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

Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 50 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

53. 
Брз оснива на член 26 став 3 од Законот за 

заштита -на растенијата од болести и штетници 
(„Службен вешик на СРМ" бр. 39/77), Извршниот 
совет иа Собранието на • Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗДРАВСТВЕ 

НА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ СЕ 
ИЗВЕЗУВААТ 

I 

Задолжителната здравствена контрола /на пратки-
те -на растенијата што се извезуваат од Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, а се то-
варат »на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија, ја врши Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

За задолжителната здравствена контрола на прат-
ките на растенијата од став 1, се плаќа надоместок 
кој во зависност од видот на пратката изнесува: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки 

во контејнери, до 10 тони — 450 динари, а за секој 

натамошен започнат тон уште по. 50 динари; 

2) за бродски пратки — 15 динари за еден тон, 

но најмалку 500 динари за една пратка,-

3) за денковни и авионски пратки до три пакети 

— по 500 динари, а за секој натамошен пакет — 

уште по 20 динари,-

' 4) за поштенски пратки до десет килограми — 

100 динари, а за секој натамошен килограм — уште 

по 20 динари; 

5) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, јам-

ско дрво, разни видови на преработки* од дрво и ед.) 

— 20 динари за секој кубен односно просторен ме-
тар. а за пратки на це лу лоз но и огревно дрво 
15 динари за секо) кубен односно просторен метар; 

Недоместокот за задолжителната здравствена кон-

трола на семе и саден материјал се зголемува за 

100°/о од височината на надоместокот утврден во 

точките 1, 2, 3 и 4 од дел I на оваа одлука. 

Ако извозникот бара да се изврши преглед на 

амбалажата за стока што не подлежи на задолжител-

на здравствена контрола,. плаќа надоместок како за 

вагонски односно бродски пратки. 

II 

Ако овластеното лице на Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, изле-
зе на лице место на повик на извозникот во опреде-
леното време, а извозникот навреме не-ја подготвил 
пратката за задолжителна здравствена контрола, тој 
е должен на име денгуба, на (овластеното лице да му 
плати по 1.000 .динари за еден час чекање. 

I. -

III 
v 

Износот на надоместокот за преглед на пратки-
те на растенијата од точките 1, 2, 3, 4 и 5 од дел I 
на оваа одлука кога се врши ноќе и во деновите на 
државните празници ice зголемува за 50% . 

I V 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за височината на надо-
местокот за вршење задолжителна здравствена кон-
трола на растенијата кои се извезуваат („Службен 
весник на CPM't бр. 36/78). 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-237/1 Претседател 
14 февруари 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

54. 

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Пат 
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81), а во врска -со точка 31 од Одлуката за 
начинот на водење евиденција за извозот и увозот, 
наплатувањата и плаќањата, како и за користењето 
на утврдените права на увоз и плаќање („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 73/85), Извршниот совет на Со-
бранието (на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БАНКА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕН-
ЦИЈА ЗА УВОЗОТ, ПРАВАТА НА УВОЗОТ И ПЛА-
ЌАЊЕТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА 

ОПШТИНИТЕ 

1. За надлежна банка за водење евиденција за 

извозот и увозот, наплатувањата и плаќањата, како 

и за користењето на утврдените права на увоз и 

плаќање, се определува Стопанска банка — Здру-

жена банка — Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во .сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-208/1 
14 февруари ii986 година 

Скопје, 

Претседател 
-на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

55. 
Врз основа на член 32, став 3 од Законот-за 

системот за врски, за радио сообраќај и поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 14/79 и 26/80), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

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

КИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ И 
РАДИО МЕРЕЊАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува висината на надо-

местокот за техничкиве прегледи на радиостаниците 
и радио мерењата. 
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Член 2 
Надоместокот за технички преглед на радиоста-

ници изнесува и тоа : / , 

а) з а радиостаници на ВХФ и УХФ подрачје: 
1. до 5 W (преносна) ^ 500 динари 
2. до 10 W (мобилна) 800 динари 
3. до 10 W (фиксна) 1.000 динари 
4. преку 10W (фиксна и релејна) 5.000 динари 

б) з а ХВ .предаватели и репетитори на ВХФ и 
УХФ подрачје: 

1. з а ТВ предаватели , 60.000 динари 
2. з а ТВ репетитори 10.000 динари 

в) за ФМ радио-дифузни предаватели и р е ц е п -
тори: 

1. до 100 W 5.000 динари 
2. преку 100 W д о 1.000 W 10.000 динари 
3. дреку 1 KW 40.000 динари 

г) з а радиостаници на КБ подрачје 
1. до 500 W 5.000 динари 
2. преку 500 W 15.000 динари 

L 
flj за радиостаници на СБ подрачје : 
1. до looo W lo.ooo динари 
2. преку 1 КВ до 10 KW 30.000 динари 
3. преку 10 KW 45.000 динари 

ѓ) за радиостаници во насочени радиорелејни 
врски 25.000 динари 

Член 3 
Надоместокот за технички преглед (на рачни ра-

диостаници без атест изнесува 500 динари. 

Член 4 
Надоместокот за радиомерење изнесува 1000 ди-

нари по работен час. 
Член 5 

Со влегувањето во сида на (оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за висината на надоместокот 
за техничките прегледи н а радио станицата и радио 
мрежата (^Службен весник н а СPM" број 1/81). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

генот на објавувањето во „Службен весник н а Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-193/1 Претседател 
6 јануари 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

2. Износот на дневницааа на функционерите што 
ги избира односно именува Собранието на СРМ 
изнесува 2000 динари. 

3. Доколку за време на службено патување не 
се ноќева надвор од местото на живеење дневницата 
се намалува за 30°/о. I 

4. Доколку делегатите односно функционерите на 
службено патување имаат трошоци за ноќевање, тро-
шоците за ноќевање им се признаваат врз основа 
на сметката за ноќевање. Надоместокот на дневни-
цата и н а трошоците за ноќевање не можат да изне-
суваат повеќе од 4000 динари. 

5. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ", а ќе се применува од 15 февруари 1986 
година. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-431/1 
7 февруари 1986 година 

Скопје 

^ Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Ванчо Близнаковски, е р 

5 6 . 
Врз основа на член 26 точка 3 и членовите 29 

и 35 од Одлуката з а основите и мерилата за стек-~ 
нување и распределба на средствата за лични дохо-
ди и другите примања и надоместоци н а функцио-
нерите што ги избира и именува Собранието на 
СРМ („Службен весник на СРМ" број 24/85), Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана н а 7 февруари 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Износот на дневниците н а делегатите во Со-
бранието на СРМ за деновите поминати надвор од 
местото на престојувањето поради учество во рабо-
тата на Собранието на СРМ, неговите собори и ра-
ботни тела чии што член е или поради извршување 
на работи по одлука н а тие тела, нивните претседа-
тели или н а претседателот на Собранието на СРМ. 

5 7 . 
Врз основа на член 12, 13 и 22 став 5 од Одлу-

ката за основите и мерилата за стекнување и рас-
пределба на средствата за лични доходи и доугите 
примања и надоместоци на функционерите што ги 
избира, односно именува Собранието н а СРМ („Служ-
бен весник н а СРМ" број 24/85), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 7 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 

ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Вредноста на бодот за утврдување на месеч-
ниот личен доходу на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СРМ се утврдува во из-
нос од 28,40 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука 
ќе се исплати од 1 јули 1985 година, на товар на 
наменетите средства на. органите во кои функционе-
рот остварува личен доход. 

3. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-432/1 
7 февруари 1986 година 

Скопје 

'Претседател * 
н а Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата. 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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58. 
Врз основа на член 35 од Одлуката за основите 

и мерилата за стекнување и распределба на средства-

та за лични доходи и другите примања на функ-

ционерите што ги избира односно именува Собрание-

то на СРМ („Службен весник на СРМ" број 24/85), 

Комисијата за прашања на изборите и именувањата 

на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 7 

февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А < 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ Н А О С Н О В И Ц А Т А ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ Н А Л И Ч Н И Т Е Д О Х О Д И Н А ФУНКЦИОНЕ-

РИТЕ Ш Т О Г И ИЗБИРА И И М Е Н У В А 
СОБРАНИЕТО Н А СРМ 

1. Основицата за утврдување на личните доходи 
на функционерите што ги избира и именува Собра-
нието на СРМ се утврдува во износ од 28.400 динари. 

2. Усогласувањето на личниот доход од точка 1 
на оваа одлука ќе се изврши од 1 јули 1985 година, 
а личниот доход ќе се исплати на товар на намен-
ските средства на органот во кој функционерот ос-
тварува личен доход. 

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

КОМИСИЈА ЗА П Р А Ш А Њ А Н А ИЗБОРИТЕ И 

И М Е Н У В А Њ А Т А Н А СОБРАНИЕТО Н А СРМ 

Бр. 10-434/1 

7 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

59. 
Врз основа на членовите 31, 32 и 34 од Одлука-

та за основите и мерилата за стекнување и распре-
делба на средствата за лични доходи и другите при-
мања и надоместоци на функционерите што ги из-
бира односно именува Собранието на СРМ („Служ-
бен весник на СВМ" број 23/85), Комисијата за пра-
шањата на изборите и именувањата на Собранието 
на СРМ, на седницата одржана на 7 февруари 1986 
год'ин а, донесе ^ 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ Н А НАДОМЕСТОКОТ Н А ЛИЧ-

Н И О Т Д О Х О Д Н А ДЕЛЕГАТИТЕ К О И НАДОМЕС-

ТОК Н А Л И Ч Е Н Д О Х О Д ОСТВАРУВААТ В О 

СОБРАНИЕТО Н А СРМ 

1. Надоместокот на личниот доход на делега-
тите кои надоместок на личен доход во постојан ме-
сечен износ остваруваат во Собранието на СРМ се 
усогласува за 17,36%, на остварениот надоместок на 
личниот доход во декември 1985 година. 

