено и закопано во место на постојано-
то живеење, се определува и исплатува во висина 
на надоместокот определен според местото на зако-
нот, ако тоа за корисникот е поповолно. 

Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице умрено за време на престој во странство 
се определува во висина на неопходно потребните 
трошоци за закоп во земјата во која осигуреното ди-
це умрело, 
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Висината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот став ја оценува Стручната служба на 
Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мисле-
ње за тоа од дипломатско-конзуларного претстав-
ништво на СФРЈ во таа земја. 

Член 5 

Во случај на смрт на осигурено лице надвор од 
подрачјето на Заедницата, трошоците за превоз на 
умрениот ќе се надоместат во висина од 50% од 
направените трошоци. Трошоците ќе се признаваат 
врз основа на приложените сметки по тарифа на 
железницата. 

Член 6 

/ Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во '„Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 октомври 1986 година. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка, престанува да важи Одлуката за надоместок на 
трошоците за закоп на осигурено лице и посмртна 
помош број 0805-157/5 од 27 февруари 1986 година. 

Бр. 0805-827/7 
3 октомври 1986 година 

Тетово 

Претседател, 
Даут Изаири, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка за аморти-
зација на тековна сметка под бр. 40100-621-21-8071-
84018120 издадена од ЈИК банка — Белград — Де-
ловна единица Скопје, со чекови бр. 3531147, 3531148, 
3531149 и 3531150, по предлог на предлагачот Ди-
митровски Никола од Скопје, ул. „Партизански од-
реди" бр. 3/2-3, Скопје. . 

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

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
181/86. (141) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот с у д во Тетово се води Спор 
за раскинување на договор за доживотна издршка 
по тужбата на тужителот Сулејмани Исмет Енисе од 
Тетово, ул. „М. Бафќари" бр. 77, против тужената 
Хамити Абдулхамид Фатиме од Тетово, сега со не-
позната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 
60.000 динари. 

Се поканз^ва тужената Хамити Абдулхамид Фати-
ме од Тетово, сега со непозната адреса во Швајца-
рија, да се јави пред овој суд, да постави свој пол-
номошник или да ја достави својата адреса во рок 
од 30 дена. Во спротивно, по истекот на овој рок, 
судот на истата ќ е и постави привремен старател кој 
ќе се грижи за нејзините права и интересново пос-
тапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 136/86. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 553 од 12. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1524-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Дебар, со следните по-
датоци: Се брише од регистарот Општинската само-
управна интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Дебар, поради престанок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
553/86. (289) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 554 од 12. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1583-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Са-
моуправната интересна заедница за основно образо-
вание, Ц. О. — Дебар, со следните податоци: Се бри-
ше од регистарот Самоуправната интересна заедница 
за основно образование, Ц. О. — Дебар, поради прес-
танок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
554/86. (290) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 555 "од 12. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2077-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
ОСИЗ под фирма . Општинска самоуправна интерес-
на заедница за предучилишно и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата, со 
целосна одговорност — Дебар, ул. „Атанасие Илиќ" 
бб. ч 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Дебар е осно-
вана со Самоуправната спогодба бр. 02-85/2 од 16. 
IV. 1986 година од 50 основачи. 

Основни дејности: 140231 и 140235 — остварува-
ње на утврдените цели и задачи во областа на пре-
дучилишното воспитание и образование и опште-
ствената заштита на децата во согласност со Уста-
вот, Законот, Самоуправната спогодба и Статутот. 

ОСИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките на 
овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба 
за нејзиното основање. 

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

Лице овластено за застапување е Вељо Деловски, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
555/86. (291) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 671 од 25. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1654-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Земпроизвод", Р. О. 
— Скопје, ул. „Томе Пуре'' бр. 11, со следните по-
датоци: Се брише од регистарот досегашниот застап-
ник Динов Јован, в. д. директор, без ограничување, Ја 
се запишува како нов застапник Емшов Милан —г 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
671/86. (304) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 721 од 2. VII . 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1497-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за становање, со Ц. О. — Кратово, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 19, со следните податоци: Се брише од ре-
гистарот досегашниот застапник Симоновски Јаќим, 
претседател, без ограничување, а се запишува како 
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нов застапник Захариевски Владо, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
721/86. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 545 од 1. VII'. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1452-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар- бришењето поради престанок на Са-
моуправната интересна заедница на научните дејнос-5 

