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234. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 21 април 1986 година, до-
некле 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Од натамошно (извршување на изречената казна 
затвор се ослободуваат осудените лица: 

1. Стрикчани Вели Нехат од Дебар, 4 

2. ѓорѓиевски Трајче Никола од Скопје, 
3. Трајковски Павле Томе од Титов Велес, 
4. Ристов Ангел Стојан од Кавадарци, 
5. Рамадани Шеап Насер од е. Речане, 
6. Исмаила Џемаил Танани од Скопје, 
7. Јовановски Иван Ѓорѓи од е. Сливово, 
8. Сали Рамадан Исмет од е. Крушопек, 
9. Беровиќ Џанко Мехдија од е. Батинци, 

10. Илиевски Миодраг Љубиша од Скопје, 
11. Колиќ Иван Казимир од Скопје, 
12. Митров Ванчо Трајче од Скопје. 

II 

Извршувањето на изречената казна затвор им 
се услови за 1 година на осудените лица: 

1. Јовановски Кирил Влатко од Виница, во тра-
ење од 2 месеца, 

2. (Алиманов Уоеин Иљаз од с. Шашсгварлија, во 
траење од 2 месеца, 

3. Николовска Лазо Марика од Кратово, во тра-
ење од 2 месеца, 

4. Илиоски Велко Драганчо од Кичево, во тра-
ење од 3 месеци, 

5. Папараднику Зија Нехат од Дебар, во траење 
од 3 месеци,. 

6. Јашар Сулејман Асан од с. Оризаре, во трас-
ите од 3 месеци, 

7. Азизи Гани Назми од с. Падалиште, во трав-
ице од 3 месеци, 

8. Милошевски Илија Ванчо од с. Теарце, во 
траење од 3 месеци, 

9. Ќоќор овски Стојан Здравко од Скопје, во 
^траење од 3 месеци, 

10. Дрндар Шакир Шефко од Скопје, во трас-
ите од 4 месеци. 

1.1. Касуми Елмаз Неат од Скопје, во траење од 
4 месецу, 

12. Теки Акиф Даути од с. Ливада, во траење 
од 4 месеци, 

13., Дуракоски Исмаил Шефик од с. Дебјреште, 
во траење од 5 месеци, 

14. Марков Костадин Панделија од с. Ново Село, 
во траење од 5 месеци, 

15. Ценевски Иса Бајрам од с. Дебриште, во 
траење од 5 месеци, 

16. М атр пех Мохд Емад од Јордан, во траење 
од 6 месеци, 

1Ѓ. Мартиновски Круме Цветко од Скопје, во 
траење од 6 месеци, 

18. Александро в Коле Јордан од е. Чешаново, 
во траење од 2 месеца, 

19. Иваноски Цанко Ацко од Скопје, во траење 
од 3 месеци, 

20. Јовановски Панде Крсте од с. Јанковец, во 
траење од 4 месеци. 

4 III 
Извршувањето ца изречената казна затвор им 

се услови за 2 години на осудените лица: 
,1. Митровиќ Живан Радмила од Скопје, во трае-

ње од 4 месеци, 4 

2. Филовски Садо Зуне од е. Отишани, во трае-
ње рд 6 месеци, 

3. Гоцевски Љ у б о и р Ванчо од е. Киселица, во 
Траење од 6 месеци, 

4. Палковски Блажо Боро од Скопје, во траење 
од 6 месеци, 

5 Крстевски Спасен Деспот од Тетово, во трае-
ње од 1 година. 

6. Трипуновски Томе Симе од Тетово, во траење 
од 1 година, ' -

7. Царовски Ристо Велибор од Тетово, во трае-
ње од 1 година, 

8. Веселиновски Тоде Драли од Г. Оризари, во 
"траење од 1 година, 

9» Смилески Ристо Бошко од Кичево, во траење 
од 3 месеци. 

IV 
Извршувањето на изречената казна затвор се 

услови за 3 години на осуденото лице: 
1. Цветановски Тоне Златко од Скопје, во трае-

ње од 1 година. 

Делумно се ослободуваат од Јнатамошно извршу-
вање на изречената казна затвор -осу дени те- лица: 

1. Нисов Трајан Добре од е. Чифлик, во Траење 
од 3 месеци, 

2. Ибраими Ферит Керим од е. Гајре, во траење 
од 4 месеци. 

3. Јонузи Јусуф Осман од е. Шамшево, во трае-
ње од 6 месеци, 

4. Фидановски Борис Стојан од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци, 

5. Ташев Тушо Драги од е. Нова Маала, во 
траење од 6 месеци, 

6. Деребанов Александар Никола од Битола, во 
траење од 6 месеци, 

7. Самарџиски Александар ѓорѓи, во траење од 
6 месеци, ( 

8. Христовски Миле Борис од Битола, во траење 
од 1 година. 

9. Емрушев Демир Муртез од Скопје, во трае-
ње од 1 година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-292 
21 април 1986 година ' 1 

Скопје Претседател 
на . Претседателството на СРМ, 

Ванчо Апостолски, е. р. 

I 
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235. , 
Врз основа (на член 159 од Законот за внатреш-

ни работи — Пречистен текст („Службен весник на 
СРМ" бјр. 37/80), Извршниот совет на Собранието 
на Соци)ј.алистич!ка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА ЗВАЊАТА НА 

РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува видот, составот, 

бојата и кројот на униформата на работниците на 
милицијата, ознаките на звањата и посебните ознаки 
на униформата во органите на управата надлежни за 
внатрешни работи. , 

Член 2 
Работниците на милицијата имаат зимска и лет-

на униформа. 
Кога извршуваат посебни задачи, работниците 

на милицијата имаат униформа која е наменета за 
извршување на тие задачи, а воените обврзници кои 
имаат воен распоред во милицијата или се ангажи-
раат за извршување на определени4 работи .од над-
лежност на органите на управата надлежни за внат-
решни работи — униформа пропишана за резерв-
ниот состав на милицијата. 

Работниците на милицијата кои вршат опреде-
лени работи имаат и дополнителни делови на уни-
формата. 

Работниците на милицијата кои постојано вршат 
работи" и работни ч задачи на внатрешно обезбеду-
вање во објекти и на личности кои се обезбедуваат, 
возачите и другите работници кои вршат обезбеду-
вање на личности, имаат право и на цивилна облека. 

1. Зимска униформа 

а) Зимска униформа на работниците на милицијата 
— мажи 

Член* 3 
Зимската униформа на работниците на милици-

јата — мажи, се состои од: блуза, панталони, шапка, 
капа Титовка, кошула со долни ракави, вратоврска, 
пуловер, шал, петкана, ветровка со влошка, кожни 
нараквици, длабоки чевли, теренски чевли и зимски 
чорапи — доколеници. 

Член 4 > 
Деловите од зимската униформа на работниците 

на милицијата — мажи, го имаат следниот крој и 
боЈа и тоа: 

1. Блузата е од камгарн со отворени редари - и 
благо изразен струк и мора да е 'доволно комотна. 

Блузата е поставена и има по еден Цел на две-
те внатрешни страни. 

Ракавите на блузата се долги до половината на 
дланката на природно опуштена рака. Блузата одна-
пред се закопчува - со ч е т р и копчиња од жолто 
пагпинирана боја со пречник 22 мм. на кои во вид 
на испупчен рељеф е изработена петокрака ѕвезда, 
капчињата се сошиени на десната страна од блузата 
на подеднакво меѓусебно растојание. 

На блузата од надворешната страна на градите 
и на долниот дел на двете страни; се наоѓа по 
еден џеп со испуска и капак кој се закопчува со 
копче од жолто патинирана боја со пречник од 16 
мм, на кои во вид на испупчен релјеф е (изработена 
петокрака ѕвезда. Широчината на горните џепови 
е од 12 до № см а должината од Ј.Л, до 19 см. 
Широчината на долните џепови е од 16 до 20 см, а 
должината од 18 до 23 »см. 

г Нарамениците се од истиот материјал како и 
блузата, кои до ракавот се со широчина од 60 мм, 
а при врвот се 44 мм. Нарамениците со едниот кра ј 
се сошиени на ракавот а другиот крај кој се завр-
шува во форма на тап агол, .се закопчува до околу-
вратникот со копче од жолто патиштана боја ао 
пречник од 14 мм, на кое во вид на испупчен рел-
јеф е изработена петокрака ѕвезда. 

Блузата одзади има прорез кој започнува на 
од 6 до 8 см под половината. 

На околувратникот од блузата на двата краја 
однапред се наоѓа ромбоид од истиот материјал 
од кој е изработена и блузата, со должина од 4 см, 
а широчина 3,5 см, пор,абен со испуска од златно-
жолта боја со .широчина од 3 Мм. 

Блузата е оловно сина боја. 
2. Панталоните се од камгарн со вообичаен крој. 

Од страните имаат испуска од егализир светло сина 
боја, со шир очина од 2 мм. Од двете страни и од-
зади на десната страна панталоните имаат по еден 
џеб, а однапред од десната страна еден мал џеп 
и потребен број прлу гајки за ремен. 

Ногавицше на панталоните се без манжетни 
и на долниот крај се широки од 22 до 26 см, а од 
внатрешната страна на долниот дел ногавиците се 
опшиени со дента. На цредниот внатрешен дел на 
ногавиците е прошиена свилена постава. 

Панталоните се оловну сина бо!ја. 
3. Шанк ат а е од камгарн и со вообичаен крој 

со благо свиткан дан пет. 
Сонце бранот е од целулоид или сличен мате-

ријал, во црна боја, со раб опшиен со кожа. На 
сонцебранот на околу 5 мм од надворешниот раб 
е сошиен буриташ во златно жолта боја со широ-
чина од 6 мм. 

(Подбрадокот на шапката е од ист материјал 
како и сонцебранот со широчина од 16 мм, со две 
гајки од ист материјал со кои се1 прилагодува него-
вата должина и со браевите е прицврстен кон бор-
тот со две копчиња од жолто патинирана боја со 
пречник од 14 мм. Работниците на милицијата кои 
имаат звање самостоен инспектор или повисоко зва-
ње, наместо подбрадок носат плетенка изработена 
од синтетичко влакно- златножолта боја. 

Данцетот на шалката е 'Опшиен со испуска злат-
ножолта боја со широчина од 2 мм. Шапката од 
внатре е поставена, а при дното и м а ' петлица со 
широчина од 4 (ом. 

Однапред, на средината на бортот од шагасата 
на златножолтата подлога се носи петокрака ѕвез-
да, црвена боја со пречник од 58 мм, сметајќи од 
врвовите на спротивните краци. Петокраката ѕвезда 
е метална, однадвор емајлирана со црвена боја и 
малку издадена нанапред. 

Шапката е оловно сина боја, а бортоѕг темно 
сина боја со широчина од 4 см. 

Шанк ата има навлака од непропустливо платно, 
темно сина боја, а шапката што ја носат работ-
ниците на милицијата кои вршат работи на контро-
ла и регулирање на патниот сообраќај, има навла-
ка од бела боја. - ' ,, , 

4. Капата т и т о в а се изработува од камгарн и 
е со вообичаен крој. Однапред е висока од, 5 до 
6 см., на средината од _ 9 до 10, см, а -одзада од 
5 де 7 см. Рабовите на капата што ја носат работ-
ниците на милицијата ор звање самостоен. инспектор 
или повисоко звање, се .опшиени со испуска во злат-
но жолта боја а рабовите на капата што ја носат 
останатите работници на милицијата, со испуска од 
егализир со .светло сина боја. 

На средината на капата тито вк а однапред, врз 
златно жолтата подлога се носи петокрака ѕвезда 
црвена боја со пречник од 28 мм, сметајќи од вр-
вовите на спротивните краци. Петокраката - ѕвезда 
е метална, однапред црвено емајлирана и малку 
издадена нанапред. . • 

Капата титовка е во оловно сина боја. -
5. Кошулата со долги ракави е изработена од 

пуплин или друга слична ткаенина во светло опна 
боја и е со вообичаен крој.-
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бг Вратоврската е во темно сина боја, со воо-
бичаен крој и должина^ , ' ' ^ 

7. Пуловерот е изработен од волнено предиво 
со вообичаена широчина и должина, во оловно сина. 
бо Ја.1 , х - ѕ 

., -8. Шалот е изработен од волнено предиво со 
вообичаена широчина и должина во темно сина -боја. 

9. Поткапата е од волнено предиво во оловно 
сива боја и доволно долга за да го заштитува вра-
тот. 

10. Ветровката со влошка е од мешавина на па-
мучночоинтетичка ткаенина, во темно сина боја и 
поставена со свилена ткаенина од соодветна боја. 
Од рамењата до висината на градите и преку грбот 
е зајакната и има влошка, ко ја допира до ракавите 
и може да се вади. Ветровката има појас и ќулавка 
КОЈИ се од иста ткаенина како' -ветровката. Ќулав-
ката • е изработена така да ја покрива капата со 
заштитникот и поставена со свилена ткаенина во 
соодветна боја. 

Ветровката има-4 обични копчиња во еден ред; 
колчињата и закачкаѓга се во иста боја, како ткае-
нината. 1 

На левата и десната спр ана на^ градите 'се вре-
жани вертикално} поставени џепови, нормална го-
лемина кои се затвораат со патент-затворач. 

На долниот дел од двесте страни ветровката 
има по еден длабок џеп со преклоп. Целовите се 
широки од 18 до 22 см, а високи од 24 до 28 см. 
Под .нив, од страната се наоѓа уште по еден џеп 
иста големина. Ветровката, на левата страна од го-
ре има внатрешен џеп, косо поставен, кој служи за 
држење на документи. 

На појасот на десната страна од ветровката 
се наоѓаат отвори на кои се прицврстува футро-.. 
ла за носење на пиштол. Отворите се зајакнати со 
кожна нашивка. - , 

На долниот дел на ракавите од ветровката се 
наоѓа појас од истиот материјал, долг 11 см и ши-
рок 4 см, кој се закопчува со "копче во иста боја 
како и ветровката. На оддалеченост од 6 ом е 
сошиено уште едно ко1Лче. ( 

Ветровката е со соодветна должина и достигну-
ва во височина на колениците. ; 1 

Ветровката има нараменици од иста ткаенина 
и изработени се така,' да може на нив да се нав-
лечат нарамениците со ознаките за звањата. 

Нарамениците со ознаките на звањево кои се 
носат на ветровката, .се во иста боја и изработени 
од ист материјал како и ветровката. Ширината на 
овие -нараменици до ракавите е 60 мм, а при вр-
вот 45 мм. , -

11. Кожните нараквици се со вообичаен крој со 
раздвоени прсти, в,о црна боја ,а од внатрешната 

"страна се доставени со крзно. - , " 
12. Длабоките чевли- се со вообичаен крој и без 

украси. Имаат црна боја а одѕ внатрешната страна 
се поставени со крзно. 