2. Усогласувањето на надоместокот на личниот 
доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 
1 јули 1985 година, а надоместокот на личниот доход 
ќе се исплати на товар на наменските средства ца 
Собранието на СРМ. 

3. Право на усогласување од точка 1 од оваа 
одлука имаат и делегатите и функционерите кои 
остваруваат надоместок на личен доход според За-
конот за работата и правата на делегатите во Со-
бранието на СРМ и на функционерите во Републи-
ката на кои им престанала функцијата („Службе« 

весник на СРМ". бр. 24/85)." 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ4'. 

К О М И С И Ј А ЗА П Р А Ш А Њ А Н А ИЗБОРИТЕ И 

И М Е Н У В А Њ А Т А Н А СОБРАНИЕТО Н А СРМ 

Бр. 10-435/1 
7 февруари 1986 година 

СкопЈе 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, , ^ 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

60. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 

Уставниот руд на Македонија и за правното дејство 

на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 де-

кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

г 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
— член 26 'став 2 од Правилникот за стимула-

тивно наградување за квалитетно, секојдневно и це-
лосно извршување на работите и работните задачи 
на Основната организација на здружениот труд „Чев-
лара" во Скопје, во состав на Работната организа-
ција „Газела" во Скопје, донесен од работниците 
ао референдум одржан на 28 февруари 1984 година; 

— член 23 став 2 од Правилникот за стимула-
тивно наградување на работниците во Основната ор-
ганизација на здружениот труд „Гумара" во Скопје, 
донесен од работниците со референдум одржан на 
28 февруари 1984 година; и 

— член 16 од Правилникот за стимулативни на-
градување за квалитетно, секојдневно и целосно из-
вршување на работите и работните задачи на Рач 
ботната заедница „Заеднички служби" во Скопје, во 
состав на Работната организација „Газела" во Скоп-
је, донесен од работниците оо референдум одржан 
на 13 февруари 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означените основни организации и во 
Работната заедница на начин предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 133/84, по повод поведена постапка на 17 ап-
рил 1935 година, го одложи одлучувањето за оцену-
вање уставноста и законитоста на оспорените одред-
би означени во точката 1 од оваа одлука и им даде 

.можност на работниците до 31 декември ,1985 година 
да извршат усогласување на оспорените одредби 
со Законот за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека во членовите 
26 ст^в 2 од Правилникот на „Чевлара", 23 став 2 од 
Правилникот на „Гумара" и 16 од Правилникот на 
Работната заедница е предвидено дека работниците 
не се здобиваат со стимулативно наградување кога 
против нив е покрената дисциплинска постапка и из-
речена дисциплинска мерка поради неквалитетно и 
ненавремено извршување на работите и работните 
задачи, 

Според член 195 од Законот за здружениот труд, 
една од дисциплинските мерки што може да се 
изрече за повреда на работните обврски е и парич-
ната казна која, според член 196 од овој закон, по-
крај другото, може да се изрече и за неизвршување 
или нередовно или ненавремено' вршење на работите 
и работните задачи. Тоа значи дека паричната каз-
на се изрекува во случаи точно определени со закон, 
поради што на работникот, против кого е покрената 
дисциплинска постапка, не може да му биде ускра-
тено правото на личен доход според резултатите од 
неговиот труд без оглед на тоа за каква повреда 
се работи, затоа што работникот ^ а тој начин пов-
торно не треба да биде казнет парично за повреда 
на работните обврски ако е веќе против него изре-
чена соодветна дисциплинска мерка. 
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Со оглед на тоа што оо оспорените членови од 
означените правилници на работникот му е ускрате-
но правото на (стимулативно наградување во завис-
ност од тоа дали против него е покрената дисцип-
линска постанка и е изречена дисциплинска' мерка, 
Судот утврди дека тие се во спротивност со члено-
вите 195 и 196 од Законот за здружениот труд* 

5. Доносителите на оспорените акти го известија 
Судот дека се уште не ги усогласиле оспорените 
членови оо Законот за здружениот труд, затоа што 
означените Правилници, а и другите самоуправни 
општи акти треба да се усогласат со Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за самоуп-
равното уредување на односите во стекнувањето и 
распоредувањето на доходот и чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи во СР Ма-
кедонија, што изискува подолго време. Понатаму, 
во одговорот се наведува дека оспорените членови 
во основните организации не се применуваат. 

Со оглед на тоа што оспорените одредби не 
се усогласени со Законот за здружениот труд во 
предвидениот рок, Судот одлучи како во точката 1 
на оваа одлука. 

У. бр. 133/84 
25 декември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 

61. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 

Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 

на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 ја-

нуари 1986 година,, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 11 под III — наставен 
кадар од Правилникот за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и надо-
местоците за лични доходи, донесен од работниците 
во Централното основно училиште „Иво Рибар Лола" 
во село Ростуше, со референдум одржан на 24 де-
кември 1977 година во делот во кој е предвидено 
зголемување на личниот доход »а одделенските нас-
тавници кои имаат завршено високо образование. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основното училиште на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 124/84 од 20 ноември 1985 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 11 од актот означен во точката 1 од оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што се пос-* 
тави прашањето за согласноста на оспорениот член 
со Законот за предучилишно и основно воспитание 
и образование. 

4. На седницата Судот утврди дека- во член 11 
под III од оспорениот Правилник дадени се бодови 
по предвидените основи за наставниот кадар за од- ч 

делевска и предметна настава. Притоа предвидените 
бодови се однесуваат на лица со завршено средно 
образование, кои ги исполнуваат законските услови 
за изведување настава, додека пак за наставниците 
со више образование бодовите се зголемуваат за 
18 %, а со високо за 31°/о ако ги исполнува закон-
ските услови за изведување настава во нижи односно 
виши одделенија. 

5. Во член 120 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник 

на СРМ" бр. 19/83) е предвидено воспитно-образов-

ната дејност во основното воспитание и образование 

да ја остваруваат наставници во одделенска настава 

(учители), (наставници по предметна настава и други 

стручни работници. Според став 2 на овој член, 

учители можат да бидат лица кои завршиле педа-

гошка академка — отсек одделенска настава. Исто 

гака, во овој член е дадена можност, учители во 

основните училишта да можат да бидат и лица кои 

завршиле филозофски факултет — педагошка група. 

Според тоа основен услов за изведување на од-

деленска настава е педагошка академија отсек одде-

ленска настава, другите степени на стручна подго-

товка се предвидени само како можност, односни 

како исклучок. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случаЈ во 

Правилникот е Дредшдено лицата кои: имаат завр-

шено високо ооразование, а. раоотат на раооти и 
4 раоотни задачи одделенски наставници да им се 

зголемува личниот доход за ЗГ7о во однос на оние 

работници кои се распоредени на истите работи и 

работни задачи, што имаат завршено педагошка 

академија. Судот утврди дека ОВОЈ дел ХОД член 11 

не е во согласност со означениот член од Законот 

за предучилишно и основно образование и воспита-

ние. Ова од причини што во означениот Закон е 

оценето дека општествено е оправдано одделенска 

настава да изведуваат лица со виша стручна подго-

товка. 

Од друга страна, согласно уставното начело на 

распределба според трудот придонесот на работни-

кот во работата се утврдува зависно од квалитетот 

и квантитетот на работата земајќи го предвид осо-

бено обемот и сложеноста, користењето на средства-

та на трудот и работното време, а не степенот на 

стручната подготовка Тоа значи дека во конкрет-

н и о т случај личниот доход" на наставниците треба 

да завеси од работата и од остварените резултати, а 

не од степенот на стручната подготовка.' Меѓутоа, 

не е -исклучено лицата кои имаат повисока стручна 

подготовка од таа која е услов за извршување на 

овие работи и работни* задачи, во оценката на ре-

зултатите од трудот да остварат и поголем личен 

доход. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 124 /̂85 
8 јануари 1986 година 

СкопЈе 
Претседател V 

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

62. 
Уставнирт суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 

> славниот суд на Македонија и за правното дејство 

на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 ја-

нуари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за утврдување на 
основите за учесгво на работниците со сопствени 
средства при добивањето на стан на користење во 
општествена сопственост, донесен од Собранието на 
самоуправната интересна заедница на становање во 
Куманово на 21 јануари 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се -објави во „Службен весник 
на СРМ", во „Службен гласник на Собранието на 
општина Куманово" и во означената Самоуправна 
интересна заедница на станувањето во Куманово. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 219/85 од 20 ноември 1985 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на Пра-
вилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Пос-
тапката е поведена затоа што се постави прашањето 
за согласноста на оспорениот Правилник со Уставот 
и законот. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
Правилник се утврдени основите и мерилата за учес 
тво на работниците од организациите на здруже-
ниот труд и другите заедници и учесниците во НОВ 
со сопствени средства за добивање на користење 
стан во општествена сопственост. 
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- Судот, понатаму, утврди дека Г»о член 2 од Пра-

вилникот е предвидено дека сопствените средства 

работниците ги здружуваат при доделување на ко-

ристење стан во општествена сопственост по основ 

на работен однос и тоа-за добивање стан на трајно 

користење по основ на солидарност и здружување 

на сопствени со општествени средства заради доби-, 

вање на стан во општествена сопственост. Во член. 

4 од Правилникот е предвидено дека, работниците 

што ќе добијат општествен стан од организациите. 