ти во градежништвото, станбено-комуналните деј-, 
ности, индустријата на градежни материјали, сооб-
раќајот и врските и соодветните трговски дејности — 
Скопје, со Ц. О. Скопје, ул. „Пролет" бр, 1, со след-
ните податоци: Се брише од регистарот Самоуправ-
ната интересна заедница на научните дејности во 
градежништвото, станбено-комуналните дејности, ин-
дустријата на градежни материјали, сообраќајот и 
врските и соодветните трговски дејности, со целосна 
одговорност, ул. „Пролет" бр. 1, Скопје, поради прес-
танок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
545/86. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 548 од 1. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1450-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Оп-
штата самоуправна интересна заедница на научните 
дејности, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Про-
лет" бр. 1, со следните податоци: Се брише од ре-
гистарот Општата самоуправна интересна заедница 
на научните дејности, со целосна одговорност, ул. 
„Пролет" бр. 1, Скопје, поради престанок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
548/86. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 547 од 1. VII. 1986 година, на регис-^ 
тарска влошка бр. 3-1492-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок со след-
ните податоци: Се брише од регистарот Самоуправ-
ната интересна заедница на научните дејности во 
земјоделството, водостопанството, преработката на 
земјоделски и сточарски производи, шумарството, 
преработката на дрво и соодветните трговски дејнос-
ти, со целосна одговорност, ул. „Пролет" бр. 1, 
Скопје, поради престанок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
547/86. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со. реше-
нието Срег. бр. 813 од 22. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1171-2-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на РО Факултет за филолошки науки — 
Скопје, ООЗТ Институт за македонски јазик „Крсте 
Мисирков" — Скопје, ул. „Глигор Прличев" бр. 5, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Трајко Стам^тоски, в. д. директор, без ограничување, 
а се запишува за нов застапник д-р Олга Иванова, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
813/86. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 662 од 10. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1891-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на поблиската адреса со 
следните податоци: Досегашната адреса на Градеж-
ната занаетчиска задруга „Осогово", Р. О. — Скопје, 
ул. „III Македонска бригада" бб, со менува и во 
иднина ќе гласи: „Градежна занаетчиска задруга 
„Осогово", со Р. О., ул. „Фредерик Шопен" бб — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
662/86. (332) 

; Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 797 од 17. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-69-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Архив на Македонија, Скопје, кеј „Димитар 
Влахов" бб, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Александар Алексов, директор, 
без ограничување, а се запишува како нов застапник 
Благој Михов, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
797/86. , (333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
• нието Срег. бр.- 546 од 1. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1455-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на СИЗ поради преста-
нок, со следните податоци: Се брише од регистарот 
Самоуправната интересна заедница на научните деј-
ности во рударството, црната и обоената металурги-
ја, металната индустрија, неметалите, електростопан-
ството, електроиндустријата и соодветните трговски 
дејности, со целосна одговорност, ул. „Пролет" бр. 1 
— Скопје, поради престанок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
546/86. (334) 

Окружниот стопански суд4 во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 543 од 1. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1453-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на СИЗ поради престанок 

' со следните податоци: Се брише од регистарот Са- > 
, ^управната интересна заедница на научните дејнос-
т и во хемиската, текстилната, кожарската и гумарска-
та индустрија, индустријата за целулоза и хартија и 
соодветните трговски дејности, со целосна одговор-
ност, ул. „Пролет" бр. 1 — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
543/86. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Сррг. бр. 544 од 1. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1454-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на СИЗ со следните пода-
тоци: Се брише од регистарот Самоуправната инте-
ресна заедница на научните дејности во фармацевт-
ската и козметичарската индустрија., здравството и 
социјалната заштита и соодветните трговски дејности, 
со целосна одговорност, ул. „Пролет" бр. 1, Скопје, 
поради престанок 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
544/86. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр, 541 од 1. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2082-0-0-0», го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма: Републичка заедница за научноистражувач-
ка дејност, со целосна одговорност, Скопје, ул. „Про-
лет" бр. 1. 

Републичката заедница за научноистражувачка 
дејност е основана со Самоуправната спогодба бр. 
08-141/1 од 18. II. 1986 година од 511 основачи. 