13. Теренските кондури ; се од мрсен снорт-бокс, 
со кожен меѓу ѓон и надворешен ѓон од гума.- На 
нив се н а ш и т и глуждници за околу 8 см . над 
шуждот. ' 

14. Зимските чорапи —/ доколенице се израбо-
туваат од памучно предиво со. вообичаен крој и 
имаат оловко , сина боја. ^ 

б) Зимска униформа на работниците на милицијата 
н- жени 

Член 5 
Зимската униформа на работниците на мили-

цијата — жени се „состои од:- блуза, панталони, 
здолниште, капа беретка, кошула со -долги ракави, 
вратоврска, пулшер, шал, ветровка со влошка, кож-
ни нараквици, чизмички и зимски хулахоп-чорапи. 

/ 

Член 6 
Блузата, панталоните, кошулата со долги ракави, 

вратоврската, шалот,, ветровката со влошка, и кож-
ните нараквици од зимската униформа за работни-

ците на милицијата — жени, -се изработени од ист 
матзријал и се со иста боја, и изглед камо ооодвет-

- пите делови од зимската униформа за работниците 
на милицијата * — мажи, со тоа што нивниот крој 
е прилагоден спрема анатомската конструкција на 
жената. 

^Останатите делови од зимската униформа за ра-, 
болниците на милицијата — жени го имаат следниот 
крој и боја; и тоа: 

1. Здолништето е од камгарн со вообичаен крој. 
Одвнатре е поставено со свилена ткаенина во соод-
ветна боја. Однапред има две, фалти, а одзади д м 
опшшки. На појасот има потребен број гајки за, 
ремен. Од. левата страна се закопчува со три- коп-
чиња или со патент-затворач и со едно копче на 
појасот. Здолништето е оловно сина боја; 

2. Капата беретка .е од камгарн со вообичаен 
крој. Напред на златно жолтата подлога ср. носи 
петокрака ѕвезда во* форма и големина на пето-
крака ѕвезда која се носи на капата титовка; 

3. Хул ах оп-чор аните се вообичаен облик- и. дол-
ж и н а зајакнати на прстите и петиците, во светло 
смеѓа боја,- - ^ 

4. Чизмичките се вообичаен крој и без украси. Са-
дите се меки и допираат до под колениците. Чиз-
мичкитс се црна боја, а од внатрешната страна се 
поставени со крзно. 

2. Летна. униформа 

а) Летна униформа на работниците на милицијата 
•-т мажи 

Член 7 
Летната униформа на работнициве на милиција-

та — мажи ое состои од? кратка виндјакна, пан-
талони, шапка, кошула :бо кратки ракави со нара-
меници, мантил за доиед, плитки чевли и чојрапи. 

- - Член 8 \ 
Одделни делови од летната униформа на работ-

ниците на милицијата — мажи го" имаат следниот 
крој и боја и тоа: 4 ' ' ' 

1. Кратката виндјакна . е од платно, одвнатре 
е .поставена со нашиен и превиткано положен око-
лувратник. 

Виндјакната однапред се закопчува со »патент 
— затворач до под грлото, а рсварите се прилаго-
дени з а отворање. _ ' 

На виндјакната, однапред на надворешната 
страна, нашиени ре два џепа. ^ 

Виндјакната има појас и манжетни кои се из-
работени од /плетен материјал. ' 

Виндјакната е во темн!о сина боја, а колчи-
њата на целовите и на рамениците се во оловно 
сина боја. . " к 

Нарамениците на виндјакната се од иста тка-
енина како и виндјакната и изработени се така да 
на нив може да се навлечат нараменици со. ознаки 
за звањата. ; • , 

Нарамениците со ознаките за звања кби се но-
сат на вивдјакната се с(о иста боја и изработени, 
од истата ткаенина како и виндјакната. Широчина-
та на овие нараменици до ракавите е 60 мм а при 
•врвовите 45 мм-

2. Панталоните се лод те1ргал и се , со ист крој 
и боја како и панталоните на зимската униформа,-

3. Шалката се изработува од тергал и е со ист 
крој и боја како и шалката на зимската унифор-
ма, со таа разлика што на обете страни има по 
две дупчиња за проветрување,-

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од 
мешавина на памучно и синтетичко платно, со на-
шиен и превиткано положен околувраггаик. , 

Кошулата со кратки ракави однапред е пора-
беиа, а се закопчува со капчиња ^пречник ^10 мм 
од иста боја како и ткаенината од која е израбо-
тена кошулата. Кошулата во горниот -дел, е отво-
рена. 
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На кошулата однапред * на градите рима два 
џепа сзо испуска и преклоп лагоден за закопчување, 
ширината- на целовите- е од 12 до 14 -ем а должи-
ната од 14 до 16 см. Испу1ската на целовите е .ши-
рока ОД 2,5 ДО 3 СМ. , 

Нарамениците на кошулата се од иста ткаенина 
како и кошулата и изработени се .така да мрже 
на нив да се навлечат нарамениците со ознаките за 
звањата.,, ' \ \ 

Нарамениците со ознаките за звањата, кои се 
нојсат на кошулата се со оловно сина боја и изра-
ботени од тергал. Широчината на овие нараменици 
до ракавите е 60 мм а при врвот 45 мм; 

5. Мантилот за дожд е од гумирана нагонска 
ткаенина г и има ќулашка- прилагодена за вадење 
ремен од иста ткаенина како и, мантилот. - Манти-
лот за дожд е прилагоден за ирикопчување на влош-
ката на ветровката. ( , 

(Мантилот за дожд допира .до- цоловината на 
листовите на нозете. Се закопчува со три копчиња4 

во оловно сина боја. / : 
Однадвор од левата и десната сирана на манти-

лот за дожд врежани се коси' цацови со вообичаена 
големина. - * 

Мантилот за дожд од околувратникот до среди-
ната на 1рајдите и преку ллеОѓите зајакнат е со иста 
ткаенина. На плеќите под зајакнувањето, „ како, и 
под лоработ, вшиена е мрежеста лента која овоз-
можува испарување на потта. 

На задниот дел се наоѓа прорез покриен. со ка-
пак. Мантилот за дожд е во темно сина боја. 

Нарамениците на мантилот за дожд се од ист 
материјал како и мантилот и изработени се така да 
може на нив да се навлечат нарамениците со озна-
ките за звањата. . . 

Нарамениците со ознаките За звања кои. се но-
сат на мантилот за дожд се иста боја и изработена 
од ист материјал како и мантилот, Широчината на 
овие нараменици до ракавите е 60 мм, а при врвот 
45 ММ; Ч - ~ " 

6. Ллиткитеч чевли се со вообичаен крој, со ко-
жен (или гумен ѓон и без украси. Чевлите се црна 
боја, со погле тици високи до 3 ЈСМ; 

7. Чорапите се во оловно сина боја, со вооби-
чаена форма и длабочина и- зајакнати на петиците 
и, прстите. 

б) Летна униформа на работниците на милицијата 
ѕ
 Ј I— жени 

Член 9 
Летната униформа на работниците на милиција-

та — жени се состои од кратка, виндјакна, здол-
ниште, .панталони, .капа 'беретка, кошула со кратки 
ракави со нараменици, мантил за дожд, плитки чев-
ли и чорапи. 

Член ДО . 
' Кратката виндјакна, мантилот за дожд, панта-

лоните. кошулата со кратки ракави и плитките чев-
ли од летната униформа на работниците на мили-
цијата — жени, изработени се од истиот материјал 
и во иста боја и ч изглед како и соодветните делови 
на летната униформа на работниците на милицијата 
— ' мажи, со тоа што нивниот крој е прилагоден 
спрема анатомската конструкција на жената. 

П л и т к и ^ чевли имаат потпетица висина од 4,5 
СМ.- ' . -

Останатите делови на летната униформа на ра-
ботниците на милицијата — жени го имаат следниот 
крој и боја, и тоа: 

1.' Здолништето е од - тергал и со вообичаен 
КРОЈ. Однапред има две ч фалти, А одзади две на-
шивки. Од левата страна се закопчува со три коп-
чиња или _ патент затворач со едно копче на 
појасот. Здолништето е оловно акна. боја,-

2. Капата беретка е, од тергал и со вообичаен 
крој. Напред,;, на златножолтата подлога се. носа* 
петокрака ѕвезда, со форма и големина на пето-
крака звезда што се нори на капата тетовка; 

3. Чорапите, сс^вообичаен крој, во светло омега 
бојл. - . 

3. Делови кои што припаѓаат покрај зимската и 
летната униформа 

- Член 11 , 
Покрај зимската и летната униформа, на ра-

ботниците на милицијата им прилага и опасач со' 
преку раденик и футрола за пиштол и ремен. 

опасачот е од кожа, широк 48 мм и поставен 
е со тенка чоја од светло сина4 боја и има три каж-

ани гајки со метални алки во жолто патиштана боја 
кои /служат за носење на. делови од опремата. На 
опасачот е̂ прекурамникот од кожа со ширина од 
20 мм, поставен како и опасач от. • 

Прекурамникот е од два дела-кри однапред се 
закопчуваат со токичка. 
' _ Опасач от со прекурамникот и футролата за пиш-
тол се кафеава боја.' 

Ременот е во должина од 105 до 120 см, шири-
на \ см, изработел е од галантериска кожа кафеава 
боја, со дебелина од 2,5 до 3 мм. Ременот се за-
копчува со тока ширина 4,5 ом и должина 7,5 ом, 
'изработена од матиран декапиран лим. 

4. Униформа за извршување на посебни задачи , 

Член 12 
За извршување на посебни задачи работниците 

на милицијата користат посебни- униформи на кои 
кројот и бојата зависат од природата и карактерот 
на тие задачи/ 

За извршување* на посебните задачи, постојат 
следните униформи и тоа: зимска униформа за при-
падниците на специјалните единици на милицијата, 
летна униформа за припадниците на 'специјалните 
единици, зимска бела униформа, планинарска уни-
форма, скијачка униформа, летна бела униформа, 
кожна униформа, униформа за извршување на за-
дачи" на пловни објекти, летачка униформа и уни-
форма на посадите на оклопните транспортери. 

Член 13 
Униформи^ за извршување « на посебните за-

дачи'! го имаат следниот крој и боја, и тоа: 
1. Зимската униформа ,на припадниците на спе-

цијалните единици на милицијата се состои од: вин-
дјакна. панталони, капа тетовка, волнена маица со 
рол крагна и ветровка. Виндјакната' и панталоните, 
имаат влошка Ветровката и маицата се во. темно 
сина боја а останатите делови на униформата се 
изработени од шарено платно; 

2. Летната униформа _ на припадниците . на спе-
цијалните единици е изработена од шарено платно, 
а се состои од виндјакна, панталони, кала титовска, 
кошула со _ долги ракави и > кошула со кратки ра-

. 3. Зимската бела униформа се состои од вин-
дјакна со ќулавка и панталони. Изработена е од* 
платно бела боја и прилагодена за облекување пре-
ку зимската или друга униформа. Наменета е за 
припадниците на специјалната единица на милици-" 
јата за извршување на посебни задачи; 

4. Планинаахжата униформа се состои од: вет-
ровка, панталони — пумпарици волнени . доколени-
ц е наткол1еници, волнена капа, планинарска кала,, 
фланелска кошула, волнени и заштитни нараквици, 
панталони за ветар, волнен џемпер, планинарски чев-
ли, полупанцерки ро високи наврвкм (гамалж) и ал-
пинистички шлем. - - " . 

Панталоните, док оле ни циге и натколенициие се 
во Оловно сина боја, ветровката е во темно сина 
боја, а заштитните нараквици, панталоните за ве-
тер и високите наврвки се во сина''боја. - -

Фл анс лек ата кошула, волнените нараквици и 
џемперот се во, оловно сина боја, а планинарските 
чевли* и полупанцерките во црна боја. ' 

Алпинистичкиот - шлем е во црвена боја. 
, 5, Скијачката униформа се состои од: скијачка 

јакна —, елек, скијачки., панталони, пу довер,, маица 
со рол крагна, .скијачки нараквици и скијачка капа. 
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скијачки чевли, војнички скијачки чевли и скијачки 
горни панталони. Сите делови на оваа' униформа 
се во темно дана боја; , ' 

6. Летната бела униформа се изработува од при-
роден лесен -материјал, а се состои од блуза, панта-
лони, односно здолниште ^за работниците на мили-
цијата — жени, маица , и чорапи; чевли, нараквици 
и тропски шлем, а за работниците на милицијата 
— жени и посебна торбичка. 

- Оваа униформа е наменета за работниците на 
милицијата кои повремено се ангажираат на ра-
ботите околу регулирање на сообраќајот за време 
на туристичката сезона; 

7. Кожната униформа е изработена од кожа во 
оловно сина боја, со едноставен крој, а се состои 
од: панталони,, виндјакна, кацига со визир и вгра-
ден микрофон и слушалки, нараквици со продолже-
на надлактица и чизми. Наменета е за работниците 
на милицијата кои вршат служба со мотоцикли. 

Виндјакната -е со затворен крој на закопчува-
ње, со ревери прилагодени за отворање. Поставена 
е со лесна ткаенина и има влошка од крзно во за-
творено темна боја, која е прилагодена за вадење. 
На задниот дел од виндјакната со бела рефлексна 
материја напишан е зборот: „МИЛИЦИЈА". 

Ракавите на виндјакната се со ранглан крој 
и поставени. На долниот .кра) на ракавите прицврс-
тен е ремен со тока за стегање Од левата и дес-
ната старана на виндјакната се "наоѓаат косо вре-
жани џепови со преклоп' за закопчување. Виндјак-
ната го преклопува појасот, на панталоните и со не-
го се спојува со патент — затворач. 

Панталоните се комотни така да можат да се 
носат преку зимкжата или летната униформа. На , 
панталоните од страна се наоѓаат .отвори со преклоп 
без внатрешни џепови. На левата ногавица од пан-
талоните над коленото се наоѓа џеп во должина 
од 20 см и "ширина 17 см, со преклоп за закопчу-
вање. Ногавицше под колената надолу имаат про-
рез со патент за закопчување. Црн дното на нага- / 
вицата се наоѓа ремен со тока за стегање на нога- ' 
вицата. - ' 

За летниот период, оваа униформа е изработена 
од платно. • ~ 

Кацигата со визир е .во., бела боја. 
Нараквиците се поставени со крзно и имаат 

прицврстување на наракавјето од бела боја, до дол-
жнана ОД 15 СМ. - - - • 

8. Униформата за извршување задачи на- плов-
ните објекти се состои од: кратка (виндјакна и 
панталони. Униформата е .темно .сина боја,-

9. Летачката униформа се состои од: летачки 
комбинезон, кратка 'виндјакна, капа со заштитни-
ци на ушите* летачки чизми и нараквици. 

Летачкиот комбинезон е изработен од платно, 
а виндјакната, капата, караниците и чизмите од 
кожа и од внатре се поставени со крзно. 

Сите делови на летачката униформа се со олов-
но сина боја,- , 

10. Униформата на посадата на оклопните тран-
спортери се состои од: комбинезон*!кратка виндјак-
на и тенковска капа. ~ , 

Комбинезонот и виндјакната се изработени од 
платно, а тенковската капа од кржа. Сите делови 
на оваа униформа се во оловно сина боја. 