и заедниците се должни во рок од 60 дена од ко-

нечноста на одлуката на самоуправниот орган да 

го вложат сопственото учество пропишано со ОВОЈ 

Правилник односно СО самоуправниот општ акт. Спо-

ред член 5, пак, од Правилникот уплатените сред-

ства се вклучуваат во здружените средства за станбе-

на изградба и истите .се користат за изградба или 

купување на станови по основ на вложените сред-

ства на здружуваат. Во член 6 од Правдлнмкот се 

утврдени критериумите за определување висината на 

сопственото учество која зависи од просечниот до 

ход по член на семејството спореден со просечниот 

личен доход остварен во стопанството во општината 

Куманово во претходната година. Здружените сред-

ства, според член 7 од Правилникот, се враќаат на 

корисникот на станот после 10 години без камата 

Во член 8 од Правилникот, пак, е предвидено <дека 

сопственото учество нема да се плаќа за: станови 

распределени "пред влегувањето во сила на овој Пра-

вилник; при промена на носителот на станарското 

право од страна на членовите иа семејството; при 

замена на станови од страна на носителот на ста-

нарско право,- за станови доделени на повратни-

ците од и сточнр-европските земји; и за станови кои 

им се доделуваат на лица на кои во постапка за 

експропријација им се одземаат сопствени станови, 

односно семејни станбени згради. И на крајот во 

членовите 10 и 11 од Правилникот сите организации 

и заедници се задолжуваат своите самоуправни оп-

шти акти за станбени односи да ги, усогласуваат со 

одредбите на оспорениот Правилник, а доколку тоа 

не го сторат во рок од-три -месеци е-предвидено 

да се применуваат непосредно одредбите од овој пра- ј 

вишиќ. 

5. Член 102 став 3* од Уставот на СР Македонија, 

предвидува работните луѓе и граѓаните да учес-

твуваат во станбената изградба' со сопствени сред-

ства и со здружување н^ сопствени со општествени 

средства. Во согласност со овие уставни одредби 

Законот за самоуправните интересни заедници на ста-

новањето („Службен весник на СРМ" бр. 9/81 — 

пречистен текст 14/82), во член 21 став 1 предвидува 

работниците во организациите и заедниците да здру-

жуваат сопствени со општествени средства заради 

добивање на користење стан 'во општествена сопстве-

ност. Притоа, самоуправно право е на работниците 

да одлучуваат дали и под кои услови ќе предвидат 

сопствено учество заради добивање стан во опште-

ствена сопственост Доколку предвидат, пак, сопстве-

но учество за добивање на стан, работниците треба 

•со референдум да утврдат основи и мерила за тоа 

учество, при што треба да водат сметка за матери-

јалните и социјално-економските можности на ра-

ботниците: 

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник, 

Собранието на означената Самоуправна интересна 

заедница ги задолжува работниците од организации-

те и заедниците кои ќе добијат стан во општестве-

на сопственост да плаќаат и сопствено учество како 

и оо оглед на тоа што со овој Правилник органи-

зациите и заедниците се задолжени да ги усогласат 

своите акти со овој Правилник, односно да предви-

дат сопствено учество на работниците. Судот утврди 

дека заедницата во име на работниците не може да> 

предвидува обврска да се плаќа сопствено учество 

при добивање на користење стан во општествена 

сопственост и 'да ги утврдува условите, основите и 

мерилата за тоа здружување, туку, согласно означе-

ните уставни и законски одредби, работниците во 

организациите на, здружениот труд со референдум 

треба да одлучат дали и под кои 'услови ќе предви-

дат сопствено учество. ^ , 

Со оглед на изнесеното, Судот утврда дека ос- ' 

перениот 'правилник не е во согласност со член. 

102 став 3 од Уставот на СР Македонија и член 21 

став 1 од Законот за самоуправните интересни заед-_ 

ници на становањето. 

. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во-

точката 1 на оваа одлука. 

, У. бр. 219/85 
8 јануари 1986 година 
^ _ Скопје ~ 

^ Претседател 
^ на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 

63. ^ 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки; на седницата одржана на 
8 јануари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 10 и 17 од Пра-

вилникот за конкретна распределба на станови^ и 
средства за индивидуална станбена изградба, доне-
сен од работниците во Основната организација на 
здружениот труд Шумско стопанство „Беласица" во 
Струмица со референдум одржан на 2 март«1984 
година, а изменет и дополнет на 15 февруари 1985 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Основна организација на-
мачен предвиден за објавување на самоуправните 

, општи акти. 

3. Уставниот суд на "Македонија, со решение У. 
бр. 144/85 од 20 ноември 1985 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на чле-
новите 10 и 17 од Правилникот означен во точка 
1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа 
што пред Судот се постави прашањето за уставноста 
и законитоста на оспорените одредби од означениот 
Правилник. , , 

4. Студот на седницата утврди дека како еден 
од основите за распределба на станови е предви-
ден и придонесот, кој еднаш во член 10 е вредну-
ван преку остварениот месечен Личен доход, при 
што за остварен личен доход над републички про-
сек се определени 10 бода, а под републичкиот про-
сек 8 бода. Во член 17, пак, придонесот се вреднува 
во зависност од тоа дали работникот „се истакнува" 
за што се определуваат 15 бода, а ако е „добар" се 
вреднува оо 12 бода. Понатаму, во овој член се 
појаснува дека се истакнува оној работник кој ос-
тварува натпросечни резултати во редовното извр-
шување на работните задачи и кој не е казнуван 
кривично, дисциплински и материјално и има добро 
однесување спрема соработниците и бил погалуван 
во своето однесување. Добар, пак, е оној работник 
кој редовно ги извршува своите работни задачи, не 
е казнуван кривично, дисциплински и материјално, 
а неговите работни задачи се од помал обем и те-
жина. Оценка, пак, дава комисија составена од три 
члена од кои едниот член е непосредниот раково-
дител на кандидатот, а другите членови ги избира 
работничкиот совет. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека со 
вреднувањето на остварениот просечен месечен ли-
чен доход, во кој влегува и остварениот личен до-
ход, според резултатите од 'трудот и вреднувањето 
на основот однос кон работата доаѓа др двојно вред-
нување на придонесот во работата. 

' Понатаму, Судот утврди дека вреднувањето на 
постигнатите резултати во работата е извршено без 
утврдени објективизирани основи и мерила, со што 
не се овозможува остварување на уставното начело 
на заемност и солидарност и дека овие одредби се 
во спротивност со член 129 став 3 од Законот за 
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здружениот труд, во кој е предвидено придонесот 

на работникот да се утврдува зависно од квантите-

тот и квалитетот на работата, ^земајќи ги предвид 

особено обемот и сложеноста на работите, квалитет 

тот на остварените резултати од трудот, успешноста 

во користењето на средствата на трудот, остварени-

те заштеди во работата, користењето на работното 

време, одговорноста во работата и условите под кои 

работи работникот. 

Исто така. Судот утврди дека фактот што ра-

ботникот не е казнуван кривично, дисциплински и 

материјално и, поради тоа што тој добро се одне-

сува кон соработниците, не може да се предвиди 

како израз на придонесот во работата и како основ 

за распределба на станови и да се вреднува со од-

реден број на бодови. 

На крајот Судот утврди дека непосредниот ра-

ководител, кој во одредени случаи може да биде и 

работник со посебни овластувања и одговорности 

кој непосредно одговара пред работничкиот совет, 

не може да биде избран за член на комисија за 

оценка на резултатите од трудот,. Ова затоа што, 

според член 181 став 2 од Законот за здружениот 

труд, за поединечните права, обврски и одговорнос-

ти на работниците одлучува работничкиот совет, кој 

е овластен да формира и комисии за одлучување за 

остварувањето на тие права и обврски. Според член 

493 став 3 од истиот Закон, пак, во' работничкиот 

совет не може да биде избран работник што како 

"индивидуален работоводен орган односно како прет-

седател или член на колегијален работоводен орган 

одговара пред советот, како и другите работници 

со посебни овластувања и одговорности, заменик от 

и помошникот на работоводниот орган, раководи-

телите на одделни сектори или други работници со 

посебни овластувања и одговорности кои се непо-

средно одговорни пред работничкиот совет. Поради 

тоа, Судот утврди дека оваа одредба е во (спротив-

ност со означените одредби од Законот за здру-

жениот труд. 

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 144/85 

8 јануари 1986 година 

Скопје 

Претседател , 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПР^ 

З А Е Д Н И Ц А ЗА О П Ш Т Е С Т В Е Н А З А Ш Т И Т А Н А 

Д Е Ц А Т А — Д Е М И Р Х И С А Р 

70. 
Врз основа на член 55 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на С Р М " 

бр. 6/81), член 29 и 30 од Статутот на О С И З за 

општествена заштита на децата — Демир Хисар, Со-

бранието на Заедницата, на заедничка седница на 

Соборот на давателите на услугите и Соборот на 

корисниците на услугите, одржана на 24 декември 

1985 родина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА У Т В Р Д У В А Њ Е П Р Е С М Е Т К О В Н А С Т А П К А ЗА 

З Д Р У Ж У В А Њ Е СРЕДСТВА В О О С И З ЗА ОПШТЕС-

ТВЕНА З А Ш Т И Т А Н А Д Е Ц А Т А — Д Е М И Р Х И С А Р 

ЗА 1986 Г О Д И Н А 

Член 1 

Пресметковната стапка за здружување на сред-

ства во О С И З за општествена заштита на децата — 

Демир Хисар за 1986 година ќе изнесува: 

— 2,15®/о од бруто личните доходи од работен 

однос во 'стопанството и другите нестопански дејнос-

ти, а на 1,7®/о за ОЗТ од предучилишното и основно-

то воспитание и образование и средно-насоченото 

образование; 

— 0 ,05% од личен доход од земјоделска деј-

ност и 

— 0 , 40% од личен доход од вршење на стопан-

ска и друга професионална дејност. 

Член 2 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува важноста на Одлуката бр. 02-362/1 од 25. Х П . 

1984 година („Службен весник на С Р М " бр. 4/85). 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 

С Р М " и „Службен гласник на општината Демир 

Хисар". 

Бр. 02-384/1 

24 декември 1985 година 

Демир Хисар 

Претседател, 

Славка Јанкуловом, е. р. 

ПЕШТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

З А Е Д Н И Ц А Н А ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

О С И Г У Р У В А Њ Е — КРИВА П А Л А Н К А 

71. 
Врз основа на член 103, 104 и 107 од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на С Р М " 

бр. 10/83) и член 258 и 259 од . Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-

гурување — Крива Паланка, а по предлог на Из-

вршниот одбор, Собранието на Општинската заед-

ница на здравството и здравственото осигурување — 

Крива Паланка, на седницата одржана на 30 декем-

ври 1985 година, донесе " , 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА Н А П Р И Д О Н Е С О Т ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

О С И Г У Р У В А Њ Е Н А Р А Б О Т Н И Ц И Т Е И СТАПКАТА 

ЗА П О С Е Б Н И О Т П Р И Д О Н Е С ЗА К О Р И С Т Е Њ Е Н А 

ЗДРАВСТВЕНА З А Ш Т И Т А В О СТРАНСТВО ЗА 

1986 Г О Д И Н А 

Член 1 

Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање на работниците за 1986 година се определува 

во висина од 8 ,50% од бруто личниот доход и дру-

гите примања во која се содржани-

— стапката на придонесот за задолжителни. ви-

дови на здравствена заштита од 3,50*Уо и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-

ствената заштита што ги утврдува самостојно Со-

бранието на Заедницата 5,00%. 

Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање во случај на несреќа на работа и професио-

нално заболување се определува во висина од 1°/». 

Основицата за пресметување на придонесот за 

несреќа на работа и профосионално заболување кај 

обврзниците кои Формираат доход претставува ос-

тварениот доход намален за пресметаните законски 

и ДОГОВОРНИ обврски, освен данокот на 'доход. 

Основица кај обврзниците кои не формираат 

доход претставуваат бруто Личните доходи и други-

те примања. 

придонес за несреќа на работа и заболување ол 

професионални болести по 1°/о од бруто основицата 

пресметуваат и шшќатг обврзниците на придонесот 

кан не формираат доход за- вработени по договор 

за дело 

Стапката на додатниот придонес за партиципа-

ција за задолжителните видови на здравствена заш-

тита на проширените права од земјоделското осигу-

рување се определува во висина од 0,80°/о. 
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Додатниот придонес од 0,80% се наплатува од 

истата основица од која се наплатува придонесот за 

несреќа при работа и професионално - заболување. 

Член 2 

Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува по стапка ^од 

2 5 % од нето личниот доход, односно основицата 

утврдена со посебна одлука за деташираните работ-

ници во странство 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-

поредува по видови на правата сразмерно на стап-

ките односно тарифата на придонесот (Определен во 

член 1 од оваа одлука. 

Член 3 

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-
ниците на начин утврден со Законот и актите на 
Заедницата за здравство и здравствено осигурување 
на работниците — Крива Паланка % 

Член 4 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 01-1574 од 20 декември 
1984 година 

Член, 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина и истата ќе биде објавена во „Службен весник 
иа СРМ". 

Бр 01-1874 

25 декември 1985 година 

Крива Паланка 

Претседател, 
Тодор Миленовски, е .р. 

72. 
Врз основа на член 106 и 107 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 261 и 162 од Статутот на Општин-
ската заедница, на здравството ц здравственото оси-
гурување — Коива Паланка, а по предлог на Изврш-
ниот одбор, Собранието на ОЗЗЗО — Крива Палан-
ка, на седницата одржана на 30 декември 1985 го-
дина, донесе • 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ Н А П А У Ш А Л Н И Т Е И З Н О С И Н А 
П Р И Д О Н Е С О Т ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Н А ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ О С И Г У Р Е Н И Ц И ЗА 
1986 Г О Д И Н А 

Член 1 

Се утврдува стапката и паушалниот износ на 
придонесот од земјоделска дејност на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње на земјоделците — Крива Паланка, 

у 

Член 2 

Земјоделските осигуреници го плаќаат следниот 
придонес од здравствена заштита:. 

1 За осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја се плаќа.-

— придонес по стапка од 1 0 % на катастарски-
от ПРИХОД во кој се содржани-

а) стапка на придонесот за задолжителни видо-, 

ви здравствена заштита 7 ,5% : 

б) стапка на придонесот за правата ац здравстве-

на заштита над задолжителни вицови 2,50%; 

2. За осигуреници — земјоделци кои немаат соп-

ствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност 

(паушалисти) се плаќа-

— по 1.000,00 динари на секој член од дома-

ќинството во кој се содржани: 

а) износот од 750динари за задолжителни ви-

дови здравствена заштита; 

б) износот од 250 динари за правата кои Заедни-

цата самостојно ги утврдува. 

Член 3 

Со донесување на оваа одлука престанува важ-

носта на Одлуката бр 01-1574 од 20. ХИ . 1984 година. 

Бр. 01-1877 

25 декември 1985 година 

Крива Паланка 

Претседател, 

Тодор Миленковски, е р. 

73. 

Врз основа на член 57 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 80 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравственово 
осигурување, Собранието на Заедницата на здрав-
ството и здравственото .осигурување — Крива Палан-
ка, на »седницата одржана на 30 декември 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА И З Н О С О Т Н А Н А Д О М Е С Т О К О Т ^ ! ^ ТРОШОЦИ-

ТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, И С Х Р А Н А И СМЕСТУВАЊЕ Н А 

О С И Г У Р Е Н И Т Е Л И Ц А ЗА ВРЕМЕ Н А П А Т У В А Њ Е И 

ПРЕСТОЈ В О ДРУГО МЕСТО В О ВРСКА С О 

ОСТВАРУВАЊЕ Н А ЗДРАВСТВЕНАТА 

З А Ш Т И Т А 

При остварување на здравствената заштита во 

друго'место од подрачјето на Општинската заедница 

на здравството и здравственото осигурување, осигу-

рените лица имаат право да ги користат средствата 

на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и 

втора класа во железничкиот - сообраќај. 

За извршеното патување .на начин определен од 

претходниот став, на име трошоци за патување на 

осигуреното липе се исплатува износ во висина на 

стварните трошоци. 

П 

Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 

место во врска со остварувањето на здравствената 

заштита изнесува-

— 600 динари, на лица упатени на подрачјето 
на СРМ; 

— 900 динари, на лица упатени во друга репуб-

лика односно покраина. 

За деца до 15 годишна возраст се исплатува 

надоместокот за исхрана и сместување за време на па-

тување и престој во висина до 5 0 % од износот опре-

делен во претходниот став. 

Ш 
Со донесување на оваа одлука престанува да ва-

жи Одлуката бр. 283 од 12 март 1984 година. 

I V 

Одлуката влегува во оила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 01-1840 

23 декември 1985 година 

Крива Паланка 

Претседател, 

Тодор Миленковски, е .р. 
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74. 
Врз основа »на член 103—105 и член 108—ИО од 

Законот за здравствената, заштита („Службен весник 

на СРМ" бр. 10/83) и члан 106 и член 162 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството у 

здравственото осигурување — Крива Паланка, Со-

бранието на Заедницата на здравството и здравстве-

ното осигурување, на седницата одржана на 30 де-

кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ Н А ВАЖНОСТА Н А ОДЛУКА-

ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А И З Н О С И Т Е Н А ПРИДО-

НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Н А ОДДЕЛ-

Н И КАТЕГОРИИ Л И Ц А ЗА 1986 Г О Д И Н А 

Член 1 

Се продолжува важноста на Одлуката за утвр-

дување на износите на придонесите за здравствена 

заштита на одделни категории лица, осигурени по 

Законот за здравственото осигурување и задолжител-

ните видови на здравствена заштита на населението 

бр. 01-1573 од 20 декември 1984 година за 1986 го-

дина. 

Член 2 

Одлуката влегува ио сила на денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.. 

Бр. 01-1768 
И декември' 1985 година 

Крива Паланка 

, Претседател, 

Тодор Милешевски, е .р. 

75. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 

член 85—89 од Статутот на Општинската заедница 

на здравството и здравственото осигурување — Кри-

ва Паланка, Собранието ~ на Општинската заедница 

на здравството и здравственото осигурување — Коп-

на Паланка, на »седницата на сите собори, одржана 

на 30 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А Д О М Е С Т О К Н А Т Р О Ш О Ц И ЗА 

ЗАКОП Н А К О Р И С Н И Ц И Т Е Н А ЗДРАВСТВЕНА 

. ЗАШТИТА 

Член 1 
— Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гурените липа изнесува: 
Висината на надоместокот на трошоците за закоп 

/на осигурени лица не може ла биде помала од: 
1. во »случај на смрт на осигурено лице до едно-

годишна возраст — 8.300 00 динари; 

2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 
7 години возраст — 13.200,00 динари; 

3. во случај на смрт на осигуое^о лице од 7 до 
15 години возраст — 18.200,00 динари,-

4. во случај на смрт на осигурено лице на воз-
раст над 15 години — 23.600,00 динари. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз на оси-

гурено лице умрено вон нашата општина за време 
додека престојувало таму, ќе се исплатува во висина 
од 35,00 динари за Секој изминат километар до мес-
тото на живеење на осигуреното лице. 

Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот на членовите 

на неговото семејство им припаѓа надоместок на 
посмртна помош во висина на еднократен износ од 
основот на надоместокот на личниот доход од прет-
ходната година. 

Посмртната помош припаѓа на членовите на 
семејството ако умреното лице ли издржувало до 
неговата смрт, 

Член 4 

Ако законот на осигуреното лице го изврши ра-
ботна или друга организацијата, на истата и припаѓа 
надоместокот на трошоците за помош во висина на 
предвидените во член 1 од оваа одлука. 

Член 5 

Со денот на применава на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за висината на надоместокот 
на трошоците за закоп на осигурено лице бр. 01-1538 
од 17 декември 1984 година. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од денот на донесувањето. 

Бр. 01-1841 

23 декември 1985 година „ 

Крива Паланка 

Претседател, 

Тодор Мил виковски, е .р. 