Основни дејности: 140232 — Републичка заедни-
ца за научноистражувачка дејност. 

Републичката заедница за научноистражувачката 
дејност во правниот промет' со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка, а во рамките на овлас-
тувањата утврдени со Самоуправната спогодба за неј-
зиното основање. 

За обврските во правниот промет со трети лица, 
Републичката заедница на научноистражувачката деј-
ност одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е д-р Никола 
Бошале, в. д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
541/86. (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 430 од 26. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-9210-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената ца дицетд овластено за заста' 
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пување на Училишниот центар за средно образова-
ние „Гоце Делчев", Ц. О. — Валандово со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ѓорѓиев 
Михаил, претседател на колегијалниот работоводен 
орган, а се запишува како нов застапник Стојаноски 
Јордан, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
430/86. (253) 

запишува новиот застапник Љубовчевиќ Благуна, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
616/86. (309) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. .534 од 30. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1469-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради престанок на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за образование 
и наука, со целосна одговорност — Кавадарци, со 
следните податоци.- Се брише поради престанок Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за обра-
зование и наука, со целосна одговорност Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
534/86. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 677 од 23. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-17446-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на РО за основно воспитание и образо-
вание „Карпош" О. Сол. О. со ООЗТ — ООЗТ Основ-

• но училиште „Владо Тасевски", ул. „Срезова" бб — 
Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Грозданов Павле, в д. директор, а се за-
пишува новиот застапник Станковски Симеон, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
677/86. " (306) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 623 од 6. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-334-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата односно називот на 
Училиштето за средно образование „Браќа Милади-
новци", Ц. О. — Скопје, ул. „Китка" бб со следните 
податоци: Се брише досегашната фирма односно на-
зив Гимназија „Браќа Миладиновци", Ц. О. — нас. 
Драчево — Скопје, а се запишува како нова фирма 
односно назив Училиште за средно образование „Бра-
ќа Миладиновци", Ц. О. — Скопје, ул. „Китка" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
623/86. ' (308) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 616 од 10. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1704-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Занаетчиската услужна задруга „Елита" — 
Скопје, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Петровски Јовица, директор, а се 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 535 од 30. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2081-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма Општинска самоуправна интересна заедница 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата Ц. О. —.Ка-
вадарци, ул. „Балканска" бб. 

ОСИЗ е основана со Самоуправната спогодба број 
09-69 од 14. IV. 1984 година од 48 основачи. 

Основни дејности: 
140231 — самоуправна интересна заедница во об-

ласта на образованието, 
140235 — самоуправна интересна заедница во об-

ласта на детската и социјална заштита. 
ч ОСИЗ во правниот промет со трети лица иста-

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

ти лица ОСИЗ одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Стојан Ристов-

ски, секретар без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

535/86. ' (295) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 633 од 17. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2078-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма: Општинска самоуправна интересна заедница 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата — Титов Ве-
лес, со Ц. О. ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 23 — Титов 
Велес. 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 

' и општествена заштита на децата — Титов Велес, со 
Ц. О., ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 23 — Титов 
Велес. 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Титов Велес,, е 
основана со Самоуправната спогодба под бр. 01-292 
од 15. IV 1986 година од 91 основач. 

Основни дејности: 
140231 140235 — општинска самоуправна инте-

ресна заедница за предучилишно и основно^ воспита-
ние и образование и општествена заштита на де-
цата. 

Општинската СИЗ во правниот промет со трети 
лица истапува вб свое име и за своја сметка, а во 
рамките на спогодба и статутот. 

За обврските сторени во правниот промет Оп-
штинската СИЗ одговара со сите свои средства — це-
лосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Тихомир Нај-
довски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
633/86. " (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 291 од 2. VII. 19Ѕ6 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-2084-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар Работната заедница за обука на воза-
чи под фирма: Општински сојуз на возачи — Гевге-
лија, Работна заедница за обука на кандидати за 
возачи Автошкола „Илија Миов-Папанин", Н. Сол. О., 
ул. „Индустриска" бб Гевгелија. 

Работната заедница е формирана со одлука на 
Претседателството на ОСВ — Гевгелија, бр. 98/1 од 
10. VI. 1985 година. 