5. Дополпителни делови на униформата 

Член: 14 -
За извршување на определени «задаван и работи 

на работниците на -милицијата им припаѓаат и соод-
ветни дополнителни делови- на униформата и тоа* 
стражарска бунда, /стражарска чизми; стражариш на-
раквици, работно одело, гумени чизми, чакшира 
коњички чизми, мамузи, флуоросцентни долактица, 
пишталка со гајтан, торбичка, планинска капа, лен-
та на дежурниот, ранец и шлем. А 

1. Стражарската бунда е од импрегнирано плат-
но, со . вообичаен крој и поставена со крзно. Бун-
дата е оловно Сина боја со должина до околу по-
ловина на листовите на нозете. 

Стражаревте чизми ае од кожа црна боја и 
поставени со крзно. , . 

Стражаревте нараквици се од импрегнирано па-
мучно платно поставени оо крзно. Наракшците се 
оловно дана ;боја. ~ 

2. Работното одело е во форма на комбинезон, 
оловно сина боЈа. 

Гумените чизми се црна боја4 и со вообичаена 
изработка. - _ -

3. Чакширите се* оловно дана боја и изработени 
од камгарн, со- вообичаен крој, а од страните имаат 
ислужи од егализир во светло сина боја и ширина 
од 2 мм. На колената, и задниот дел се зајакнати 
со иста ткаенина. 

Коњичките чизми се изработени- од црна бокс 
кожа и имаат кожен ѓон. Сарите се меки и допи-
раат до под колена. 

Маму зите се од по никлов ан челик, со два крака ( 
во должина од 10 см и репелка во должина од 3,5' 
см. Ширината на краците и репелката е 10 мм 
На крајот од краците има прорез за ремен со по-
моли на к$ј мамузите се прицврстуваат на чизмите. 
Репелката' е со или без заврток. 

4. Флуоросцентните долазници се изработени од 
платно на кое во надолжни линии е нанесена флуо-
ром це итна материја. 

5. Пишталката е од метал со стандардна изра-
ботка, а гаЈтанот е исплетен од вештачка свила 
темно сина боја. 

Пишталката е .изработена така да дава звук на 
едноличен тон, со јачина најмалку 90" ДБ. 

6. Торбичката е -од мека природна или вештач-
ка кожа и 4 прилагодена за носење на соодветен 
прибор. ' ' 

Торбичката е кафена боја а се носи на опасачот 
од левата (страна или на ременот преку рамо. 

7. Планинската капа е изработена од -камгари 
или потенка чоја оловно киша боја и на неа се носи 
петокрака ѕвезда предвидена за капата титовка. 

8. Лентата на дежурниот е сина боја со ширина 
од 9 см, должина 40 ом; прилагодена за закопчува-
ње. На средината на лентата се наоѓа, натпис: 
„ДЕЖУРЕН" напишан со печатни букви во златно-
ж у т а боја. _ 

9. Ганецот и шлемот с е д л о т о сина боја и из-
работени спрема стандардите на ЈНА. 

6. Униформа за резервниот состав 

Член 15 
Униформата и ознаките на звањата за резерв-

ниот состав на милицијата се исти како и на работ-
н и т е на милицијата од активниот состав, со тоа 
што припадниците на резервниот состав не се задол-
жуваат со длабоки чевли. ~ - / 

7. Воена униформа 

Член 16 
Воената униформа на работниците на милици-

јата се состои од: блуза, панталони и капа титовка. 
Изработена е од полукамгарн. ' " 

Деловите на оваа униформа се по крој и боја 
исти како и соодветните делови на зимската уни-
форма ' 

8. Цивилна облека 

Член 17 
Под цивилна облека во смисла .на член4 2 став 

4 на оваа уредба се подразбира-, палто, панталони, 
мантил, елек, кошула, вратоврска, чорапи и плитки 
чевли. - " ^ --

И. ОЗНАКИ НА ЗВАЊАТА И НА ФУНКЦИИТЕ 

Член 1)8 
Работниците на ^милицијата носат на униформа-

та ознаки на звањето, а одделни" раководни работ-
ници и функционери на општинските органи - на 
управата надлежни за внатрешни работи, на Гјрад-
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станот секретаријат за внатрешни работи — Скопје, 
Центарот за образование на кадри за безбедност и 
општествена самозаштита и на Републичкиот секре-
таријат за внатрешни рао оти, кога согласно Зако-
нот за внатрешни рао оти функцијата ја вршат во 
униформа, чна униформата носат и ознаки на функ-
циите. 

А) Ознаки на звањата 

Член 19 
За звањето на работниците на милицијата се 

утврдуваат следните ознаки: 
1. ознаките за помлад милиционер — се состо-

јат од еден позлатен ширит широчина 10 мм, во 
фарма на тап агол кој е сошиен на нарамениците, 
краците на аголот се (свртени кон надворешниот раб 
од нараменицата. Растојанието помеѓу врвот на кра-
кот и надворешниот раб на нараменицата изнесува 
20 ММ; 

2. Ознаките за милиционер — се состојат од 2 
паралелни позлатени ширата, со широчина од 10 мм, 
во форма на тап .агол, кои се сошиени на нараме-
ниците. Краците на аглите се свртени кон надво-
решниот раб од нарамениците од кои зраците на 
првиот агол се оддалечени 20 мм, а краците од вто-
риот агол 35 ММ; 

3. Ознаките за милиционер I класа — се сос-
тојат од три паралелни позлатен ширита, широчи-
на по 10 мм, во форма на тап агол кои се сошиени 
на нарамениците. Краците на аглите се свртени кон 
надворешниот раб од нарамениците од кои краците 
на првиот агол се оддалечени 20 мм, краците на, 
вториот агол 35 мм, а краците на третиот агол 
50 ММ; 

4. Ознаките за постар милиционер — се состојат 
од два паралелни позлате ни ширити во форма на 
тап агол, кои се сошиени на нарамениците. Краци-
те од аглите се свртени кон надворешниот раб од 
нарамениците од кои краците на примат агол се 
оддалечени 20 мм, а краците на вториот агол 41 
мм. Ширитот кој е поблизок до надворешниот раб 
од нарамениците е широк 16 мм, а другиот ширит 
е широк 10 ММ; 

5. Ознаките за постар милиционер I класа — 
се Состојат од три паралелни позлатени ширити во 
форма на тап агол кои се сошиени на нараменици-
те. Краците од апелите се свртени кон надворешниот 
раб на нарамениците од кои краците на првиот 
агол се оддалечени 20 мм, краците на (вториот агол 
41 мм, а на третиот агол 56 мм. Ширитот кој е 
поблизок до надворешниот раб од нарамениците е 
широк 16 мм, а другите два ширила се широки по 
10 ММ; 

6. Ознаките за виш милиционер — се состојат 
од два паралелни ширити широчина по 16 мм во 
форма на тап агол сошиени на-нарамениците. Кра-
ците на аглите се (свртени кон надворешниот раб од 
нарамениците од кои краците на првиот агол се 
оддалечени 15 мм, а на вториот агол 36 мм. На сре-
дината на караменицата на оддалеченост од 10 мм 
од вториот ширит се наоѓа метална петокрака 
ѕвезда,-

7. Ознаките за помлад инспектор — се состојат 
од еден позлатен ширит широчина 16 мм, сошиен 
во водоравна линија на 20 мм. растојание од надво-
решниот раб на нараменицата, со една петокрака 
ѕвезда прицврстена на средината на нар аме ниц ата 
на 10 мм растојание од ширитот; 

8. Ознаките за инспектор — се состојат од еден 
позлатен ширит широк 16 мм, сошиен во водорав-
на линија на 20 мм. растојание од надворешниот 
раб на нараменицата, со две петокраки ѕвезди при-
цврстени на 10 мм растојание од ширитот и на ед-
накво меѓусебно растојание како и еднакво растоја-
ние од должните рабови на нараменицата,-

9. Ознаките за инспектор I класа — се состојат 
од еден позлатен ширит, широк 16 мм, сошиен во 
водоравна линија на 20 мм растојание од надвореш-
ниот раб на нарамемицата со три петокраки ѕвезди, 
од кои две се прицврстени на 10 мм растојание од 

ширитот и на еднакво меѓусебно растојание како и 
еднакво растојание од должните рабови на нараме-
ницата, а третата ѕвезда со средиштето од другите 
две ѕвезди сочинува врв на рамностран триаголник; 

10. Ознаките за самостоен инспектор — се сос-
тојат од два паралелни позлатити ширити широки 
16 мм, сошиени во водоравна линија на 20 мм расто-
јание од надворешниот раб на нараменицата и 5 
мил меѓусебно растојание со една петокрака ѕвезда 
прицврстена на средината .од нараменицата јна 10 мм 
растојание од ширитите; 

И . Ознаките за виш инспектор — се состојат од 
два паралелни позлатени ширити широки 16 мм, 
сошиени во водоравна линија на 20 мм растојание 
од надворешниот раб на нараменицата и 5 мм ме-
ѓусебно растојание, со две петокраки ѕвезди при-
цврстени на 10 мм растојание од ширините и на 
еднакво меѓусебно растојание, како и еднакво рас-
тојание од должните рабови на нарамениците; 

12. Ознаките за виш инспектор — I класа се 
состојат од два паралелни позлате ни ширити широ-
ки 16 мм, сошиени во водоравна линија на 20 мм 
растојание од надворешниот раб на нараменицата и 
5 мм меѓусебно растојание, со три петокраки ѕвез-
ди, од кои 2 се прицврстени на 10 мм растојание 
од ширините и на еднакво меѓусебно растојание, 
како и еднакво растојание од должните рабови на 
нарамениците, а третата ѕвезда е прицврстена така 
што нејзиното средиште со средиштето од другите 
две ѕвезди сочинува врв на рамностран триаголник. 

13. Ознаките за главен инспектор — се состојат 
од два паралелни позлате ни ширити широки 16 мм, 
сошиени во водоравна линија на 20 мм растојание 
од надворешниот раб, на нараменицата и 5 мм ме-
ѓусебно ра|сто јанис, со четири петокраки ѕвезди 
прицврстени на нараменицата во форма на ромб. 

Член 20 -
Нарамениците со ознаките за звањата помлад 

милиционер, милиционер, милиционер I класа, по-
стар милиционер, постар милиционер I класа, виш 
милиционер, помлад инспектор, инспектор и инспек-
тор I класа, опшиени се со испуска од светло сина 
боја широка 3 мм. 

Нарамениците со ознаките за звањата самостоен 
инспектор, виш инспектор, виш инспектор I класа 
и главен инспектор опшиени се со испуска од злат-
но жолта боја широка 3 мм. 

Петокраките ѕвезди се од метал златно жолта 
боја, големина 15 мм сметајќи од врвовите на спро-
тивните краци. 

Член 21 
За работниците на милицијата, приправници, се 

утврдуваат 'следните ознаки.-
1) Ознаки на приправник за помлад милиционер 

— се состојат од еден ширит во 'Сребреникав© бела 
боја, широк 10 мм, кој во форма на тап агол е 
сошиен на нарамениците. Растојанието помеѓу врво-
вите на краците и надворешниот раб од нарамени-
цата изнесува 20 мм ; -

2) Ознаки на приправник за помлад инспектор 
— се состојат од еден ширит во сребреникаво бела 
боја широк 16 мм, кој во водоравна линија е со-
шиен на 20 мм. растојание од надворешниот раб на 
нараменицата и една метална петокрака ѕвезда 'при-
цврстена на средината на нараменизцата на 10 мм 
растојание од ширитот; 

3) Ознаки на приправник за инспектор — се сос-
тојат од еден ширит во сребрен ик аво бела боја, ши-
рок 16 мм, кој во водоравна линија е сошиен на 20 
мм растојание од надворешниот раб на? нарамени-
цата и две метални петокраки ѕвезди прицврстени 
на 10 мм растојание од ширитот и на еднакво ме-
ѓусебно растојание како и еднакво растојание од 
надолжните рабови на нарамениците. 

Металните петакраки ѕвезди од ставот 1 точка 
2 и 3 на овој член, се во сребреникав© бела боја, 
големина 15 мм. сметај1ќи од врвовите на спротив-
ните краци. 



26 април 1986 СЛУЖБЕН ВЕРНИК НА Е Ш бр. 17 — Стр. 413 

Член 22 
Ознаките на учениците на Средното училиште 

за безбедност и општествена самозаштита, се состо-
јат од еден ширит во сребреникаво бела боја, ши-
рок 20 мм: кој е во водоравна линија сошиен на 
нарамениците,, на растојание од 20 мм. од надво-
решниот раб на адраменицата.; 

Ознаките на студентите - на Факултетот за без-
, бедност и 'Општествена самозаштита се состојат од 
два ширита во сребреиикаво бела боја широки 10 
М1М., од кои првиот е во водоравна линија, а вто-
риот во форма на тап агол сошиен на нараменици-
те. Првиот ширит е оддалечен 20 мм. од надвореш-
ниот раб на нарамшицата, додека краците на вто-
риот ширит се свртени спрема надворешниот раб 
на нараменицата и оддалечени од неа 35 им. 

б) Ознаки на функциите 

Член 23 * 
Ознаки на функциите носат: 
1. заменик секретар .(началник) .на општинскиот 

орган на управата надлежен за внатрешни работи, 
секретар (началник) на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи; 

2. помошник на секретарот на Г]радЈски1от секре-
таријат за внатрешни р_аботи задолжен за работи на 
милицијата, заменик на секретарот на Градскиот се^ 
кретаријат за внатрешни работи и секретарот на 

.Градскиот секретаријат за внатрешни работи; 
3. директорот на Центарот за образование на 

кадри за безбедност и општествена самозаштита, по-
мошник на републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти задолжен за работи на милицијата, потсекре-
тарот за јавна безбедност, заменик на републичкиот 
секретар за /внатрешни, работи и републичкиот се-
кретар за (Внатрешни работи. 

I 
Член 24 

Ознаки на функциите што ги носат раководните 
работници и функционерите на општинските органи 
на управата надлежни за внатрешни работи, Град-
скиот секретаријат за внатрешни работи — Овошје, 
Центарот за о_бразование на кадри за безбедност и 
општествена самозаштита и Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи кога носат униформа се: 

1. Ознака за функцијата заменик секретар (на-
чалник) на општинскиот орган на управата надле-
жен за внатрешни работи, секретар (началник) на 
^штипскиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи и помошник на секретарот на Град-
скиот секретаријат за внатрешни работи задолжен 
за работи на милицијата, се состои од три позлате-
ни ширити сошиени на нарамениците во водоравна 
линија, од кои еден ширит е широк 16 мм, а дру-
гите два по 10 «мм. Првиот ширит е оддалечен од 
надворешниот раб на нараменицата 10 мм., вториот 
'31 мм., а третиот ширит 46 мм. 