З А Е Д Н И Ц А Н А КУЛТУРАТА — К У М А Н О В О 

76. 

Согласно член 14 точка 5 од Законот, за само-
управните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СВМ", бр. 5/74) и член 37 точка 5 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница на културата, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 27 декември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА П Р О П И Ш У В А Њ Е СТАПКИТЕ Н А П Р И Д О Н Е С И Т Е 
ЗА Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А ПРОГРАМАТА Н А ОП-
Ш Т И П С К А Т А С А М О У П Р А В Н А ИНТЕРЕСНА ЗАЕД 

Н И Ц А Н А КУЛТУРАТА — К У М А Н О В О ЗА 
1986 Г О Д И Н А 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишуваат стапките на 

придонесите за финансирање на Програмата на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на кул-
турата — Куманово во 1986 година. 

Член 2 

Стапките од_претходниот член ќе изнесуваат: 

1. придонес од доходот од ООЗТ — 0,35°/о 

2. придонес од личен доход од ра-
ботен однос _ — 0,35в/о 

3. придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност . — 0,18% 

4. придонес од личен доход од врше-

ње стопанска и нестопанска деј-

ност — 2°/о. 

Ч лен 3 

За извршување на оваа одлука ќе се грижат 
СОК — филијала Куманово и Управа за приходи при 
СО Куманово. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе »се применува од 1 јануари 1986 до 
31 декември 1986 година и ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

\ -

Бр. 08-82 . -

27 декември 1985 година 

Куманово 

Претседател, 
Абдул меџит Османи, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
К У М А Н О В О ^ 

77. 
Врз основа на член 83 став 1 од Законот за со-

цијалната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
9/78) и член 15 став 1, "алинеја. 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Куманово, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Куманово, на седницата одржа-
на на 24 декември 1985 година, донесе . 

О Д Л У К А 
> 

ЗА УТВРДУВАЊЕ С Т А П К И Н А П Р И Д О Н Е С И Н А 
О П Ш Т И Н С К А Т А С А М О У П Р А В Н А И Н Т Е Р Е С Н А ЗА-
Е Д Н И Ц А ЗА С О Ц И Ј А Л Н А ЗАШТИТА — К У М А Н О В О , 

ЗА 1986 Г О Д И Н А 

Член 1 
Се утврдуваат стапки на придонеси што ги пла-

ќаат основните организации на здружениот труд од 
доходот и работните луѓе од личните доходи, заради 
обезбедување средства на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Кума-
ново. 

Член 2 
Во* 1986 година се уЈврдуваат следните стапки 

на придонеси 

1. —- о;4б% од доходот на основните организа-
ции на здружениот труд,-

2. — 0,40% од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност; 

3. — 0,30% од личен доход од земјоделска деј-
ност и 

4. — 1,50% од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност. 

Член 3 

Средствата- што ќе се остварат по«стапка од 
0 ,46% од доходот на основните организации на здру-
жен труд се наменуваат за: 

— О,380/о за основните права од социјалната заш-
тита — постојана парична помош и домска" заш-
тита и ' 

— 0,08% за други права од социјалната заштита 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 

година. 

Бр. 08-91/1 

24 декември 1985 година Претседател, 
Куманово Зоран буковиќ, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА Н А 
ДЕЦАТА — К У М А Н О В О 

78. 
Согласно член 60 точка 4 и член 67 од Законот 

за самоуправните интересни заедници за општестве-
на заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74), член 34 точка 19 и 102 став 2 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Куманово, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 26 
декември 1985 година, донесе 

О Ј Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А СТАПКИТЕ Н А ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А ПРОГРАМАТА Н А ОП-
Ш Т И Н С К А Т А С А М О У П Р А В Н А И Н Т Е Р Е С Н А ЗАЕД-
Н И Ц А ЗА ОПШТЕСТВЕНА З А Ш Т И Т А Н А ДЕЦАТА 

— К У М А Н О В О ВО 1986 Г О Д И Н А 

Член 1 

Со оваа одлука се пропишуваат стапките на при-
донесите за финансирање на Програмата на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата — Куманово за 1986 година. 

Член 2 

Стапките од член 1 на оваа одлука ќе изнесу-
ваат . ^ 

1. придонес Од личен доход од ра-

ботен однос 1,50%, 

2. придонес од личен доход од зем-

јоделска дејност 0,10%; 

3. придонес од личен доход од са-

мостојно вршење на стопанска и 

нестопанска дејност . 1 % . 

Член 3 

За спроведување на оваа одлука ќе се грижат 

СОК — филијала Куманово и Управата за приходи 

при СО Куманово. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на - доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари до 31 

декември 1986 година и ќе се објави во „Службен 

весник на СРМ". 

Бр. 08-2027 

20 декември 1985 година 

Куманово 

Претседател, 

Мирослав Крстевски, е р 

З А Е Д Н И Ц А ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — К У М А Н О В О 

79. 

Врз основа на член 14 точка 4 од Статутот на 

Заедницата за вработување — Куманово, Собранието на 

Заедницата за, вработување — Куманово, ~ на седни-

цата одржана на 26 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА Н А П Р И Д О Н Е С ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 Г О Д И Н А 

Член 1 

Организациите на здружениот труд од- стопан-

ството на подрачјето на општината Куманово, стап-

ката на придонесот за вработување за 1986 година, 

ќе ја плаќаат по 0,57% од бруто личните доходи 

Член 2 

Организациите од вонстопанските дејности на по-

драчјето на општината Куманово, стапката на при-

донесите за вработување, за "1986 година ќе ја пла-

ќаат по 0,65% од бруто личните доходи. 

Член 3 

Дејноста основно и средно образование во оп-

штината Куманово, за 1986 година ,ќе плаќаат при-

донес од бруто личните доходи од работен однос 

на Заедницата за вработување по стапка од 0,33% 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-

дина. 

Бр 08-1756/4 

26 декември 1985 година 

Куманово 

Претседател, 

Јован Ковачевски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА Ф И З И Ч К А КУЛТУРА — К У М А Н О В О 

80. 
Согласно член 56 (Став 1 од Законот за физичка 

култура („Службен весник на СРМ", бр,. 35/84 — Пре-
чпетен текст) и член 47 точка 4 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на фи-
зичката култура — Куманово, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 25 декември 1985 -
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А СТАПКИ Н А П Р И Д О Н Е С И ЗА 
Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А ПРОГРАМАТА Н А О П Ш Т И Н -
СКАТА С А М О У П Р А В Н А И Н Т Е Р Е С Н А З А Е Д Н И Ц А 

Н А Ф И З И Ч К А Т А КУЛТУРА — К У М А Н О В О ЗА 
1986 Г О Д И Н А 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишуваат стапки на при-

донеси за финансирање на Програмата на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на физичка-
та култура — Куманово за 1986 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите од член 1 на оваа одлу-

ка ќе изнесуваат: 
1. придонес од доход од ООЗТ —- 0,30%; 
2. придонес од личен доход од ра-

ботен однос (нестопанска дејност) — 0,15%, 
з придонес од личен доход од зем-

јоделска дејност , — 0,15%; 
4. придонес од личен доход од са-
. мостојно вршење, стопанска и не-

стопанска дејност (индивидуален 
сектор) — 1 % . 

Член 3 
За извршување на оваа .одлука ќе се грижат, 

СОК — филијала — Куманово и Управата за при-
ходи при СО Кз'маново. 

Член 4 
Со посебни одлуки и акти на органите на За-

едницата, ќе се регулира учеството на Општинската 
заедница во финансирањето на Програмата на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на фи-
зичката култура — Скопје. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари до 
31 декември 1986 година и ќе (се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 08-65 
25 декември 1985 година 

Куманово 

Претседател, 
инж. Борис Бајдевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
К У М А Н О В О 

81. 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кумано-
во, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Куманово, на седницата на Соборот на 
делегатите работници — корисници- на услуги и Со-
борот на делегатите работници — даватели на услу-
ги, одржана на 26 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА Н А П Р И Д О Н Е С О Т ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Н А Р А Б О Т Н И Ц И Т Е ЗА 

1986 Г О Д И Н А 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за 1986 година се утврдува во виси-
на од 1 0 % од бруто личниот доход и другите при-
мања во која се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на за-
должителни видови на здравствена заштита од 4 % ; 

— стапка на придонесот за обезбедување на пра-
вата од здравствената заштита што самостојно ги 
утврдува Заедницата од 6 % . 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести се утврдува во висина од 0,50%. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— кај обврзници кои формираат доход, остварен 
доход, * . 

— кај обврзници кои не формираат доход, бруто 
личните доходи и другите примања. 

За лица кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствена заштита за случај 
несреќа на работа по станка од 1 % на исплатен 
надоместок. 

Член 3 
Придонес за здравствена заштита на корисници 

на пензија, СИЗ за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на Македонија го плаќа по стапка што одго-
вара на нето стапка на бруто стапка од член 1 став 
1 на оваа одлука. 

Член 4 
Посебен придонес за користење на здравствена 

заштита во странство за работници испратени во 
странство од основните организации на здружениот 
труд — деташирани работници се определува по 
стапка од 2 0 % од утврдена основица. 

' Член 5 

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзни-
ците на начин утврден со закон, статутот, оваа одлу-
ка и другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 

Со влегувањето во сила на оваачодлука престанува 
да важи Одлуката бр. 03-1941/1 од 27. 12. 1984 годи-
на, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 9/85. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-

менува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 03-2246/1 
26 декември 1985 година 

Куманово 
Претседател, 

Илија Николовски, е. р. 