Основач е Општинскиот сојуз на возачи — Гев 
гелија. 

Основни дејности: 
120190 — стекнување на посебно знаење за упра-

вување на моторни возила. 
Работната - заедница истапува во правниот про-

мет во име и за сметка на Општинскиот сојуз на 
возачите — Гевгелија. 

За обврските на работната заедница, сторени во 
правниот промет ос трети лица, одговара неограни-
чено солидарно Општинскиот сојуз на возачи — Гев-
гелија. 

Лице овластено за застапување е Вртов Крсте, 
стручен секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
291/86. 1 (320) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 804 од 23. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1939-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Столарско-производствено-услужна 
задруга „Соединение" Р. О. — Гевгелија, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 16, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Ристо Стојменов, директор, а се 
запишува новиот застапник Ангел В. Наков, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
804/86. (321) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 768/86 од 17. VII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2039-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на споредната дејност на 
Земјоделската задруга „Мак-производ", Р. О. с. Трсте-
ник — Кавадарци, со следните податоци: Се запиша 
промената проширувањето на споредната дејност 
со: трговија на мало со амбулантна продажба: со 
зеленчук и овошје, текстил и конфекција; трговија 
на мало со возила, делови и прибери, текстил на 
големо со возила, делови и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
768/86. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 634 од 7. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1473-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Самоуправната интересна заедница за 
становање, Ц. О. — Куманово, ул. „Моша Пијаде" 
бр. 14, со следните податоци: 

Се брише досегашниот застапник Стојан Велич-
ковски, секретар, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Трајче Трајковски, в. д. секретар, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 
634/86. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срег. бр. 838 од 31. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1690-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Централното основно училиште „Вик-
тор Бубањ ц. о. е. Кадино, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Бојковски Љубе, в. д. 
директор а се запишува новиот застапник в. д. дирек-
тор Крстевска Олгица, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 
838/86. - (328) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 563 од 21. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1050-0-0-0, ја запиша во4 суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Електро-инсталатерската 
задруга „Елан" Р. О. — Скопје ул. „Никола Вапца-, 
ров" бр. 2/4, со следните податоци: Се запишува про-
мената на својството на лицето овластено за заста-
пување и досегашниот в д. директор Димовски Нови-
ца се запишува како директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
563/86. , (331) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 270 од 6. VI. 1986 година на регис-
тарска влошка бр. 672 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Центар за средно насочено образование „Таки 
Даскало" — Битола, со следните податоци: Лицето 
овластено за застапување на РО е Стерјов Танас 
индивидуален работоводен орган, со неограничено 
овластување. 

Му престанува овластувањето на лицето Груев-
ски Миливој. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 270/86. (349) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр. 133 од 31. III. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 144 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Работнички универзитет „Вељко Влаховић' — 
Охрид, со следните податоци: Лице овластено за зас-
тапување на РО е Сиљаноски Љубе, директор, со не-
ограничени овластувања (досегашен в. д. директор). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
133/86. (352) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 174 од 23. IV. 1986 година на регис-
тарска влошка бр. 26, ја запиша во судскиот регис 
тар промената на лицето овластено за застапување 
на СИЗ на културата — Охрид, со следните подато-
ци: Лице овластено за застапување е Мицкоски Зоре 
— секретар, без ограничување (досегашен в. д. сек-
ретар). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
174/86. (356) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 173 од 25. IV. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 25, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
СИЗ за физичка култура — Охрид, со ц. о., со след-
ните податоци: Лице овластено за застапување на 
СИЗ е Мицкоски Зоре, секретар, без ограничување 
(досегашен в. д. секретар). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 173/86. (357) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 139 од 8. IV. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 75 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на ОСИЗ за водостопанство — Ресен, со следните по-
датоци: Лице овластено за застапување на СИЗ е Јон-
че Грнчаровски, претседател, со овластување согласно 
член 40 од 'Статутот на ОСИЗ. 

И престанува овластувањето на Јагода Кировска. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 139/86. " (363) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 238 од 21. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 75 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
ОСИЗ за водостопанство — Ресен, со следните пода-
тоци: Лице овластено за застапување е Драги Мит-
ревски. претседател, со овластувања согласно член 
40 од Статутот на ОСИЗ. 