На средината на нараменицата на растојание од 
10 мм. од третиот ширит се наоѓаат петократен 
ѕвезди: една ѕвезда за ознаката на функцијата за-
меник (секретар на општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи, две ѕвезди за озна-
ката за функцијата на секретар на општинскиот ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи и 
три ѕвездички за ознаката на функцијата, помош-
ник на секретарот на Градскиот секретаријат за 
внатрешни работи , задолжен за работи4 на мили-
цијата. 

2. Ознака за функција заменик ^ секретар на 
Градскиот секретаријат за /внатрешни работи и 
секретар на Иранскиот секретаријат за внатрешни 
работи — се состои од три позлатени ширити за-
шиени на нарамениците во водоравна линија, од кои 
два ширита се широки по 16 мм., а еден широк 10 
мм. Првиот ширит е оддалечен од надворешниот 
раб на кар аме ницата 10 мм., вториот 31 мм., а тре-
тиот 52 мм. у 

На средината .на нараменицата на растојание од 
10 мм. од третиот ширит се наоѓаат петокраки ѕвезди 
и тоа: една ѕвезда' за ознаката на функцијата заме-

ник (Секретару на Градскиот секретаријат за внатреш-
ни работи и две ѕвездички за ознаката на функ-
цијата секретар на Градскиот секретаријат за внат-
решни работи. > , 

3. Ознаката на функцијата директор на Цента-
рот за образование на кадри за безбедност и опште-
ствена самозаштита, помошник на републичкиот се-
кретар за "внатрешни работи задолжен за работи на 
милицијата, потсекретар за јавна безбедност, заме-
ник на републичкиот секретар за внатрешни рабо-
ти и републички секретар за внатрешни работи, се 
состои Од три позлатени ширити широки по 16 мм. 
сошиени на нарамениците во водоравна линија, од 
кои првиот ширит е оддалечен? од надворешниот раб 
на нараменицата 10 мм., вториот 31 мм., а третиот 
•ширит 52 мм. - V ' 

На средината на нараменицата, на растојание 
од 10 мм од ^третиот ширит се наоѓаат петократен 

-ѕвезди и тоа: една ѕвезда за ознаката на функци-. 
јата помошник републички секретар за внатрешни 
работи и ^директор на Центарот за образование на 
к а д р и ц а безбедност и општествена самозаштита, две 
ѕвездички за ознаката на функцијата потсекретар за 
јавна безбедност, три ѕвезди за ознаката ра функци-
јата заменик на републичкиот секретар за внатреш-
ни работи и четири ѕвезди за ознаката4 на функ-
цијата на републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти. 

Член 25 
Нарамениците со ознаките на функциите -опшие-

ни се со испуска во златно жолта боја широка 
3 мм. 

Петокрака ге ѕвезди се од метал, златно жолта 
боја со големина 15 мм., сметајќи од аглите на 

-.спротивните краци. 

III. ПОСЕБНИ ОЗНАКИ 

Член 26 
Работниците на милицијата на униформата но-' 

сат посебни ознаки. 
По1себната ознака која се носи во полето на 

ромбоидот кој е нашиен на околувратникот на блу-
зата, е во форма на државниот грб на СФРЈ, изра-
ботена од метал со пречник од 20 мм. Грбот од 
лицето е емајлиран и обоен во боите на држав-
ниот грб.- • ̂  

На виндјакната и' на летната- кошула се носи 
посебна ознака од став 1 на овој член, прицврстена 
на средината на испуската на левиот горен џеп. 

г Член 27 
Работниците на милицијата пилоти- и ави©меха-

ничари носат посебна ознака во златно жолта боја,; 
во форма на раширени крила поврзани во долниот 
дел оо црвена петокрака ѕвезда обрабена во златно 
жолта боја, изработена од метал. 

IV. НОСЕЊЕ НА. УНИФОРМА 

Член 28 
Времето на носењето на зимската и летната, 

униформа и дополнителните делови на униформата, 
го одредува функционерот кој раководи со орга-
нот на уцравата надлежен за внатрешни работи во 
чиј состав е единицата на милицијата, во зависност 
од годишното време и климатските услови. 

Летната униформа по правило се носи од 1 мај 
до 15 октомври. _ ; . 

_ Член: 29 
Шалката се носи така да предниот раб на сон-

цебранот биде од 1 до. 2 см над нивото на веѓите 
на еднаква оддалеченост од двете очи. , I 

Капата титовка се носи за време н а практични-
те вежби ј и извршувањето на определе ни задачи на 
терен, за што одлучува > непосредниот раководител. 
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Член зо 
Ветровката, дождовната наметка и другите дело-

ви на униформата кои-имаат преласка, ое носат за-
копчани оо сите предвидени копчиња -со отворени 
реверс и преласка. 

Панталоните (зимски и летни) се ноб ат така 
да под нив не се гледаат чорапите кога се носат 
плитки чевли. 

Член 31 
Лентата на дежурниот се носи околу левиот, 

ракав на блузата, ветровката или кошулата со крат-
ки ракави. 

Пипгталката се носи во горниот лев џеп на 
блузата или кошулата со кратки ракави, а, гајтанот 
е прицврстен на нараменицата. 

Член 32 
Опасаног се носи преку блузата. 
На опасачот од десната страна се »оси пиштол 

во затворена футрола во кафеава боја и гумена 
палка. Прекурамникот се -неш провлечен под лева-
та нарамница И преминува' преку левата страна од 
градите. 

Член 33 ч _ 
Работниците на- милицијата носат дополнителни 

делови на униформата само кога вршат работи за 
чие извршување е предвидено носење на тие дело-
ви на униформата. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Одделни делови од униформата и дополнителните 

делови на униформата на кои кројот или бајата им 
се изменети со оваа уредба, ќе се заменат по исте-
кот на рокот на нивното траење. 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за униформата и 
ознаките за звањата на работниците на милицијата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/79). 

Член 36 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-638/1 
17 април 1986 година 

»Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

236. 
Врз основа на член 159 од Законот за внат-

решни работи — Пречистен текст („Службен весник 
на СРМ" бр. 37/80), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ЗВАЊАТА И УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗВА 
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА 

I. -ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Члан 1 
Со оваа уредба се утврдуваат звањата и усло-

вите за стекнување звања на работниците на мили-
цијата во органите - на управата надлежни за внат-
решни работи, Центарот за образование на кадри 
за безбедност и општествена самозаштита и Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи, кога не-
беат униформи. 

Член 2 
Звањата на работниците на милицијата и усло-

вите за стекнување на тие звања се утврдуваат спо-
ред видот и сложеноста на работите и работните 

задачи што работникот ги врши, степенот на струч-
ната подготовка, работново искуство, резултатите од 
работата и други услови утврдени со оваа уредба. 

II. ЗВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА 

' Член 3 
За работниците на милицијата се утврдуваат 

следните звања: 
1. За работниците на милицијата кои работат на 

работи и работни задачи за кои се бара средна 
стручна подготовка: 

• — помлад милиционер, 
— (милиционер!, 
— милиционер I класа, 
— постар милиционер', 
— постар милиционер I класа и 
— виш милиционер. 
2. За работниците на милицијата кои работат 

на работи и работни задачи за кои се бара виша 
стручна подготовка: 

— помлад инспектор, 
— инспектор, 
— инспектор I класа и -
— самостоен инспектор. 
3. За работниците на милицијата кои работат на 

работи и работни задачи за кои се бара висока 
стручна подготовка: 

— 'инспектор, 
— ииисјпектор I класа, 
— самостоен инспектор, 
— виш инспектор, 4 / 
— виш инспектор I класа и 
— главен инспектор. 

ПООПШТИ УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊА 

Член 4 
Работникот на милицијата стекнува соодветно 

звање,- » 
1. ако има пропишана стручна подготовка; 
2. ако помине одредено време во цретходното 

звање; 
3. ако го положил испитот за стекнување на 

соодветното звање доколку за стекнување на тоа 
звање е пропишан таков испит; 

4. ако за последните две години неговата рабо- ' 
та е позитивно оценета и 

5. ако во текот на последната година не сторил 
потешка повреда на работната обврска. 

Ако во моментот на Исполнување на условите 
за стекнување звање од повисок степен, против "ра-
ботникот на милицијата се води дисциплинска пос-
тапка за. потешка повреда на работните обврски 
или кривична постапка за кое се гони по службе-
на должност, стекнувањето на звањето се одлага до 
правосилно окончување на дисциплинската односно 
кривичната постапка. 

Доколку ги исполнува условите од став 1 на 
овој член, работникот на милицијата кој има виша 
или висока. стручна подготовка, може да се стекне 
со соодветно звање, ако за извршување на работи-
те и работните задачи на кои е распореден со актот 
на систематизацијата на работите и задачите е пред-
видено такво звање. 

ЧЛС!?! 5 
За работи и работни задачи на работниците на 

милицијата со- актот за систематизација на работи-
те и задачите можат да се утврдат следните Звања: 

— за работи и работни задачи на работниците 
на милицијата со средна стручна подготовка — си-
те звања утврдени за средна стручна подготовка; -

— за работи и работни задачи на командир на 
станица на милиција од I категорија — заклучно 
со звањето виш инспектор I класа; 

— за работи и работни задачи на командир на 
станица на милиција^ од II категорија — заклучно, 
со звањето виш инспектор; 

— за работи и работни задачи на командир она 
станица на милиција од III категорија —~ заклучно 
со звањето самостоен инспектор; 



26 април 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 — Стр. 4121 

— за работи и работни задачи јна командир па 
станица на милиција од IV категорија — заклучно 
со звањето инспектор I класа; < 

— за работи и работни задачи на командир на 
Одделение ~ и водич на Сектор од I категорија — 
заклучно со звањето иншрстор I класа., -

Командирите во спецмјаЈпћите единици на мили-' 
цијата можат да напредуваат за едно звање повисо-
ко од останатиот раководен состав во единиците (на 
милицијата. * \ 

По Исклучок, кога се работи за Одделение на 
милицијата со многу сложена безбедносна пробле-
матика, голем обем на работите и (работните зада-
чи и поголем број на , работници, командирот на 
вакво Одделение може да напредува заклучно со 
звањето самостоен инспектор: , 

— за работите и задачите на командир на Од-
деление и водич на Сектор во станица на милици-
јата од II категорија — заклучно со звањето ин-
спектор ; 

— за работите и задачите на командир на Од-
деление и водич на Сектор во станица .на милици-
јата од III категорија — заклучно со звањето виш 
милиционер; 

— за работите и задачите на командант на бри-
гада — самостоен одред — заклучно^ со звањето . 
главен инспектор; . . 

— за работите „и задачите на командант на ба-
таљон — заклучно (СО звањето виш инспектор I 
класа,-

— за работите и задачите на командир на че-
та — заручио со зјвањето самостоен инспектор; 

> — за работите и задачите на командир на вод 
— заклучно со звањето инспектор I класа; 

— за работите м. задачите на началник на Упра-
ва — Сектор — Одделение (линијски одделенија) 
во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
.т—' заклучно со звањето главен инспектор; 

— за работите и задачите на началник на упра-
ва — на милиција во Градскиот - секретаријат за 
внатрешни работи — Скопје — заклучно со звање- -
то главен инспектор; 

— за работите и задачите на помошник на на-
чалникот на Службата за ј аша безбедност за ми-
лиција во општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи — заклучно со звањето виш 
инспектор I класа; 

— за рабо гите и задачите на директор на Сред-
ното училиште за безбедност и општествена само-
заштита — заклучно со звањето главен инспектор; 

— за работите и задачите професор на Факул-
тетот за безбедност и општествена самозаштита — 
'заклучно со звањето виш инспектор I класа; 

— за работите и задачите професор — настав-
ник и командир на класа во. Средното училиште за 
безбедност и општествена самозаштита — заклучно 
со звањето виш-инспектор, и 

— за работите и задачите воспитан на Факулте-
тот за безбедност и, општествена самозаштита и ^ 
Средното училиште" за безбедност и општествена 
самозаштита — заклучно со звањето самостоен ин-' 
електор. ~ ^ 

Звањата со кои можат да се" стекнуваат остана- л 

пите работници .на милицијата (инспектор во Репуб-
личкиот секретаријат за, внатрешни работи и во 
општинските органи лга управата надлежни за внат-
решни работи, заменик и помошник на командир 
на станица на милицијата, 'раководител на смена, 
дежурен и друго) ќе бидат пропишани со актот за 
систематизацијата на работите и задачите, во сог- ; 
лажност со звањата на соодветните работи и задачи 
во станицата односно единиците на милицијата. 

Врз основа на обемот, значењето на работите и 
работните задачи и бројот на работниците кои ги 
извршуваат републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти ќе ја определи категоризацијата на станиците . 
на- милицијата^ одделенијата, т милицијата и сек-
торите. - ^ , 

IV. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА ЗВАЊА 

- Член 6 . 
Работниците^ на милицијата-кои работат на ра-

боти и работни задачи за кои се бара средна струч-
на подготовка, а ги исполнуваат општите услови 
од член 4 на оваа уредба, се стекнуваат со след-
ните звања: > 

1. помлад милиционер — приправник по. истекот 
на приправничкиот стаж и положен стручен испит; 

2. милиционер — помлад милиционер > откако 
ќе помине четири години во звањето помлад ми-
лиционер, -

3. милиционер I к л а с а м и л и ц и о н е р откако ќе 
помине четири години во звањето милиционер и по-
ложи испит за стекнување на ова звање,-

4. постар милиционер •— милиционер I класа 
откако ќе помине .четири .години в̂о звањето мили-
ционер I класа, 

5. постар милиционер I класа — постар мили-
ционер откако ќе помине четири години во звање-
то постар милиционер и 

6. виш милиционер — постар милиционер I кла-
са откако ќе помине четири години во звањето по-
стар милиционер, I класа. 

Работниците на милицијата кои работат на ра-
боти и 'работни задачи за кои се бара виша струч-
на подготовка, а ги исполнуваат 'општите услови од 
член 4 на оваа уредба, -се стекнуваат со следните 
звања: , 

1. помлад инспектор — приправник по истекот 
на приправничкиот стаж и положен стручен испит; 

. 2. инспектор — помлад инспектор, откако ќе по-
мине четири години во звањето помлад инспектору 

3. инспектор I класа — инспектор,, откако ќе 
помине четири , години во звањето .инспектор и поло-
жи испит за стекнување.на ова звање и 

4. самостоен инспектор — инспектор I класа, 
откако ќе помине четири години во Звањето инспек-
тор I класа. 

Работниците на милицијата кои работат на ра-
боти и работни задачи за кои се бара висока струч-
на подготовка, а ги исполнуваат општите услови од 
член 4 на оваа уредба, се стекнуваат ао следните 
звања: 

1. инспектор — приправише по истекот' на при-
правничкиот стаж и положен стручен испит; 

2. инспектор I класа — инспектор откако ќе по-
мине четири години во звањето инспектор; 

3. 'самостоен инспектор — инспектор I класа 
откако ќе помине четири години "во звањето инспек-
тор I класа: - ~ . 