82. 
Врз основа на член 103 став 3 и член 106 став 4 

од Законот за здравствената заштита („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/83), и член 148 став 1 точка 6 
од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Куманово, на седницата 
на Соборот на делегатите земјоделци — корисници 
на услуги и Соборот на делегатите работници дава-
тели на услуги одржана на 26 декември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА В И С И Н А Т А Н А СТАПКИТЕ И И З Н О С И Т Е Н А 
П Р И Д О Н Е С И Т Е ЗА ЗДРАВСТВЕНА З А Ш Т И Т А Н А 

З Е М Ј О Д Е Л Ц И Т Е ЗА 1986 Г О Д И Н А 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-
сите на придонесите за здравствена заштита на ко-
рисниците — земјоделци на подрачјето на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Куманово. 

Член 2 
Корисниците.— земјоделци ги плаќаат следните 

придонеси за здравствена заштита; 
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1. за корисници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приходи): 

а) по стапка од 10°/о на катастарски приход, 

б) по 500 динари годишно за секој член на се-

мејството, 

2. За корисници — земјоделци1 кои немаат соп-

ствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност 

се плаќа по 2.000 динари по семејство. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот 

за здравствената заштита на земјоделците се рас-
поредуваат: 

— 6 0 % за задолжителни видови на здравствена 
заштита, 

— 4 0 % за правата од здравственава заштита што 
самостојно ги утврдува Заедницата и други права 
од здравствената заштита. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на давање 

согласност на Собранието на општина Куманово, а 
ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ" 
( 

Бр. 03-2247/1 
26 декември 1985 година 

Куманово 
Претседател, 

Илија Николовски, е. р. 

83. 
Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Ста-

тутот, Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Куманово, на седницата на Соборот на делега-
тите работници — корисници на услуги и Соборот 
на делегатите работници — даватели на услуги, одр-
жана на 26 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А И З Н О С И Т Е Н А ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Н А О Д Д Е Л Н И 

КАТЕГОРИИ Л И Ц А 

Член 1 
_ Со оваа одлука се определуваат износите на при-

донесите за здравствена заштита на одделни кате-
гории лица вон' работен однос, а се корисници на 
здравствена заштита. 

Член 2 
Придонесите за здравствена заштита за одделни 

категории лица — корисници на здравствена зашти-
та вон работен однос, се плаќаат и тоа: 

1 за лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат во надлежната Заедница за вработува-
а примаат материјално обезбедување, по стапка од 
1 6 % од износот4 на материјалното обезбедување. 

2. за лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат во надлежната Заедница за вработува-
ње, во износ од 1 120,00 динари; 

3. за лицата кои немаат својство на корисници 
на здравствана заштита, а кои се (пријавени за за-
должителни видови на здравствена заштита од оп-
штина Куманово во износ од 450,00 динари,-

За лицата кои немаат својство на корисници на 
здравствена заштита кои докрај задолжителни ви-
дови здравствена заштита се пријавени од општината 
да користат и други права си здравствената заштита, 
во износ од 800,00 динари 

4- за лицата на школување, стручно оспособува-
ње и усовршување или постдипломски студии во 
земјата и странство кои поради тоа го прекинале 
работниот однос, ако за тоа време примаат (Стипен-
дија, во износ од 1.280,00 динари; 

5. за лицата кои организацијата пред засновање 
на работен однос ќе ги упати како свои стипендисти 
тта практична работа во друга организација заради 
стручно оспособување или усовршувале во износ од 
1'.280,00 динари 

6. за лицата корисници на основните права на 

социјална заштита според посебни прописи, во износ 

ОД 1.120,00 динари; 

7. за југословенските државјани, корисници на 

пензии или инвалиднини од странски носители на 

осигурување, ако со меѓународен договор поинаку не 

е определено, а средства за здравствена заштита 

обезбедуваат сами во висина од 2.340,00 динари,-

8. за членовите на семејствата на работниците 

вработени во странство на кои не им е обезбедена 

здравствена заштита од странски носители на осигу-

рување, во износ од 770,00 динари-

9. за брачниот другар на умрениот корисник — 

работник или со него изедначено лице од член 30 од 

Законот за здравствената заштита, во износ од 

1 700,00 динари 

Член 3 
Во месечни износи се плаќаат и придонесите во 

случај повреда на работа и заболување од профе-
сионални болести за.-

I. учениците во средното насочено образование 
и студентите на вишото и високото образование, за 
време траењето на практичната работа во врска со 
наставата, во износ од 460,00 дин.; 

2 лицата кои учествуваат на младински работни 
акции, кои според прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување, се осигурени за случај на 
инвалидност, во износ од 460,00 динари; 

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни 
работни акции во износ од 460,00 динари; 

4. лицата кои^ се наоѓаат на обука и оспособу-
вање за општонародна одбрана и безбедност и оп-
штествена самозаштита, припадници на територијал-
ната одбрана и на цивилната заштита, за време на 
обука, оспособување и вршење на должноста, во из-
нос од 460,00 динари,-

5. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време, во износ од 460,00 динари; 

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-
ње или преквалификација што ги организира - или 
упатува Заедницата за вработување, како и лица на 
професионална рехабилитација или школување во 
соодветни ОЗТ, во износ од 460,00 динари,-

7 лицата кои се прогласени за врвни спортисти, 
во износ од 460.00 динари; 

8 лицата учесници во активностите при природ-
ни и други тешки несреќи и активности при против-
пожарна заштита, во износ од 460,00 динари,-

9. лицата кои по барање на надлежните органи 
за внатрешни работи или овластено службено лице 
ќе укажат помош на овие органи во вршење на нав-
рти должности за време на укажување на таква по-
мош според соодветни прописи, во износ од 460,00 
динари; 

10. лицата кои вршат повремени и привремени 
работи по основ на договор, во износ од 160,00 ди-
нари,-

II. лицата кои учествуваат во спортски; натпре-

вари организирани од самоуправни организации и 

заедници. општеетвено-пол1ити*жи. спортски и други 

организации^ во износ од 460,00 дин. 

Член 4 

Поидонесите ол член 2 и 3 од оваа одлука се 

пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 

Доколку придонесот се утве пува за време по-

кратко од елен месец, за секој календарски ден во 

соодветен период се плаќа 1/30 од определениот ме-

сечен износ на придонесот 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-

менува од 1 јануари 1985 година 

Бр. 03-2248/1 
26 декември 1985 година 

Куманово 
Претседател, 

Илија Николовски, е. р. 
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84. О П Ш Т И Н С К И СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 5 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кума-
ново, Собранието на Општинската СИЗ за здравстве-
на заштита — Куманово, на (седницата на Соборот на -
делегатите работници — корисници на услуги и Со-
борот на делегатите, работници — даватели на услу-
ги, одржана на 26 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТА 
ВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ 
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ. 

Член 1-
Со т а а одлука се утврдуваат ооновиците за прес-

метување и плаќање на придонесите за здравствена 
заштита на лицата вработени кај приватните рабо-
тодавци. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работодавци, 

основица за пресметување на придонесот за здрав-
ствена заштита е личниот доход договорен меѓу ра-
ботодавец^ и работникот, но не помалку од следни-
те ИЗНОСИ: 

— за неквалификувани работ-
ници 18.000,00, — динари; 

— за поЛуквалификувани и работ-
ници 20.600,00. — динари; 

— за квалификувани работници 25.800,00. — динари; 

— за висококвалификувани ра-
ботници 30.800,00. —динари; 

— за домашни помошнички 18.000,00. — динари; 

— за средно образование 27.600,00. — динари; 

— за више образование 33.500,00. — динари; 

— за вишко образование 38.400,00. — динари. 

Член 3 
Оваа^ одлука влегува во аила со денот на обја-

вувањето во „Службен гласник на општината Ку-
маново", а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. 

Бр. 03-2249/1 
26 декември 1985 година 

Куманово 

Претседател, 
Илија Никбловени, е. р. 

Огласен дел 

Пред овој суд во тек е постапка за амортизаци-

ја на чекови издадени на тековна сметка на Љуб-

љанска банка Основна банка — Скопје, од бр. 617791 

до 617800. ' 

Од тековната сметка бр. 40100-620-21-840-8017-

2539/28, издадена од Љубљанската банка Основна 

банка — Скопје изгубени се издадените чекови на 

29. VI. 1985 год. од бр. 617791 до бр. 617800 на Ра-

мадани Насер од Скопје. 

Се повикуваат држателите на чековите да се 
Јават во судот во рок од 30 дена или евентуално да 
ги прибават лицата што знаат дека ги држат чеко-
вите во истиот рок по објавувањето на огласот. Во 
спротивно, чековите ќе бидат поништени ако лицето 
што ги држи чековите или знае дека некој ги држи 
,не се јави во судот во предвидениот рок. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 
115/85 (22) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Калбона-Кајин Ајтен од 
Скопје, ул. „Рокомија" бр. 25 против тужениот Кал-
бона Абдулразак од Скопје, сега со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужениот Калбона Абдулразак од 
Аман — Јордан кој живеел во Скопје, да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас или во истиот рок да ја достави својата сегаш-
на адреса на живе ње е. 

Доколку тужениот не се јави во -определениот 

рок, на истиот ќе му биде одреден привремен ста-

рател кој ќе ги застапува неговите интереси пред 

судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII 

П. бр. 3956/35. (13) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О П Ш Т И Н С К И СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за утврдување 
право на сопственост по тужбата на Иљазов Алим 
од-Скопје против Укиќ Јусуфов Бајрам од Скопје, се-
га со непозната адреса. 