Му престанува овластувањето на Јонче Грнча-
ровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 238/86. 4 (361) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. ЗОО од 30. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр 58, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Пионерски центар „Трајче Маглоски" — Би 
тола, со ц. о. со следните податоци: Лице овлас-
тено за застапување на РО е Гордана Стаматова, 
индивидуален работоводен орган, со полни овласту-
вања. 

И престанува овластувањето на Димитровска Вик-
торија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 300/86. " (370) 

Окружниот стопански суд во .Битола, со реше-
нието Срег. бр. 314 од Ѕ. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр 86 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Пионерски дом „Мирче Ацев" — Прилеп, со 
ц. о., со следните податоци: Лице овластено за зас-
тапување на РО е Христоски Сотир — директор. Му 
престанува овластувањето за застапување на лицето 
Христовски Сотир, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег 
бр. 314/Ѕ6. (373) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр. 170/86 од 23. ХУ 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 95, го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на ОСИЗ за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата — Охрид, со ц. о. 
под фирма: Општинска самоуправна интересна за-
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едница за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата — Ох-
рид со ц. о. 

Истовремено се запишува и бришењето од суд-
скиот регистар на ОСИЗ за воспитание и образова-
ние — Охрид и ОСИЗ за општествена заштита на 
децата — Охрид. 

ОСИЗ е основана со Самоуправна спогодба бр. 
01-113/1 ОД 10. IV. 1986 година. 

Основна дејност: остварување на утврдените цели 
и задачи од областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование и општествената заштита 
на децата, во согласност со Уставот, законите Само-
управната спогодба и Статутот. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а во рамките на овластува-
њата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзино 
основање. 

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

Лице овластено за /застапување е Мицкоски Зоре, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
170/86. (374) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 302 од 1. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 324, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Центар за обука за одбрана и заштита „Лазо 
Филиповски — Лавски" — Прилеп, со ц. о., со след-
ните податоци-. Лице овластено за застапување на 
РО е Павлески Веле, директор, со неограничени ов-
ластувања. 

Му престанува овластувањето на Попоски Трајко. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 302/86. (380) 

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
.672 од 25. VI. 1986 година, на регистарска влошка 
бр. 2-2071-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Градежната занаетчиска задруга „Феникс" со Р. О. 
Месен трговски центар Лисиче бр. 6-Б — Скопје, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Јанковска Елизабета, в. д. директор, без огра-
ничување, а се запишува за нов застапник Бучковски 

' Тихомир, в. д. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 672/86. (310) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 762 од 27. VIII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-18-2-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Кочо Рацин" е. Ла-
зарополе, ООЗТ „Трикотажа" —, Горче Петров, ул. 
„Вија Игнација" бр. 4., со Н. Сол. О., со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Кос-
товски Јордан, в. д. директор без ограничување, а 
се запишува како нов застапник Дојчиновски Блаже, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 762/86. (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 802 од 14. VIII. 1986 година на ре-
гистарска влошка бр. 1-731-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација Специјален 
завод, Ц. О. — Демир Капија, со следните податоци: 
Се брише 'досегашниот застапник Димитров Филип, 
директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Ангелески Живко,, директор без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 802/86. (347) 

гистарска влошка бр. 1-1185-2-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застанување на Работната организација Факултет за 
правни и политички науки, О. О. — Скопје, ул. 
„Крсте Мисирков" бб, ООЗТ Институт за социолош-
ки и политичко-правни истражувања, Скопје, ул. 
„Партизански одреди" бр. 88б, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник д-р Владо Кам-
б о в а ^ директор, а се запишува новиот застапник 
д-р Стојмен Михајловски, в. д. директор, со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 787/86. (348) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 206 од 29. IV. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 76 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на ОСИЗ за водостопанство — Битола, со следните 
податоци.- Лице овластено за застапување е Петров-
ски Јанко, претседател на Собранието на ОСИЗ за 
водостопанство, без ограничување. 

Му престанува овластувањето на Миле Бошев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
206,86. (350) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 166 од 18. IV. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 557 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено зд застапување 
на РО Медицински центар — Охрид, со ц. о., со 
следните податоци: Лице овластено за застапување 
на РО е Благоја Речкоски, претседател на Привре-
мениот одбор. 