4. виш инспектор — самостоен инспектор- отка-
ко ќе помине четири години во звањето самостоен 
инспектор и положи испит за стекнување на ова 
звање; , 

5. виш инспектор I класа — виш инспектор от-
како ќе помине четири години^ во звањето" виш 
инспектор и - . 

6. главен инспектор — виш инспектор I класа 
откако ќе помине четири години во звањето виш 
инспектор I класа. , ' 

\ _ Член 7 " 
Работник кој ќе заснова работен однос во орга-

ните на управата надлежни за внатрешни работи; 
на работи и работни задачи на милицијата, а до-
тогаш работел во друг орган, на управа, организа-
ција на здружен труд или друга самоуправна орга-
низација или заедница, ќе стекне едно звање по-
ниско ̂ од звањето кое со пресметување на работниот 
стаж проведен Во соодветното образование, би му 
сведувало на работите и работните задачи на кои 
е распореден, освен ако до засновување на - работ-
ниот 'однос работел на слични работи и задачи. 

' Работи и работни задачи кои се сметаат за 
слични утврдува комисија формирану од републи^ 
даот секретар за внатрешни работи, ^ 
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Одредбите од став 1 и 2 на сивој член ќе се 
применуваат и на работниците од органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи кои ое распо-
редуваат на работи и работни задачи во милицијата. 

Работник од став 1 и 2 на овој член кој не го 
положил стручниот испит, должен е во пропишан 
рок да го положи. 

Член 8 
Работник на милицијата кој во текот на работа-

та се стекне <со виша или висока стручна подготовка 
и биде распореден на работи и работни задачи за 
кои е предвидена стручната подготовка која ја стек-
нал ,се стекнува со најниското звање од стручната 
подготовка со која се стекнал или по задржува зва-
њето кое го има, доколку е тоа повисоко. 

Работник на милицијата со средна стручна под-
готовка кој во текот на работата «се стекне со виша 
или висока стручна подготовка, а не ќе биде распо-
реден на работи и работни задачи кои одговараат 
на неговата стручна подготовка, се стекнува со нај-
високото звање предвидено во рамките на средната 
стручна подготовка. 

Член 9 
Работникот на милицијата кој постигнува нат-

просечни резултати во работата и стручното усовр-
шување и во последните две години неговата ра-
бота е оценета со оценката „особено се истакнува", 
може да се -стекне со непосредно повисоко звање од 
соодветната стручна подготовка што ја има, под 
услов во звањето што го има да поминал најмалку 
половина од времето предвидено за редовно стек-
нување на звање и да го положил испитот за не-
посредно повисокото звање, доколку за стекнување 
на тоа звање е предвиден испит. 

Решението за вонредно стекнување на звање под 
условите пропишани во »став 1 на овој член, го до-
несува републичкиот секретар за внатрешни работи, 
за работниците на милицијата во Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи на предлог од рако-
водителот на единицата на милицијата, о д н е т о ра-
ководителот на самостојната организациона единица 
во која работникот на милицијата ги извршува ра-
ботите и работните задачи, а за работниците на ми-
лицијата од општинските органи на управата над-
лежни за внатрешни работи на предлог од функ-
ционерот кој раководи со општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. • 

V. ИСПИТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊА 

Член 10 
Работникот на милицијата кој се стекнува со 

соодветно звање, должен е претходно да положи 
испит за стекнување на соодветното звање во случаи 
предвидени со оваа уредба 

Член 11 
Испитот за стекнување на звање се полага пред 

испитна комисија формирана при Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи. 

Претседателот и членовите на испитната комиси-
ја ги определува републичкиот секретар за внат-
решни работи. 

Членч12 
Работник на милицијата со средна стручна под-

готовка кој исполнува услови за стекнување на не-
посредно повије око звање за кое е предвидело пола-
гање на соодветен испит, чија работа за последните 
две години е оценета со оценка „особено се истак-
нува" и ако истовремено на годишните испити во 
рамките на програмата за стручно оспособување и 
усовршување добил оценка „многу добар" или „од-
личен", се ослободува од полагање на испит за 
звање. 

Член 13 
Програмата на испитот за стекнување на звање 

и начинот на полагање на испитот ги утврдува ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи, 

VI. ОЦЕНУВАЊЕ 

Член 14 
Работникот на милицијата се оценува на крајот 

на секоја^ календарска година. 
Како елементи за оценување се земаат особено: 

обемот и квалитетот на работата, стручноста и ефи-
касноста во извршувањето на службените задачи, 
како и одговорноста спрема работата и односот 
спрема граѓаните. 

Член 15 
Работникот на милицијата се оценува со една 

од оценките: „задоволува", „добар", „се истакнува" 
и „особено се истакнува". 

Ако работникот на милицијата во текот на го-
дината не покажал потребни резултати во работата, 
во прашалникот за оценување ќе се констатира де-
ка „нема доволно елементи за давање позитивна 
оценка за резултатите во работата" и таа година 
нема да му се смета за стекнување на повисоко 
звање. 

Ако работникот на милицијата отсуствувал од 
работата во текот на годината подолно од шест ме-
сеци, за таа година не се - оценува, ниту пак таа го-
дина му .се смета за стекнување на повисоко звање, 
освен ако отсуствувал поради повреда на работа 
или заболување настанато во извршување на служ-
бените задачи. 

Член 16 
Оценувањето на работниците на милицијата го 

врши функционерот кој раководи со органот на 
управата надлежен за внатрешни работи во кој ра-
ботникот на милицијата ги извршува работите и 
работните задачи, по предлог на раководителот на 
единицата на милицијата, односно раководителот на 
самостојната организациона единица во која работни-
кот на милицијата ги извршува' работите и зада-
чите. 

Работникот кој не е задоволен со оценката мо-
же да поднесе барање за преиспитување на оценка-

т а до функционерот кој раководи оо органот на 
управата надлежен за внатрешни работи каде ра-
ботникот ги врши работите и работните задачи, во 
рок од 15 дена од денот на соопштувањето на оцен-
ката. 

Функционерот кој раководи со органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи каде работни-
кот на милицијата ги врши работите и работните 
задачи, одлучува по барањето од став 2 на овој 
член, по прибавено^ мислење од стручната комиси-
ја која е составена од работници на единицата на 
милицијата, односно самостојната единица во која 
работникот врши работи и работни задачи, во рок 
од 30 дена од денот на поднесување на барањето. 

Одлуката по барањето за преиспитување на оцен-
ката е конечна. - ^ 

Оценката на работникот на .милицијата, како и 
констатацијата дека нема доволно елементи за да-
вање на позитивна оценка за резултатите од рабо-
тата се внесуваат во досието на работникот. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
На работник на милицијата кој се затекне на 

работа во органот на управата надлежен за внат-
решни работи на денот на влегувањето во сила на 
оваа уредба, звањето се утврдува врз основа на 
одредбите од оваа уредба. 

Работникот на милицијата кој на денот на вле-
гување во сила на оваа уредба имал повисоко зва-
ње од звањето кое би му припаѓало според одред-
бите на оваа уредба, го задржува досегашното 
звање. 

Член 118 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за звањата и условите за 
стекнување звања на работниците на милицијата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/79), 
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Члан 19 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-639/1 
17 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. -

237. 
Врз основа на член 13 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1986 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 44/85), а во врста сзо точка 
2.15 (3), под II, Трет дел од Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија за периодот 
од 1986 до 1990 година („»Службен весник на СРМ" 
бр. 43/85), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАД-
БА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД 

ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се _ распоредуваат средствата за 

изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес за Републиката во 1986 година по одделни 
корисници и намени, во вкупен износ од 330.000.000 
динари и тоа: 

— средствата предвидени во Репуб-
личкиот буџет за 1986 година, 
во раздел 64, позиција 557 

— учество на Републиката за из-
градба на воошгточпоправки до-
мови и установи 

— средства на СРМ за опремува-
ње на судовите, јаваните обвини-
телства и воспитно-поправните 
домови 

— дел од средствата од амортиза-
цијата на објектите на репуб-
личките органи на управата 

— пренесено салдо од средствата 
на СРМ за нестопански инвес-
тиции 

200.000.000 дин. 

108.492.269 

15.333.587 

3.866.483 

2.307.661 

Член >2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распо-

редуваат на: 

1. Републичка заедница на насоче-
ното образование 
— за изградба и опремување на 

објект од насоченото средно 
образование во Гостивар, 

, Струга и Крушево 
2. Републичка заедница за науч-

ните дејности 
— за санација и опремување на 

хидробио лешки от завод —' 
Охрид 

3. Републички комитет за култура 
— Спомен дом на културата — 

— Спомен дом на културата — 
Гевгелија 
Регионален архив — Тито? 
В е а д 

40.000.000 дин. 

20.000.000 „ 

34.000.000 „ 

25.000.000" „ 

џо.ооо.ооо 

4. Републичка самоуправна инте-
ресна заедница за физичка кул- > 
тура 
— спортска сала — Радовиш 19.000.000 „ 
— спортска. сала — Кичево 10.000.000 „ 
— училишна сала за физичко 

воспитување — Кратово 5.000.000 „ 
5. Републичка самоуправна инте-

ресна заедница за социјална 
заштита 
— за адаптација и .опремување -

н)а објектите за социјална заш-
тита од општ интерес на Ре-
публиката 25.000.000 „ 

6. Републичка самоуправна инте-
ресан заедница за заштита од 
градобијност 
— за реализација на Развојната 

програма 80.000.000 „ 
7. Републички хидрометеоролошки 

завод 
— за реализација на Развојната 

програма 12.000.000 „ 
8. Републичка геодетска управа 

— доирадба на работен простор 40.000.000 „ 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука, освен 

средствата на точката 7, ќе се користат како уче-
ство на Републиката во финансирањето на развој-
ните програми. 

Член 4 
Оваа одлука ќе ја извршува Републичкиот се-

кретаријат за финансии, а според динамиката на 
приливот на средствата на Републичкиот буџет, ка-
ко и во4 сообразност со обезбеденото учество од 
останатите учесници во финансирањето на програ-
мите. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-753/1 
24 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот оовет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

238. 
брз основа на член 5 од Законот за начинот на 

користењето на аредствата на солидарноста за от* 
стравување на последиците од елементарни непого* 
ди во Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на ОРМ" бр. 18/76 и 30/77), Извршниов 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАР-
НОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалистич-

ка Република Македонија за отстранување на после ј 

диците од елементарни непогоди во 1985 година , се 
доделуваат средства во износ од 220,0 мил. динари 
и тоа на: 

1. Општината Крива 
ланка 

2. Општината Кичево 
3. Општина Штип 
4. Општината Кумандвд 

Па-
10,0 милиони динари 
20,0 
10,0 „ „ 

30,0 „ 
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5. Општината Неготино 
— од кој износ на Мес-

ната заедница — Де-

30,0 а » 

мир Капија 10,0 » » 
6. Општината Кавадарци 30,0 » а 
7; Општината Св. Николе 20,0 » а 
8. Општината Кратово 10,0 » » 
9. Општината Радовиш 20,0 » 

» 10. Општината Демир Хисар 10,1) " » » 
11. Општината Македонски 

Брод 10,0 » 
12. Општината" Прилеп 10,0 » » 
13. Општината Струга 10,0 - » 

Член 2 
Средствата на солидарноста од член 1 на оваа 

одлука им ое ,даваат на општините во вид на по-
мош, без обврска на враќање, а за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди во 1985 го-
дина. 

Член 3 
Средствата на солидарноста од член 1 на оваа 

- одлука општините ќе им ги даваат на организациите 
на здружен труд и на други правни и физичките 
лица што претрпеле штети според критериумите што 
ќе ги утврди општината. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-785/1 
24 април 1086 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

239« 
Брз основа на член 4 од Одлуката за користе-

ње на средствата што се издвојуваат на посебна 
сметка на име надоместок за развој на рудниците 
за • јаглен („Службен весник на СР1М" бр .22/85), 
извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РАБОТНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА 

ЈАГЛЕН И НЕМЕТАЛИ „БРИК" — БЕРОВО 

Член 1 
На работната организација Рудници и индустри-

ја за јаглен и неметали „БРИК" — Берово и се до-
делуваат средства во износ од 20.000.000 динари на 
средствата наменети за развој на рудниците за јаг-
лен, како учество во покривањето на зголемените 
инвестициони трошени кои изнесуваат 53.000 000 ди-
нари на веќе одобрената инвестиција од 349.925.000 
динари од Стопанска банка — Здружена банка — 
Скопје од 16. V. 1985 потина за отворање и изград-
ба на рудник за јаглен со површински коп „Берово" 
— Берово. 

Член 2 ^ 
Средствата од член 1 на оваа одлука се даваат 

на корисникот без ^обврска за враќање. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ^Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", 

Бр. 23-631/2 
17 април 1086 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

240. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење 

на паричните средства на Републиката и на општи-
ните како депозит во Народната банка на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" број 42/77), а по 
претходно ^мислење на Народната банка на Маке-
донија, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИС-
КИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБ-
ЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ 

КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите за користење на паричните средства на 
Републиката и на општините што се в|о|дат како 
депозит во Народната банка на Македонија во 1986 
година („Службен весник на СРМ" број 11/86), во 
член 10, се.додава нов став, кој гласи: 

„По исклучок, од средствата од став 1" на овој 
член ќе се издвојат претходно 100 милиони динари, 
кој износ ќе се користи од Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита 
за набавка на медицинска опрема". 

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

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

Бр. 23-672/1 
17 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

241. 
Врз основа на член 12 од Законот за обезбе-

дување средства на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник 
на ОРМ", бр. 7/8б), републичкиот секретар за фи-
нансии ^донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА-
ТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ПО ОС-

НОВА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Утврдувањето на основицата за пресметување 
на обврската по основа на средствата на Фондот 
на Федерацијата се врши на начинот утврден со 
Законот за обезбедување (средства на Фондот на Фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој »на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
и со ова упатство. 

2. Обврзникот на обврскатал по основа на сред-
ствата на Фондот на Федерацијата, а за утврдување 
на основицата за пресметување на обврската, ко-
ристи податоци од своето книговодство. Пресметката 
на обврската се врши на образецот „СФНП", кој е 
составен дел на ова упатство. 

3. Образецот „СФНП" се пополнува: 
а) на почетокот од секој пресметковен период 

— за утврдување на основицата за пресметување 
и за плаќање на месечината аконтација, а врз основа 
на податоците за остваре1ниот доход и пресметаната 
амортизација од претходниот пресметковен период; и 
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б) на крајот од годината — за утврдување на 
основи дата за пресметување и за плаќање на годиш-
ната обврска по основа на (средствата на ФНП, а 
врз основа на податоците за остварениот доход и 
пресметаната амортизација од тековната година по 
завршната сметка за годината за која се пресметува 
обврската. 

4. При поднесувањето на периодичната пресмет-
ка за I полугодие и при поднесувањето на заврш-
ната сметка до Службата на општественото книго-
водство кај која се води неговата жиро-сметка, об-
врзникот поднесува посебен" доказ за износот на 
здружените средства. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на' објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-858/1 
16 април 1986 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Александар Андоновски, е. р. 