Се повикува лицето Укиќ Јусуфов Бајрам од 
Скопје, сега со непозната адреса, да се јави во су-
дот во врска со поведената постапка. Бидејќи исти-
от е со непозната адреса, судот, во смисла на одред-
бите од член 84 во врска со член 86 од ЗПП, му 
постави привремен застапник и тоа аде. Владимир 
Стефковски, кој ќе го застапува тужениот во пос-
тапката се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појави во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, I П. 
бр. 2473/85, (27) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се 
води постапка за прогласување на исчезнатиот Дра-
ги Стојановски од е. Визбегово за умрен, по предлог 
на Мара Стојановска од е Визбегово. Драги Стоја-
новски е роден на 30. XII. 1913 година, од татко 
Јордан Стојановски и мајка Тодорка Стојановска. Го-
реименуваниот последен пат е виден на 1. X. 1944 
година, кога стапил во редовите на НОБ. Оттогаш 
до денес Драги Стојановски воопшто не се јавил и 
не -се знае дали е жив. -

Се повикува Драги Стојановски, доколку е жив, 

да се јави во судот, се повикуваат и други лица 

што знаат за неговиот здивот да се јават во судот 

во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. Во 

спротивно, по истекот на тој рок, исчезнатото лице 

ке се прогласи за умрено 

Од Општинскиот суд Скопје, II — Скопје, Р. бр 

40/83 (7) 

Пред овој суд во тек е постапката за утврдување 
на смртта на пок. Трифунова^ Панче од Скопје, ро-
ден 1890 год., а починал на 28 мај 1945 година. Не-
говата смрт не е заведена во матичната книга на 
умрените, поради што предлагачот Трифунова^ Бла-
гоја, син на покојниот, има правен интерес да се 
утврди неговата смрт. 

Се повикуваат сите оние кои што имаат некакви 
сознанија за Трифуновски Панче да се јават во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот и да го извес-
тат судот за неговиот живот или цребивалиште. По 
истекот на рокот од 30 дена судот ќе донесе реше-
ние со кое лицето Трифуновски Панче ќе го прогла-
си за умрен на 28. V. 1945 година. 

Од Општинскиот суд Скопје, II — Скопје, Р. бр 
141/85, (9) 
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Пред овој суд во уек е постапката за утврдување 
на смртта на Димче Димовски од Зелениково кој по-
чинал на 24. II. 1983- година. Димче Димовски од е 
Зелениково, Скопско, починал на 24. II. 1983 година, 
а е роден во 1911 година/ Истиот не бил заведен во 
матичната книга на умрените по неговата смрт. Пред-
лагачот, Димовска Перса ода е. Зелениково, сопруга 
на покојниот, има правен интерес да се утврди него-
вата смрт. 

Се повикуваат сите оние на кои што им е позна-
тр, за неговиот живот и пребивалиште, а воедно се 
известуваат дека ако во рок од 30 дена од објаву-^ 
вањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ", 
„Службен весник на ОРМ" и на огласната табла на 
судот не дадат било какви податоци за истиот, ќе 
се донесе решение со кое ќе се утврди како ден на 
неговата смрт 24. II. 1983 година. ~ 

Од Општинскиот суд Скопје- Н Скопје, Р. бр 
133/83. ^ (10) 

О П Ш Т И Н С К И СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителите Костадин 
Ми хај левски и др. од Тетово, против тужениот Ата-
нас Димчев Михај доески од е. Вратница, сега со 
непозната адреса во САД. Вредност 5.000 динари.. 

Се поканува тужениот Атанас Михајлова«! од е 
Вратница, сега со непозната адреса во САД, да се 
јави пред овој суд или, пак, да постави свој полно-
мошник во рок од 15 дена. Во спротивно, по истекот 
на овој рок, на истиот -ќе му се' постави привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и инте-
реси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 186/86. 

(23) 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е .пос-
тапка по тужбата на тужителот Јакупи Идриз од е. 
Слатина против тужените Рушани Махир од е. Сла-
тина и Рушани Азем од е. Слатина, а сега со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужениот Рушани Азем од е. Слати-
на, а сега со непозната адреса, во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот да се јави во Општински-
от суд во Тетово во спорот за утврдување на устен 
договор за купопродажба или да определи свој пол-
номошник кој ќе ги застапува неговите интереси во 
оваа постапка. Во спротивно, по истекот на опреде-
лениот рок, ќе му биде поставен привремен стара-
тел кој ќе ги застапува неговите интереси во пос-
тапката. _ ^ 

Од Општинскиот суд во. Тетово, П. бр.' 2238/85 
- (24) 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена 
тужба за долг по предлог на тужителот Ќахили Ќа-
хил од Тетово, против тужениот Рустеми Шахин од 
Пула, а сега со непозната адреса. Вредност 400.000 
динари. ч 

Се повикува, тужениот Рустеми Шахин да се ја-
ви во судот и достави своја адреса во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот или да одреди^ свој 
полномошник. Доколку тоа не го стори во определе-
ниот рок од 30 дена, судот ќе му одреди привремен 
старател, кој ќе го застапува по овој предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 1280/85. 

Пред овој суд се води постапка по тужбата на 

тужителот Рамадани Абдураман од Тетово, против 

тужениот Амди Абдула Јусуфи, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Амди Абдула Јусуфи, со 

непозната адреса,, во рок од 30 дена сметано' од де-

нот на објавувањето на огласот да се јави во судот 

или да одреди негов полномошник. Во спротивно, 

доколку во определениот рок не се јави пред судот 

или не одреди полномошник, преку Центарот за со-

цијални работи Тетово ќе се бара поставување на 

привремен старател кој ќе се грижи за неговите права 

и интереси до окончувањето на постапката по овој 

предмет.., - ^ - 1 ^ 

ОД' Општинскиот суд -во Тетово,. П. бр. 34/86 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 

за развод на брак по тужбата на тужителот Селмани 

Арун од е. Јажинце против тужената Оелмани Нафи-

је од е. Јажинце, сега,со непозната адреса.^ 

Се повикува тужената Селмани Нафије д&.се ја-

ви во судот, да достави точна адреса или да одреди 

полномошник кој ќе ја застапува во постапката ЈПО 

овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето "на 

огласот. По истекот на овој рок, судот на тужената 

ке и постави привремен застапник преку Центарот за 

социјални работи — Тетово, кој ќе ја- застапува ту-

жената до правосилното окончување на постапката 

по предметот. 

Од Општинскиот суд во -Тетово, -П. бр. 2013/85 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за надоместок на штета по тужбата на тужителот 
Митровска Јорданка од е. Подбреѓе, против туже-
ниот Зафировски Мирко од е. Јанчиште, кој сега е 
на привремена работа во странство, со непозната 
адреса. Вредност на спорот 6.500 динари/ 

Се повикува тужениот Зафировски Мирко од е. 
Јанчиште, сега со непозната адреса во СР Германи-
ја, во рок од ^0 дена да се јави пред овој суд, да ја 
достави својата адреса или да постави свој полно-
мошник.4 Во спротивно, по истекот на овој рок, су-
дот ќе му постави привремен старател кој ќе се гри-
жи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 56/86. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос 

тапка за зголемување на. издршка по тужбата на ма-

лолетните тужители Хаџере, Зејнепе - и Дашмире Ха-

лими, застапувани од законскиот застапник мајката 

Зејнепе Нуредини, против тужениот Алити Иљаз 

Неџат од е. Мала Речица, сега со непозната адреса 

на живеење во Франција. 

Бидејќи тужениот Алити .Неџат се наоѓа во 

странство со непозната адреса, се повикува истиот 

во .рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-

сот да се јави, достави адреса или овласти полно-

мошник кој ќе го застапува во постапката. Во спро-

тивно (судот, преку Центарот за социјални работи, 

ке му постави привремен старател кој ќе го застапу-

ва во оваа постапка. ѕ , -

Од "Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 135/86 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 

за исполнување на договор по тужбата на тужите-

лот Абдулсафи Абдулахи од е. Доброште, против 

тужената ^Разије Адем Шабани од е Доброште, сега 

на привремена работа во Данска, со ^непозната ад-

реса. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да 

достави адреса или, пак, да одреди полномошник »кој 

ќе ја застапува по овој предмет во .рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот. По истекот на овој рок су-

дот ќе и постави привремен застапник преку Цен-

тарот за социјални работи —. Тетово кој ќе ја зас-

тапува тужената до правосилното окончување на 

спорот по овој предмет. / 

Од Општинскиот суд во Телово, П. бр Д923/85 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба по предлог на предлагачката 
Менча Перовска од е. Жилче и др. против против-
ниците Алии Сервет, Алии Неим и Рамадани -Исак, 
сите од е. Д. Палчиште. 

. Се повикува лицето Алии Неим од е. Д. Палчиш-
~те, а сега ;со непознато место на живеење, да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена, по 
објавувањето на огласот. Доколку истиот не се јави, 
судот ќе Му постави привремен старател кој ќе ги 
штити неговите права и интереси во постапката. ' 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС, бр. 365/85, 
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О П Ш Т И Н С К И СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар, врз основа 

на член 84 став 2 точка 4 од Законот, се води спор 

за исплата на остатокот -од купопродажната цена, 

по тужбата на тужителот Османи Нури од е. Пирок 

— Тетовско, а 'сега живее во4 Петриње, ул. „Назо-

рова" ! бр. 17, против тужениот Елези Исен од е. До-

бридол, со непозната адреса. Вредност 30.000 динари. 

За привремен застапник е поставен неговиот тат-

ко Елези Акиф. од е. Добридол, кој ќе го застапува 

тужениот во оваа постапка се додека Елези Исен 

или неговиот полномошник не се појават пред судот. 

Од Опил нискиот суд во Гостивар, П. бр. 1238/83. 

(26) 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лице-

то Имери Хума од е. Градец,- Гостиварско, во рок 

од 3 (три) месеци од денот на објавувањето на овој 

оглас во „Службен весник на С Р М " да се јави во 

овој суд. Истовремено, судот ги повикува сите лица 

кои знаат нешто за нејзиниот живот, тоа да му го 

соопштат »на овој суд. 

П о истекот на рокот од три месеци, доколку ли-

цето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова 

лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 761/85. 

О П Ш Т И Н С К И СУД ВО Р А Д О В И Ш 

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен 

спор за измена на одлука за издршка на дете по 

тужбата на тужителката Василка Ристова од е. Дам-

јан, против тужениот Дино Ристов од е. Ињево. Вред-' 

ност 24.000 динари. 