Му престанува овластувањето на прим. д-р Ду-
данов Томе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 166/86. (353) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 195 од 25. IV. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 71, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Самоуправната интересна заедница за комунално 
уредување — Охрид, со ц. о., со следните податоци: 
Лице овластено за застапување е Дане Попоски, сек-
ретар, со потполни овластувања, во согласност со 
самоуправните општи акти. 

Му престанува овластувањето на Насте Настоски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 

195/86. (354) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 42 од 13. И. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 583 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
На РО Институт за тутун — Прилеп, со следните 
податоци: 

1. Му престанува овластувањето за застапување 
на Институтот за >утун — Прилеп на лицето д-р 
Јован Најдоски 

2. Лице овластено за застапување е д-р Трајче 
Лазароски, без ограничување, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 42/86. (358) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 787 од .14. VIII. 1986 година, на ре-

Окружниот стопански суд во Битола, ро реше-
нието Срег. бр. 249 од 29. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 321-05, ја запиша во судскиот ре-
ше гар промената на лицето овластено за застапува-
ње на ООЗТ Медицински центар „Д-р Трифун Па-
новски" — Битола, ООЗТ Здравствен дом Ресен, со 
следните податоци: Лице овластено за застапување 
на ООЗТ е д-р Гоце Ж. Андоновски — в. д. уп-
равник, согласно со Статутот. 

Му престанува овластувањето на д-р Кире Или-
евски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 249/86. • (360) 
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ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ НОВИ ИЗДАНИЈА 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА 
ПОСТАПКА 

— со објаснувања и судска практика 
и со регистар на поимите — 
Второ изменето и дополнето издание 

Збирката ја приготвил: проф. д-р Кирил Чавдар, 
заменик на јавниот правобранител 
на Македонија 

Цена на збирката е 980. — динари 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА 

(сојузен и републички) 
— со законите за изменување и 

дополнување на дцата закона — 
(пречистен текст) 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена на збирката е 950. — динари 

Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ — 91000 Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

СОДРЖИНА 

603. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за поблиските намени, начинот и 
условите за користење на паричните сред-
ства на Републиката и на општините што 
се водат како депозит во Народната бан-
ка на Македонија во 1986 година — — 905 

604. Решение за именување претседател, пот-
претседател и членови на Комисијата за 
нуклеарна и други видови енергија — ' — 905 

605. Правилник за начинот на верификација и 
за водење на регистар на организациите 
за насоченото образование — — — — 906 

606. Одлука за избор на претседател на Оп-
штествениот срвет за прашања на опште-
ственото уредување — — — — — — 909 

607. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 110/86 од 1 октомври 1986 година 909 

608. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 171/86 од 1 октомври 1986 година 910 299. 

609. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 180/85 од 24 септември 1986 година 910 

610. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 189/86 од ! октомври 1986 година 911 

Општи акти на самоуправните 
Страна интересни заедници 

СКОПЈЕ 
296. Одлука за ослободување од обврската за 

уплаќање придонес од личен доход во Ре-
публичката СИЗ за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — — — — 912 
КРИВА ПАЛАНКА 

297. Одлука за привремено прекратување* со 
уплата на придонесите за ОСИЗ на фи-
зичката култура — Крива Паланка — — 912 
РАДОВИШ 

298. Одлука за ослободување од плаќање на 
стапките на придонесите-за социјална заш-
тита за октомври, ноември и декември 
1986 година — — — — — — — — 913 

Општествени договори и 
самоуправни спогодби 

295. Општествен договор за утврдување на поб-
лиски мерила за применување на со за-
кон утврдените услови за организирање 
на основни организации на здружениот 
труд и за основање на работна организа-
ција во дејноста на ПТТ сообраќај во Со-
цијалистичка Република Македонија — — 911 

ЗОО. 

301. 

ТЕТОВО 

Одлука за измена и дополнување на Одлу-
ката за утврдување на стапките на при-
донеси! е на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на физичката култура 
— Тетово и Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на физичката култура 
— Скопје за 1986 година — — — — 913 
Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за превоз, исхрана и сместу-
вање на осигурените лица за време на , 
патување и престој во друго место во врс-
ка со остварувањето на здравствената заш-
тита — — — — — — — — — — 913 
Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурените лица — — — — — — 914 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

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