Образец „СФНП" 

П Р Е С М Е Т К А . 

за утврдување ^ на основицата за пресметување на 
обврската по основа на средствата на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини за 198 година 

ООЗТ = ' 

Место 

Ред. 
број О П И С В к у , П € , н 

износ -
Износ по поодделни стапки 

3,5% 2,5% 2,0% 1,0% 
1 2 3 4 5 6 7 

I. Утврдување на основицата за пресметување на 
вкупната обврска по основа на средствата на 
ФИЛ 

1. Остварен доход намален за делот од заоднички-
10Т доход што им припаѓа на другите учесници 

2. Амортизација пресметана за тековниот период 
3. Основица {ред. бр. 1 + 2) 
4. Износ на обврската по оанова на средствата на 

Ф,НП за определен пресметковен период (ред. 
бр. 3 х стапка) 

II. Утврдување на обврската по основа на задол-
жителниот заем 

5. Износ на обврската по оанова на задолжител-
ниот заем за определен пресметковен период 
(44,8'% од ред. бр. 4) 

6. Износ на месечната аконтација по задолжител-
ниот заем (ред. број 5 поделело со соодветниот 
број на месеци) 

7. Уплатено за периодот за кој се утврдува обврс-
ката 

8.. Разлика: 
— повеќе уплатено (ред. бр. 7—5) 
— помалку уплатело (ред. бр. 5—7) 

III. Утврдување на обврската по основа на здру-
жување на трудот и средствата - ' 

9. Износ на обврската по основа на здружување 
на трупот и средствата (55,2% од рац. бр. 4 = 
ред. бр. 4—5) 

10. Уплатено во пресметковниот период за кој се 
^ утврдува обврската 

11. Разлика: 
— повеќе уплатено (ред. бр. 10—9) 
— помалку уплатено (ред. бр. 9—10) 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Начин на кој се утврдува основицата за прес-
метување "на обврските по поодделни стапки 
-Забелешка: 
— Редните броеви 7 и 8 од овој образец се 

пополнуваат само при поднесувањето на прес-
метките "за определен пресметковен период 

— Редните броеви Р, 10 и 11 од овој образец 
се пополнуваат само при поднесувањето на 
периодичната пресметка за I полугодие и при 
поднесувањето на завршната сметка 

Скопје, 198 година 

РАКОВОДИТЕЛ НА СМЕТКОВОДСТВОТО, 

ДИРЕКТОР, 

242. 
Врз основа на член 11 од Законот за задолжи-

телниот заем за обезбедување средства на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените краишта во пе-
риодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 7/86). републичкиот секретар за финансии 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА' 
ТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ 

ЗАЕМ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

1. Утврдувањето на основицата за пресметување 
на задолжителниот заем се врши на начинот угар- ' 
ден со Законот за задолжителниот заем за обезбе-
дување средства на Републичкиот фонд за креди-
тирање на цобрзиот развој на стопански недоволно 
развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 
година и со ова упатство. 

2. Обврзникот на заемот за утврдување на ос-
новицата за пресметување на задолжителниот заем, 
корисни податоци од своето книговодство. Пресмет-
ката на заемот се врши на образецот „ЗЗРФНП", 

. кој е составен дел на ова упатство. 
3: Образецот .„ЗЗРФНП" се пополнува: 
а) на почетокот од секој пресметковен период 

" — за утврдување .на основицата за пресметување и 
за плаќање на месечната аконтација, а врз основа 
на податоците за остварениот доход и пресметков-
ната амортизација од претходниот пресметковен пе-
риод; и , 

б) на крајот од под ината — за утврдување на 
основицата за пресметување и за плаќање на го-
дишната обврска по "основа на задолжителниот заем, 
а врз Основа на податоците за остварениот доход 
и пресметаната амортизација во тековната година по 
завршната сметка за годината за која се пресме-
тува задолжителниот заем. 

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден . 
од денот на објавувањето во .„Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. Ц-858/2 
16 април 1986 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Александар Андоновски, е. р, 
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Образец „ЗЗРФНП" 

П Р Е С М Е Т К А 

за утврдување на основицата за пресметување на 
задолжителниот заем за Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развиток на стопански недо-
волно развиените краишта за 198 година 

ООЗТ 1 ! 
место 

Ред. 
број О П И С Стапка Износ 

1 х 2 3 4 

I. Утврдување на основицата за пресметување на 
обврската по основа на средствата на ^ РФНП 

1. Остварен доход намален за делот од заеднич-
киот доход што им припаѓа на другите учесници 

2. Амортизација пресметана за тековниот период 
3. Основица (ред. бр. 1 + 2) 
4. Износ на заемот (ред. бр. Зх,стапка) 
5. Износ на месечната -аконтација (род. бр. 4 по-

делен со соодветниот број на месеци) 
4 6. Уплата за периодот за кој се утврдува обврс-

ката 
7. Разлика.-

— повеќе уплатено (ред. бр. 6—4) 
— помалку уплатено, (ред. бр. 4—6) 

П. Забелешка: 
— Редните броеви 5 и 6 од овој образец се 

пополнуваат само при поднесувањето на пре-
сметките за определен пресметковен период 

Скопје 198 година 

РАКОВОДИТЕЛ НА СМЕТКОВОДСТВОТО, 

Д И Р Е К Т О Р , 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ДО СОБОРОТ |НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

243. 
Републичката изборна комисија Ца Социјалис-

тичка Република Македонија, по приемот и разгле-
дувањено на изборните акти од општинските избор-
ни комисии на собранијата на општините во Соци-
јалистичка Република Македонија, врз основа на 
член 46 став 1 точка 4 од Законот за избор на 
членови на делегациите и на делегатите во собрани-
јата на општествено-нолитичките заедници и на са-
моуправните ингеренции заедници, на Соборот на оп-
штините му го поднесува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Изборите на делегати на Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, согласно реше1нието на претседателот 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија број 08-429 од 14 февруари 1986 година, об-
јавено во „Службен ве|сник на СРМ" бр. 4/86 од 19 
февруари 198$ година, се одржаа на 14 П 21 април 

1986 година, на заедничките седници на соборите 
во сите собранија на општините во Социјалистичка 
Република Македонија и во Собранието на град 
Скопје, за кандидати чии кандидатури беа огласе-
ни од Надлежните општински изборни комисии и 
изборната комисија од Собранието на град Скопје. 

2. Со спроведувањето на - изборите за избор на 
делегати во Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија раководеа 
општинските изборни комисии и изборната комисија 
на град Скопје под грижата на Републичката из-
борна комисија. 

3. Резултатите од избор на делегатите во Собо-
рот на општините на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија по општини и град Скоп-
је, ги утврдија општинските изборни комисии и из-
борната комисија на град Скопје на начин опре-
делен во член 32 а во врска со член 166 од Зако-
нот за избор на членови на делегациите и на деле-
I атиѓе во собранијата на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересни заедници. 

4. Републичката изборна комисија ш прегледа из-
борните акти што се однесуваат на изборот на де-
легатите во Соборот на општините и не најде не-
правилности што би* биле од битно влијание на ре-
зултатот од (изборите. 

Резултатите од изборот на делегати во Соборот 
на општините и Градот Скопје се следни: 

1. Во Општината Берово од вкупно 79 делегати 
во трите собори на собранието на општината гласа-
ле 65 делегати од кои: 

За кандидатот Бранко Ролев1дки 61, 
За кандидатот Димитар Лазаревски 60. 
Неважечки гласачки ливчиња има едно. 
За делегати се избрани Бранко Ролевски и Ди-

митар Лазаревски од Берово, кои добиле мнозин-
ство од гласовите на сите делегати во соборите на 
Собранието на општината. 

2. Во Општината Битола од вкупно 160 делега-
ти во трите собори на општината гласале 144, од 
КОИ: 

За кандидатот Димитар Јакуловаки 134, 
За кандидатот Трајан Тошевски 130. 
Неважечки гласачки ливчиња има 7. 
За делегати се избрани Димитар Јакул.оваки и 

Трајан Тошевски двајцата од Битола, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во собо-
рите на Собранието на општината. 

3. Во Општината Македонски Брод од .вкупно 65 
делегати во трите собори на собранието на општи-
ната гласале 64, од кои: 

За кандидатот Рефат Јаоски 62, 
За кандидатот Ратко Божиноски 63. 
Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегати се избрани Рефат Јаоски од село 

Пласница и Ратко Божиноски од Македонски Брод, 
кои добиле мнозинство од гласовите 1&а сите деле-
гати во соборите на Собранието на општината. 

4. Во Општината В,а ладново од 60 делегати во 
трите собори на Собранието на општината гласале 
5 7 , од К О И : 

За кандидатот Илија Петров 52, 
За кандидатот Глигор Пршкарски 46. 
Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегати се избрани Илија Петров и Глигор 

Пошкаркжи, двајцата од Вала!ндово, кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати во соборите 
на Собранието /на општината. 

5 Во Општината Виница од 82 делегати во три-
те собори на Собранието на ^општината гласале 73. 
од кои: 

За кандидатот Костадин Михајлов 70, 
За кандидатот Пара Николова бб. 
Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегати се избрани Костадин Михајлов и 

Пара Николова двајцата од Виница, кои добиле 
мнозинство од гласови на сите делегати во соборите 
на Собранието на општината, 
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6. Во Општината Гевгелија од 98 - делегати во 
трите собори на' собранието на општината гласале 
8 8 ОД К О И : ' 

За кандидатот Костадин Поп-Кочев 84, 
За кандидатот Томе Лисичков 84. 
Неважечки гласачки ливчиња има 4. 
За делегати се избрани Костадин 'Поп Кочев и 

Томе Лисичков двајцата од Гевгелија, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите собори на собра-
нието на општината. 

7. Во Општината Гостивар од 140 делегати во 
трите собори на собранието чиа општината гласале 
1 2 6 , ОД К О И : 

За кандидатот Дилавер Зулфиќари 109, 
За кандидатот Иван Бундалевски 121. 
Неважечки гласачки ливчиња има 3. 
За делегати се избрани Дилавер Зулфиќари од 

село Равен и Иван Бундалевски од Гостивар кои 
добиле мнозинство од гласовите На сите делегати 
во соборите на собранието на општината. 

8: Во Општината Дебар од 100 делегати во ^ри-
те собори на собранието на општината гласале 73, 
ОД К О И : " . 

За кандидатот Трпе Алексоски 70, 
За кандидатот Рашид Абазовски 65. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Трпе Алексокжи од Де-

бар и Рашид Абазовски од 'село Отишани, кои До-
биле мнозинство од гласовите на сите делегати во 
соборите на собраниено на општината. 

9. Во Општината Делчево од 95 делегати во 
трите собори на Собранието на општината гласале 
88, од кои: . , 

За кандидатот Страшо Милановски 84,4 

За кандидатот Симеон Ивановски 81. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати > се избрани Страшо Мишковски од 

Делчево и Симеон Ивановски од Македонска Каме-
ница кои добиле мнозинство од гласовите на сите 
собори на собранието на општината. 

10. Во Општината Демир Хисар од 83 делегати 
©о трите собори на собранието на општината гла-
сале 74, ОД КОИ: 

За [кандидатот Стеван Коруновски 61, 
За кандидатот Петар Бубаловски 69. 
Неважечки. гласачки ливчиња има 3., 
За делегати се избрани Стеван Коруновски од 

Битола и Петар Бубаловски од село /Сопотмица кои 
добиле мнозинство од гласовите на (сите собори на. 
собранието на општината. " ~ 

11. Во Општината Кавадарци од 127 делегати 
во трите собори на, Собранието на Општината гла-
сале 104, од КОИ: 

За кандидатот Петар -Ѓорѓиев 99, 
За кандидатот Душко Сапуниев 95. -

^ Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати те избрани Петар Ѓорѓиев и Душко 

Сапунџиев двајцата од Кавадарци, кои добиле мно-
зинство о д гласовите на сите делегати во соборите 
на собранието на општината. 

12. Во Општината Кичево од 120 делегати во 
трите собори на Собранието на општината гласале 
1 0 2 од КОИ: 

За кандидатот Кадри Елези 95, 
За кандидатот Сдаве Павлески>97. 
Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегати се избрани кандидатите Кадри Еле-

зи и Славе Павле ски двајцата^ од Кичево кои доби-
ле множинство на гласовите на сите делегати во 
соборите на собранието на општината. 

13 Во Општината Кочани од 140 делегати во 
понте собори на Собранието на општината гласале 
131 од КОИ: 

' За кандидатот Кирил Серафимов 118, 
За кандидатот Божидар Андоновски 109. 
Неважечки гласачки ливчиња има 4. . 
За делегати ое избрани Кирил Серафимов и Бо-

жидар Андоновски, двајцата од Кочани ^кои добиле 
мнозинство од гласовите >на .сите делегату во со-
борите 'нд собранието нд ОПЦЈТИНДТД, 

14. Во .Општината Кратово од 86 делегати во 
трите собори^ на со1бранието на општината гласале 
74, од К О И : 

За кандидатот Панче ЈЛијалковски 72, 
За кандидатот Стојан Милановски 72. 
Неважечки гласачки ливчиња-има 2. 
За делегати се избрани Панче Мијалко®ски и 

Стојан Милановски, двајцата од Кратово кои добиле 
мнозинство од 'гласовите^ на сите делегати на собо-
рите на собранието на општината. < 

15. Во Општината Крива Паланка од 101 деле-
гат во трите собори на собранието на општината 
гласале 86 од кои: 

За кандидатот Ратко Ѓорѓиевски 84, 
За кандидатот Киро Јодевски 73. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Ратко Ѓорѓиевски и Ќи-

ро Јовевјски и двајцата од Крива Паланка кои до-
биле мнозинство од гласовите на сите делегати во 
соборите на собранието на (општината. 

16. Во Општината Крушево од 100 делегати во 
трите собори на собранието на општината гласале 
84 о|д К О И : 

За канррдатот Кочо Ѓорѓиоски 78, ' „ ' 
За кандидатот Јован Данчески 81. 
Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегати се избрани Кочо Горѓиокжи и Јован 

.Данчески и двајцата од Кјрушево кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати на соборите 
на собранието на општината. 

17. (Во Општината Куманово од 160 делегати во 
трите собори на Собранието^ на општината гласале 
142, »ОД К О И : 

За кандидатот Јанчо Јанчевски 134, 
За кандидатот Шаип Биљали 137. 
Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегати се избрани Јанчо Јанчевски и Шаин 

Биљали двајцата од Куманово кои добиле мнозин-
ство од гласовите на сите делегати во соборите на 
собранието на општината. ( 

18. Во Општината Неготино од НО делегати во 
трите собори на Собранието на општината гласале 
101 од К О И : - - * 

За кандидатот Лазар Димов 94, 
За кандидатот Столе Јанков 90. 
Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегати се избрани Лазар Димов и д-р Стол 

ле Јанков, двајцата од Неготино кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати во соборите 
на' собранието на општината^ ~ 

19. Во Општината Охрид од 125 делегати во 
трите собори на Србранието на општината гласале 
1.10 од К О И : 

За кандидатот м-р Јонче Филипоски 106, • 
За кандидатот Јане Ангелоски 100. х 

Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегати се избрани мчр Јонче Филипоски И 

Јане Ангелоски двајцата од Охрид кои добиле мно-
зинство од гласовите на /сите делегати во соборите 
на_собранието на општината. ' 

20. Во Општината Прилеп од 113 делегати во 
трите собори на Собранието на општината • гласале 
108 од К О И : , . 