Се повикува тужениот Дино Ристов од е. Ињево, 

сега со непозната адреса во странство, да се јави во 

овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огла-

сот или во истиот рок да ја достави својата адреса 

или да се одреди полномошник. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 

на истиот ќе му биде одреден привремен застапник 

Јован Димитриев, дипл. правник од Радовиш, кој, 

ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 20/86.< 
(25) 

О П Ш Т И Н С К И СУД ВО С Т Р У М И Ц А 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Струмица, под Р. бр. 

391/84, се води постапка за прогласување на (исчез-

нато лице за умрено, и тоа за лицето Алапулов Ата-

нас Тане од е. Костурино — Струмичко, роден во 

1906 год. во истото село. 

Се претпоставува дека исчезнатиот Тане не $ 

веќе жив бидејќи уште во времето кога исчезнал 

бил болен од сенилност. За него единствено се доз-

нало дека е пребеган во Бразилија уште 1949 год. 

и само еднаш до двапати се јавил. Во - последните 

5 години немало никакви вести и гласови за него и 

не може да се претпостави дека е умрен. 

Се повикува истиот, доколку е жив, или секое 

лице кое знае нешто за него да се јави во овој суд 

во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на ог-

ласот во „Службен весник на СРМ". Во спротивно, 

по истекот на предвидениот рок и изведувањето на 

останатите докази, споменатото лице ќе биде про-

гласено за умрено. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 391/84. ' 
(28) 

Л И К В И Д А Ц И Ј А 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-

нието Рл/ бр. 4/85 од 24. I. 1986 година, преку лик-

видациониот совет одлучи да не се спроведува пос-

тапка за редовна ликвидација над Заводот за заш-

тита на авторски и музички права ООЗТ — Делов-

ница на ОРМ — Скопје и ликвидационата постапка 

Ја заклучи. 

Преостанатите парични средства на жиро сметка 

на ликвидациониот должник се це дир ани — отста-

пени на Здружението на композиторите на Македо-

нија — Работна заедница за заштита на авторски и 

музички права — Скопје. 

П о правосилноста на ова решение ќе се изврши 

бришење* на ликвидациониот должник од регистарот 

на О З Т при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје 

(И) 

КОНКУРСИ 
Согласно член 503 од Законот за здружениот 

труд и член 39 од Статутот на Бирото за книговод-

ствени услуги — Кичево, Работниот колектив, врз 

основа на одлуката донесена на 14. Н . 1986 година 

р а с п и ш у в а 

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С 

за избор на раководител на Бирото 

Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатот треба да ги испол-

нува и следните услови: 

— да има завршено економски факултет- со нај-

малку три години работа во сметководство и да е 

самостален билансист и кентер; 

— да не постојат пречки од член 511 од Законот 

за здружениот труд. 

Кон молбата кандидатот треба да приложи: 

— диплому за завршено соодветно образование, 

— потврда за работно искуство, 

— уверение дека 'не постојат пречки по член 

511 од Законот за здружениот труд. 

Предност имаат лица кои завршиле економски 

факултет од книговодствен смер. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 

Молбите се доставуваа г до Бирото. ' (57) 

Собранието на Земјоделската задруга „Слобода" 

— Станица Зелениково 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор — именување директор на Земјодел-

ската задруга „Слобода", Станица Зелениково. 

I. Пријавените кандидати, покрај со закон пред-

видените услови, треба да ги исполнуваат и следните 

услови: 

1. да има висока, виша, средна или на нив равна -

школска подготовка со најмалку 5 години работно 

искуство на раководно работно место; 

2. да е вдосококвалификуван или квалификуван 

работник со најмалку 5 години работно искуство на 

раководно работно место; 

3. да има моралнонполитички квалитети, органи-

заторски способности и познавање на земјоделската 

структура, а посебно проблематиката на село; 

4. да не е осудуван за кривични дела пропишани 

со закон. 

II. Пријавените кандидати треба да изготват про-

грама за економски развој на задругата. 

III. Кон молбата кандидатите задолжително при-

ложуваат: 

/ 
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1. оригинални документи за степенот на струч-

носта; 

2. докази дека не се осудувани за кривични де-

ла пропишани со закон. 

IV. Молбите со комплетна документација се дос-

тавуваат во рок од 15 дена од денот на објавува-

њето на конкурсот во управата на задругата. Мол-

бите без комплетна документација и неолаговремено 

доставените молби не се земаат предвид. (59) 

Брз основа на член 28 и 29 од Правилникот за 
работни односи на Работната организација за про-
изводство „Мермерен комбинат" — прилеп, Работ-
ничкиот совет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на технички раководител 
ПокраЈ општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

1. да поседуваат висока стручна спрема завршен 
рударски факултет; 

2. да има работно искуство во струката од 4 
ГОДИНИ; 

3. да поседува морадно-политички квалитети и 

организаторски способности за вршење на работите 

и работните задачи. 

Кон пријавите кандидатите се должни да дос-
тават: 

— диплома за завршен рударски факултет; 
— доказ за работно искуство; 

— конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

Документите се поднесуваат до Конкурсната ко-

мисија. 

Некомплетирани документи нема да се разгле-
дуваат. ^ ^ ^ 

За резултатите од изборот кандидатите (ќе бидат 
писмено известени. (10) 

Работничкиот совет на Национални паркови и 
ловишта — Скопје, собирите на работните луѓе на 
ООЗТ Национален парк „Пелистер" — Битола, ООЗТ 
Национален парк „Маврово" — Маврови Анови, 
ООЗТ Национален парк „Галичица" — Охрид и кон-
курентите комисии на истите, врз основа на Законот 
за заштита на националните паркови („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 33/80), како и член 504 од Законот 
за здружениот труд и статутите на ОЗТ и ООЗТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган и тоа-. 

1. директор на Национални паркови и ловишта 
— Скопје, 

2. управник на ООЗТ Национален парк „Мавро-
во" — Маврови Анови, 

3. управник на ООЗТ Национален парк „Пелис-
тер" — Битола, 

4. управник на ООЗТ Национален парк „Гали-
чица" — Охрид. 

За индивидуален работоводен орган можат да 
бидат именувани лица кои покрај општите услови и 
условите предвидени со Законот за заштита на На-
ционалните паркови, ги исполнуваат .следните посеб-
ни услови: 

— да имат завршено шумарски факултет; 

— да имаат работно искуство во струката 6 го-
дини ; 

— да не им е забрането вршење на должноста 
индивидуален работоводен орган по член 511 од За-
конот за здружениот труд. 

Пријавите со потребните документи се доставу-
ваат до соодветните организации на здружен труд 
во Скопје, Битола, Маврови Анови и Охрид. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Некомплетираните документи, како и докумен-
тите доставени по -истекот на рокот, конкуренте ко 
мисии нема да ги земат во разгледување. (49) 

Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Услужна 
единица" — Скопје, во оостав на Национални парко-
ви и ловишта — Скопје, врз основа на Законот за 
здружениот труд и Статутот на Основната организа-
ција на здружениот труд 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-

ган и тоа: 

1. управник на „Услужна единица" — Скопје 

За индивидуален работоводен орган може да би-
де именувано лице кое, покрај општите услови 
предвидени со закон, ги исполнува и следните по-
себни УСЛОВИ: 

— да има завршено земјо де лско-шумарски фа-

култет, работно искуство во струката над 4 години и 

способност за организирање на работата. 

.Покрај наведените услови, кандидатите треба Де 
ги исполнуваат и следните услови: 

— да не се осудувани и против нив да не се 
води истрага "во смисла на член 511 од Законот за 
здружениот труд. 

Пријавите со потребните документи се доставу-
ваат до ООЗТ во Скопје, ул. „Бихачка" бб, барака 
10, со назнака: „за конкурс". 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните документи, како и документи-
те доставени по истекот на рокот, конкурсната ко-
мисија нема да ги зема во разгледување. (49-а) 

ООЗТ СТАНБЕНА ОПРЕМА, при РО СЛОВЕНИ-

ЈАЛ ЕС — ТРГОВИЈА, Н . Сол. О., Љубљана, Титова 

52, -со одлука на Работничкиот совет 

р ас п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на Работната единица со складиште 

во Скопје, ул. „Максим Горки" бр. 20, Скопје. 

Услови: 

— висока или виша стручна подготовка: економ-

ски, комерцијален или технички смер, односно со ра-

бота стекнати и на работа докажани резултати и 

работни способности; 

— 5 години работно искуство на слични работи 

и задачи.' 

Работниот однос се заснова на неоцределено вре-

ме. И м е н у в а н о т о |на работникот со посебни овлас-

тувања и одговорности важи за четири години. 

Личниот доход е определен со Правилникот за 

основите и мерилата за распределба на личен доход. 

. Молбите со доказите за исполнување на барани-

те услови кандидатите да ги достават во рок од 15 

дена по објавувањето на конкурсот на адреса: СЛО-

ВЕНИЈАЛЕС ТРГОВИЈА, „Сектор за кадровски и со-

цијални прашања, 61000 Љубљана, ул. „Титова" 

бр. 52. 

Кандидатите ќе бидат известени во рок од 15 

дена по одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ. 
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Комисијата за избор и именување на Собранието 

на општината Прилеп . 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општината Прилеп ќе врши 

избор на претседател на Општинскиот суд — ' 

Прилеп 

Покрај општите услови предвидени во член 247 

од Законот за државната управа („Службен весник 

ка СРМ" бр 45/80), кандидатите треба да ги испол-

нуваат и посебните услови предвидени во член 91 од 

Законот за редовните судови („Службен весник на 

СРМ" бр. 17/79 — пречистен текст). 

' Пријавите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за избор и именување на Со-
бранието на општината Прилеп во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето. - (48) 

СОДРЖИНА 

53 Одлука за утврдување на висината на на-

доместокот за вршење задолжителна здрав-

ствена контрола' на растенијата кои се из-
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