За кандидатот Кирил Нанески 103, 
За кандидатот Илија Глигороски 98. , 
Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегати се избрани Кирил Нанески и Илија 

ГлигорОСки двајцата од Прилеп, кои добиле мнозин-
ство од/гласовите на сите делегати во соборите на 
собранието на општината. 
- 21. Во Општината Пробиштип од .78 делегати, 

во трите собори на Собранието на општината гла-
сале 73-ОД КОИ: ' 

За кандидатот Трајче Ѓорѓиев 70, 
1 За кандидатот Благојче Ангелотски 73. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Трајче Ѓорѓиев и Бла-

гојче Ангеловски двајцата од -Пробиштип кои до-
биле мнозинство од гласовите на | сите делегати нд 
^оборите нд собранието на општината, . 
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22. Во Општината Радовиш од 107 делегати но 
трите собори на ^Собранието на општината гласал е 
97, од КОИ: 

За кандидатот Георги Атанасов 96, 
За кандидатот Златан .Митев 93. 
Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегати се избрани ѓорѓи Атанасов и Зла-

тан Митев двајцата к од Радовиш, кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати на соборите 
на собранието на општината. 

23. Во Општината Ререп од 119 делегати во 
трите собори на Собранието на општината гласале 
96, од кои: 

^ За кандидатот д-р Луубен Доневши 91, 
За кандидатот Панде Поповски 84. 
Неважечки гласачки ливчиња има 5 
За делегати се избрани д-р Л>убен Доневски и 

Панде Поповски, двајцата од Ресен, кои добиле мио-* 
-зииство од гласовите на сите делегати во соборите 

на собранието на општината. 
24. Во Општината Свети Николе од ИО деле-

гати во трите собори на Собранието на општината 
гласале 98 од кои: 

За кандидатот Јован С т а ј к о в с к и 89, 
За кандидатот Светолик Николов 87. 
Неважечки гласачки ливчиња има 5. 
За делегати се избрани Јован Стамојковски и 

Светолик Николов, двајцата од Свети Николе, кои 
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати 
на соборите на собранието на општината. 

25. Во Општинама Струга од 119 делегати, во 
трите собори на собранието на општината гласале 
ИО од КОИ: 

За кандидатот Борис Пороски 108„ 
За кандидатот Не,веат Гега ,104. 
Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегати се избрани Борис Попоски и Нев-

зат Гега двајцата од Струга, ^кои добиле мнозинство 
од гласовите на сите делегати во (соборите на со-
бранието на "општината. 

26. Во 10пштината Струмица од 144 делегати, 
во трите собори на Собранието на општината гла-
сале 1-19 од кои": 

За кандидатот Димитар Стојков 115, 
За кандидатот "Костадин Стамболие® 114. 
Неважечки гласачки ливчиња има 4. 
За делегати се избрани Димитар Стојков и Кос-

тадин Стамбол,пев двајцата од Струмица, кои доби-
ле мнозинство _ од 'гласовите на сите делегати во 
соборите на (собранието на »општината. ____ 

27. Во Општината Тетово од 120 делегати во 
трите собори на, Собранието на општината гласале 
96 од КОИ: 

За кандидатот Марица Налоска — Анческа 85, 
За кандидатот Иљаз Сабриу 87. 
Неважечки гласачки ливчиња има 6. 

- За делегати се избрани Марица Чадоска — Ан-
ческа и Иљаз Сабриу, двајцата од Тетово кои до-
биле мнозинство од гласовите на сите делегати во 
соборите на собранието на општината. 

28. Во Општината Титов Велес од 140 делегати 
во трите собори на Собранието на општината гласа-
ле 119 ед КОИ: 

За кандидатот Стево Стр ов јановски 114, 
За кандидатот ѓорѓи Манчев 115. ' 
Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегати се избрани Стево Отров јановски и 

ѓорѓи Манчев, двајцата од Титов Велес, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во собо-
рите на собранието на општината. 

29. Во Општината Штип од 100 делегати во три-
' те собори на Собранието на општината гласале 96 

ОД КОИ: 
За кандидатот д-р Богољуб Јовев 92, 
За кандидатот д-р Душко Цацков 92. 
Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегати се избрани д-р Богољуб Јовев и Д1р 

Душко Цацков, -двајцата од Штап, кои добиле мно-
зинство од гласовите на 'сите делегати во соборите 

собранието н^ општината. 

- 30. Во Општината Центар — Скопје, од 160 
делегати во трите собори на Собранието на •општи-
ната, гласале 127, од КЈОИ: 

За кандидатот Сокол Симовски 117, 
За кандидатот Славчо КЧев 120. 
Неважечки гласачки ливчиња има 3. 
За делегати се избрани Сокол Симовски и Слав-

чо К'чев, двајцата од Скопје кои добиле мнозинство 
од гласовите на сите делегати на, соборите на со-
бранието на општината. 

31. Во Општината Карпош — Скопје од' 140 
делегати во трите собори на Собранието на 'Општи-
ната, гласале 116 од кои: 

За кандидатот ѓорѓи Узунов ИЗ. 
За кандидатот бл ена Михајлова 114. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани ѓорѓи Узуиов и Елена 

Михајлова двајцата од Скопје кои добиле мнозинство 
од гласовите на сите делегати во соборите на со-
бранието на општината. 

32. Во Општината Киоела Вода — Скопје, од 
140 делегати во трите собори на Собранието на оп-
штината гласале 124 од кои: 

За кандидатот Благоја Николовски 120, 
За кандидатот Злата Канџијаш 118. 
Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегату се избирани Благоја Николовски и 

. Злата Канџијаш двајцата о|д Скопје, кои добиле. 
мнозинство од гласовите на сите делегати во собо-
рите на собранието на општината. 

33. Во ^Општината Чаир — Скопје од 118 деле-
гати во трите собори на Собранието на општината 
гласале 99, од кои: 

За кандидатот Бранислава Поповска 96, 
За кандидатот Вехбија Хоџиќ 93. 
Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегати се избрани Бранислава Поповска и 

Вехбија Коциќ двајцата од Скопје, кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати во соборите 
на собранието на .општината. 

34. Во Општината Гази Баба — Скопје, од 145 
делегати во трите собори на собранието на општи-
ната гласале 112 од кои: 

За кандидатот Иванчо Ивановски 105, 
За кандидатот Душан Перевски 106. 
Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегати се- избрани Иванчо .Ивановски и 

Душан Перев)ски двајцата од Скопје, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во собо-
рите на собранието на општината. 

35. Во Собранието на град Скопје од вкупно 
180 делегати во трите собори на' Собраниево гла-
сале 139. 

За кандидатот Софија Стефаноска 137, 
За кандидатот Душан Поповски 137. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се .избрани Софија Стефановска и 

Душан: Паповски двајцата »од Скопје, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во собо-
рите на собранието на град Скопје. 

Бр. 20-16 
21 април 1986 година , . 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА 

(Секретар, Претседател, 
Георгина Мицковска, е. р. Димитар (Солев, е. р. 

Членови: 
1. Киро Никовски, 1С. ЈР. 
2. Софе Димитриевски, е. р. 

Новак Марковски, е. р, 
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РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ДО ОШЦТВСТВЕНОнПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

244. 
Републичката .изборна комисија на Софанието 

на Соди ј а листичка Република Македонија ги прими 
изборните акти од претседателите на општествено -
политичките собори на собранијата на општините во 
СРМ и откако истите ги разгледа во смисол на 
член 46 став 1 точка 4 од Законот за избор на чле-

нови -на делегации и делегати но собранијата на оп-
штествен о-иолитичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници, на општествен очп олитичкиот со-
бор На Собранието на СРМ му го поднесува след-
ниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗЈАСНУВАЊАТА НА ДЕЛЕ-
ГАТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ СО-
БОРИ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВВНО-ПОЛИТИЧ-
КИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Изјаснувањето на делегатите во општествено-
политичките собори на 'собранијата на »општините за 
избор на делегати »во 'општествено^оптичкиот собор 
на Собранието на СРМ е извршено согласно реше-
нието број 08-429 .од 14 февруари 1986 година н а , 
претседателот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за распишување избори за де-
легата во Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" број 4/86 од 
19 февруари 1986 бодина, 'одржани на ден 14 април 
1986 година а по листата на утврдените кандидати за 
делегати од Републичката кандцдациона конферен-
ција, огласена од Републичката изборна комисија. 

II. Изјаснувањето на делегатите во општеетвено-
политичжите собори .на собранијата на општините е 
извршено согласно законот за избор на членови на 
делегации и на делегати во собранијата на опште-
ствено-политичките заедници и .на самоуправните ин-
тересни заедници, во 'сите собранија на 'општините 
во Социјалистичка Република Македонија и според 
утврдената листа на кандидатите за делегати. 

III. Според изборните акти Републичката избор-
на комисија утврди дека предложените кандидати 
за делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја добиле мнозинство на гласови во анте општестве-
но-политички собори на собранијата на општините 
во Социјалистичка Република Македонија. ' 

Од вкупниот број на .делегати во општествено-
политичките собори на собранијата на општините 
во СРМ 981 за кандидатите се изјасниле: 

1. Андов Стојан 
2. Георгиевска Марица 
3. Божикова Милка 
4. Вулиќевиќ Лилјана 
5. Донева Елица 
6. Митревска Татјана 
7. Бундевска Босилка 
8. Паковска Ј а ш и нк а 
9. Постолова Ратка 

10. Јумеровска Гулистана 
11. Рамлова Блага 
12. Аџиевски Горѓи 
13. Вељановски Цветко* 
14. Јанев Благоја 
15. Јанчев Илија 
16. Балевски Милчо 
17. Тошева Мирјана 
18. Белковски Русе 
19. Старова Вулнет 
20. Димовски Ристо 
21. Спасов Синиша 
22. Анѓеловски Максим 

870 делегати 
865 делегати 
866 делегати 
857 делегати 
867 делегати 
860 делегати 
861 делегати 
860 делегати 
859 делегати 
846 делегати 
861 делегати 
865 делегати 
850 делегати 
862 делегати 
864 делегати 
862 делегати 
859 делегати 
859 делегати 
848 делегати 
863 делегати 
865 делегати 
861 делегати 

23. Ивановски Частав 861 делегати -
24. Магдески Живко 860 делегати 
25. Папеш Томислав 845 делегати 
26. Апостоловски Душан 857 делегати 
27. Вртовски Ердован 853 делегати 
28. Иванов Горѓи 851 делегати 
29. Стаменков Владо * 847 делегати 
30. Горевски Тоде ~ 857 делегати 
311. Едиповски Дургут - 827 делегати 
32. Спасо воки Александар 860 делегати 
33. стојковски Чедомир 862 делегати 
34. Исмаил Музафер 832 доелегати 
35. Мустафа /Илкер 836 делегати 
36. Гиновски Иван 850 делегати 
37. Георгиевски Павле 852 делегати 
38. Манасков Михаил 854 делегати 
39. Самоников Љупчо 851 делегати 
40. Дазти Џемаил 824 делегати 
41. Ислами Фари 821 делегати 
42. Николовски Драган 856 делегати 
43. Стефановски Живко 855 делегати 
44. Петровски Предраг - 852 делегати 
45. Тасевски Павле 851 делегати 
46. Фенов Благој ~ 856 делегати 
47. Оиљановски ,Благоја * 851 делегати 
48. Алексоски. Кирил 844 делегати 
49. Мимидиновска Афродита 851 делегати 
50. Кар ајанов Петар 848 делегати 
51. Казими Назифе 830 делегати 
52. Кадриу Тахир 828 делегати 
53. Крстевски Лазар ^ 852 делегати 
54. Ку ше воки Предраг 849, делегати 
55. Нурединовски Мемед 839 ме легати 
56. Велковски Крсте 853 делегати 

' 57. Салих Емин' 832 делегати 
58. Хаме Садо 832 делегати 
59. Дракулевеки Томе 847 делегати 
60. Хроват Милан 847 делегати. 

IV. Врз основа на наведените резултати од изјас-
нувањето на делегатите во општесг^но-политичките 
собори на собранијата на општините и одредбите од 
член 174 'став 3, а во (врска со член 33 став 2 од 
Законот за избор на членови на делегации и на де-
легати во собранијата на општествено-политичките 
заедници, Републичката изборна комисија утврди де-
ка за ч делегати во општеегв е но - п о лити чки о т собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија се избрани: 

,1. Анд1ов (Стојан, 
2, Георгиевска Марица, 
3 .Божикова (Милка, 
4. Вулиќевиќ Љиљана, 
5. Донева Елица, 
6. Митревска Татјана, 
7. Бундевска Босилка, 
8. Наков ска Јасминка, 
9. Постолова Ратка, 

10. Јумер овска Гулистана, 
11. Рампова Блага. 
12. Аџиевски Горѓи, 
13. Вељановски Цветко, 

114. Јаглев Благоја, 
15. Јанчев Илија, 
16. Балески Милчо, 
17. Тошева Мирјана, 
18. Велковски Русе, 
19. Старова Вулнет, 
20. Спасов Синиша, 
21. Анѓел овски Максим, 
22. Ивановски Часлав, 
23. Магдески Живко, 
24. Папеш Томислав, 
25. Апостоловски Душан, 
26. Ефтовски Ердован, 4 

27. Иванов Горѓи, 
28. Стаменков Владо, 
29. Горевски Тоде, 
30. Едиповски Дургут, 
31. Оп асовски Александар, 
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32. Стојковјски Чедомир, 
33. Исмаил Музафер, 
34. Мустафа Илкер, 
35. Гиновски -Иван, 
36. Георгиевски .Павле, 
37. Мавдсков Михаил, 
38. Самонмков Љупчо, 
39. Даути Џемаил, 
40. Ислами Фари, ' 
41. Николовски Драган, 
42. Стефановски Живио, 
43. Петровски Пр е,драг, 
44. Тасевски Павле, 
45. Фенов Блашј, 
46. СиљаноЕски Благоја , 
47. Алексоски Кирил, 
48. Мимидиновкж<& Афродита, 
49. К дра јанов Петар, 
50. ДИМ10В|СКИ Ристо, 
51. Казими Назифе, 
52. Кадриу Тахир, 
53. Крстевски Лазар, -
54. Кумевски (Предраг, 
55. Нуредоиновкжи Мемед, 
56. .Нелковјски Кр(сте, 
57. Салих Емин, 
58. Хаме Садо, 
59. Дракулерши Томе, 
60. Хроват Милан. 

V. На избраните делегати во Општествено-поли-
тичкиот собор на (Собранието на Соди јал истичка Ре-
публика Македонија, Републичката изборна коми-
ја, во смисла на член 174 став 4 од Законот за 
изборите, им издаде уверенија дека се избрани за 
делегати во Општествено-политичкиот .собор. 

Бр. 20-27 
15 април 1986 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
I 

Секретар, Претседател, 
Георгина Мицковска, е р. Димитар Солев, е. р. 

Членови: 
1. Киро Никовски, е. р. 
2. Софе Димитриевски, с. р. 
3. Новак Марковски, с. р. 

245. 
Уставниот суд ла 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 19 
февруари 1986 годила, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 11 и член 13 точка 1 од 
Правилникот за формирање и користење на средства 
за заедничка потрошувачка — станбен фонд на вра-
ботените во Стручната служба на Општинската са-
моуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита ио Неготино, донесен со референдум на 2 но-
ември 1984 година. 

' 2. Оваа одлука ќе »се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" & во 'Стручната служба на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита во Неготино, на начин определен за обја-
вување на самоуправните опити акти. 

3. Уставниот суд на /Македонија, со решение У. 
бр. 150/65 од 8 јануари 1986 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на член 
11 и член 13 точка 1 од Правилникот означен во 
точка 1 на оваа одлука. Постапката е поведена за-
тоа. што се постави прашањето за согласноста на 
оспорените одредби со уставните начела на еднак-
вост и на заемност и 'солидарност и за нивната 
спротивност со Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека .во оспоре-
ниот член 11 се определени бодови ,по основот стан-
бена состојба и при тоа овој основ е расчленет на 3 
•подоолови. станбен статус, квалитет на станот и го-
лемина на станот. Во рамките на подошовот стан-
бен статус се предвидени 25 оода ^а работниците 
без стан (подстанар и нуж^о сместување; и 15 вода 
за работниците со право на користење на дел од 
станот (состанар и во стан со родители, но не во 
заедничко семејство;. До рамките на додосновот ква-
литет на станот се определува 10 сода за работни-
ците кои живеат во станови вон категорија, 8 бода 
за работниците кои живеат во нехигиенски станови 
(подруми, тавани, мрачни, влажни) и 6 бода за ра-
ботниците кои живеат во неконфорни станови, п о 
подобно вот големина на станот се определени 10 
бодови за работниците ш ш живеат во станови оо 
површина до 10 т2 по член. на семејството, 8 бода 

• до 15 и 5 бода до 20 т? . Според точката 4 од 
оспорениот член, подстаиарите и лицата со нужно 
сместување не добиваат бодови те подоЈСновите ква-
литет на станот и големина на станот. 

Од износеното се гледа дека по даган,ар ите и ра-
ботниците со нужно сместување по нодошовите ква-
литет на станот и големина на станот не добиваат 
бодови. Од друга страна, пак, за работниците што 
користат дел од стан (состанари и работниците што 
живеат кај родители во одделно семејство) се пред-
видуваат бодови и ио под основот станбен статус. Со 
тоа ти$ можат да остварат приоритет пред работ-
ниците без стан по основот станбена состојба. 

Според член 42 .став 1 од Законот за станбените 
односи и член 463 од Законот за здружениот труд, 
работниците во организациите на здружениот труд 
самостојно ги утврдуваат основите и мерилата, од-
војено условите и начинот на утврдување на редот 
еш првенството за доделување станови на користење. 

Бо Оддел II став 3 алинеја 6 и 9 од Основните 
начела на Уставот на |ОР Македонија е утврдено на-
челото на заемност и солидарност и начелото на 
еднаквоста на правата, должностите и одговорности-
те на луѓето во согласност со уставната и закони-
тоста. Според член 126 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, пак, работниците го применуваат на-
челото на (солидарност особено во распределбата на 
средствата за заедничка потрошувачка заради задо-
волување на определени социјални и други потреби 
на работниците. Според тоа, самоуправно е право 

работниците да ги утврдат основите и мерилата 
за утврдување на редот на првенство за доделување 
станови на користење, но притоа не може да се по-
вредуваат означените уставни начела. 

Со оглед на тоа што оспорениот член 11 од 
означениот Правилник овозможува по основот стан-
бена состојба да остварат приоритет лица кои објек-
тивно се ©о поповолна »станбена состојба од лицата 
без стан, а на лицата без стан се оневозможува да 
им се определуваат бодови по .сите под основи во 
рамките на основот станбена состојба, Судот утвр-
ди дека тој не е во согласност со означените устав-
ни начела. 

5. Судот исто така утврди дека .во член 13 точка 
1 од означениот Правилник е предвидено за секоја 
година работен стаж остварен во Стручната »служба 
на Заедницата работникот да добива по 2 бода, а за 
работниот стаж остварен во друга организација по 

- 1 бод. 
Според член 2 став 1 алинеја' 3 од Законот за 

здружениот труд, правото на работа со општествени 
средства што го стекнува секој работник во здруже-
ниот труд е основа за остварувањето на над гидо з-
права, обврски и одговорности во здружениот тул. 
Рабјотеј|ќи со општествени (средства, во смис.. \*л 
член 45 и 126 од Законот, работникот со својот те-
ковен и минат труд* го создава доходот во основната 
организација на здружениот труд и вкупниот опште-
ствен доход и му припаѓа дел од тој доход за. за-
доволување на неговите лични и заеднички потреби! 
сразмерно со порастот на производноста на својот 
труд и вкупниот општесивен труд. 'Според тоа- За-
конот за здружениот труд несомнено го утврдува 
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- општествениот карактер како на (доходот, така и иа 
вложениот труд за неговото создавање и наложува 
негов еднаков, третман ;без оглед на тоа во која 
организациона форма и територија е .остварен. 

Со оглед на тоа што со член 13 точка 1 од 
означениот Правилник работниот стаж на работни-
ците остварен со 'работата со општествени средства 
во здружениот труд различно се вреднува во завис-
ност од Т|Оа ,во која организација на здружениот 
труд односно работна заедница е остарен. Судот 
утврди дека ТОЈ е во спротивност со означените од-, 
редби од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 150/85 
19 февруари ,1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

246. 
Уставниот суд на -Македонија,,, врз оснша на 

член 20 од Законот, за ошовите на постапката пред 
Уставниот- суд на Македонија и за правното дејство 
на- неговите одлуки, на седницата одржана на 26 
февруари 1986 година, донесе 5 

, ~ 4 / \ 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 13 .став 1 точка 1 и 
член 23 од Правилникот за станбени односи на ра- ( 
ботнмците во Работната организација за производ-
ство на ориз,- мелнигчки и пекарски производи и про-
мет ,-,Жито ориз" во Кочани, донесен оо референдум 
на 15 април ,1984 гддина. 

2. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на -СРМ" ш ЈВО Работната организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Општинјскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето во Кочани,ч на Уставниот суд на 
Македонија му поднесе предлог со барање да ја ' 
оцени уставноста и законитоста на член 13 став 1 
точка, 1 и член 23 од актот означен во Точката 1 
на оваа одлука. Според наводите 'во предлогот чле-
нот 13 (став 1 точка 1 од оспорениот Правилник е во 
спротивност со член 174 став 4 од Законот за здру-
жениот труд, затоа што ао него се ограничува пра-
вото на работниците кои засновале работен однос 
на определено време да учествуваат во распределба-
та на станови. Член 23, пак, од с т о р е н и о т Правил-
ник не е во согласност со уставното начело на ед-
наквост, затоа што предвидува работниците кои се 
деца на учесници во НОБ според тој основ да до-
биваат определен број бодови, со што се ставени во 
привилегирана положба во однос на другите работ-
ници., 

4. На седницата Судот утврди дека во Правил-
никот се предвидени основите за утврдување редот 
на првенство за доделување станови на користење и 
тоа; станбена положба на работникот; работен стаж; ' 
работен придонес на работникот; број на членови 
на ^семејството; учество во НОБ; инвалидност; здрав-
ствена состојба; и со ц иј ал н о -економ ска положба на 
^[^Жттвото на работникот. По сите овие основи се 
1теЉидени мерила. Понатаму, Судот утврди' дека 
§6 оспорениот член 13 став 1 точка 1 е предви-
дело право на решавање на станбените потреби да 
имадуг работниците кои се во работен однос на не-
определено време. И на крајот, Судот утврди дека 
Јад оспорениот .член 23 од Правилникот е предвиде-
но работниците учесници во НОБ и децата на учес-
ниците во НОБ да добиваат определен број бодови. 

5. Според член 173 од Законот за здружениот 
труд работникот зајакова работен однос кога ќе да-
де писмена изјава дека е запознаен со самоуправ-
ните општи акти и дека истиве ги прифаќа, однос-
но од денот кога почнал да работи ли стекнува сите 
права и обврски по основ на трудот. Од друга стра-
на, пак, според Оддел И став 3 алинеја 9 од Ос-
новните начела на Уставот на СР Македонија непри-
косновена положба и улога на човекот ја сочинуваат 
еднаквоста на правата, должностите и /одговорнос-
тите на луѓето во согласност со Уставот и законот. 

Од означената уставна и законска одредба про-
излегува дека работникот се стекнува со сите пра-
ва кои произлегуваат од работниот однос 'меѓу кои 
и правото да учествува во распределбата на сред-
ствата за станбена изградба од моментот на засно-
вањето на работниот однос, бидејќи од тогаш издво-
јува средства од својот личен доход наменети > за 
заедничка потрошувачка. Поради тоа учеството во 
распределбата на средствата за решавање на стан-
бените прашања на работниците не може да , се 
условува со засновање работен однос на ' неопреде-
лено време бидејќи на тој начин работниците кои 
тој однос гр засновале на .определено време, се ста-
ваш! во нерамноправна положба. 

Исто така, имајќи го предвид член 174 став 4 
од Законот за здружениот труд, според кој работ-
ниците кои 'засновале работен однос на определено 
време во основа ш имаат сите права, обврски и 
одговорности како и работниците кои 'засновале ра* 
ботен однос на не одредел ецо време, тие не можат 
да бидат исклучени од правото на учеството во рас-
пределбата на станови и станбени кредити. Од дру-
га страна, пак, заради разликите во траењето на 
објективните можности за остварувањето на заем- -
ност и солидарност во определена организација на 
здружениот труд и во здружениот труд во целина, 
работниците код запишале работен однос на опре-
делено време, во целост не можат да се изедначат 
во поглед на правата во распределбата на средства-
та за станбена изградба со работниците кои тој 
однос го засновале на неопределено 'време. 

Подади тоа работниците во организациите на 
здружениот труд треба да утврдат основи и мерила 
за определување на обемот на правата во користе-
њето на ^средствата за станбена изградба на работ-
ници кои засновале работен одн!ое на определено 
време. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 13 став 
1 точка 1 од Правилникот, работниците кои. засно-
вале работен однос на определено време се исклу-
чени јод правото на учествово распределбата на ста-
нови Судот утврди дека тој не е во согласност со 
уставното начело на еднаквоста и дека е во спро-
тивност оо член 173 и 174 став 4 од Законот за 
здружениот труд. 

Бо врска со оспорениот член 23. од Правилни- -
кот, според мислењето на Судот, при утврдувањето 
на социјално-економските основи преку кои се изра-
зува станбената .состојба на работникот, работниците 
во самоуправниот општ акт мораат да поаѓаат од 
уставното начело на еднаквоста. Со оглед на тоа 
што во постапката за доделување станови ре опре-
делени бодови за работниците кои се деца на учес- -
ници во НОБ об што другите работници се дове-
дени во нерамноправна положба, Судот утврди дека 
успорениот член 23 од Правилникот не е. во соглас-
ност со уставното начело на еднаквоста. 

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

У. бр. 19/86 , 
26 февруари 1986 година ^ ( 

Скопје , 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е, р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

216. 
Врз основа на член 21 од Општествениот дого-

вор за заедничките одаош и, мерила во самоуправ-
ното уредување на односите за стекнување и распо-
редување на доходот и чистиот доход и распределба 
на средствата за лични доходи на СРМ („Службен 
весник на CFJVT бр. 28/85), Координационо*^ одбор 
за следење на спроведувањето на Општествениот до-
говор 

О Б Ј А В У В А 

1. Коефициенти за спрженост на трудот се: 

НКВ — 1,00 Виша стругаа подготовка 2,30 
ПКВ — 1,30 Висока стручна подготовка 2,85 
КВ — 1,70 М^р * 3,20 
ВКВ —2,00 Д-р 3,50 
Ниже образование 1,30 
Средна 1сггручна 
подготовка 1,70 
I ' 1 

Просечниот коефициент на (сложенога на тру-
дот на стопанството на ОРМ изнесува 1,73. 

2. Коефициенти за услови на работа се: 

Просечниот коефициент за услови на работа во 
стопанството на СРМ изнесува 1,00. 

До основните организации на здружениот труд 
во кои повеќе од 50% од вработените работат ноќе 
коефициентот од соодветната категорија се зголему-
ва за 0,10 коефициешни поени. 

— во првата категорија опаѓаат ООЗТ од рудар-
ството |(ј'ам|ски кон) ^ , 

— во втората категорија спаѓаат ООЗТ од ру-
дарството (површински кЈоп), топилници, пренос на 
електрична енергија и воздушниот сообраќај; 

— BIO третата категорија спаѓаат ООЗТ од произ-
водство на енергија во термоцентрала црна и обо-
ена металургија, производство на базни хемиски про-
изводи, производство на кожа и крзно, преработка 
на каучук, производство на леани производи, земјо-
делство, рибарство, шумарство, високоградба, ниско-
градба и хидроградба, завршни работи во градеж-
ништвото, железничкиот сообраќај, патниот и трад-
сшиот сообраќај; 

— во четвртата категорија шаѓаат ООЗТ од пре-
работка на нафта, преработка на базни хемиски 
производи, ^производство на камен, чакал и песок, 
производство на градежни материјали, обработка и 
преработка на тутун, графичка индустрија, водосто-
панство, ПТТ сообраќај и комунална дејност; 

— во петта категорија спаѓаат ООЗТ »од произ-
водство на електрична енергија во хидроцентрали, 
дистрибуција на електрична енергија, преработка на 
метали, производство на сообраќајни средства, про-
изводство на електрични машини и апарати, произ-
водство на сечена граѓа и плочи, производство на 
финални производи од дрво, производство на харти-
ја, текстилна индустрија, производство на ко'жни 
обувки и галантерија, производство на добиточна 
храна Д1роизводство на леб и цечивјо и останатите 
производно преработувачки дејности, производство на 
занаетчиски производи и здравството; 

— BIO шеста категорија спаѓаат ООЗТ од тргови-
ја на мало, угостителство, услужно занаетчиство; уре-
дување на простори и населби и социјална заш-
тита; 

— во седма категорија спаѓаат ООЗТ од тргови-
ја на големо, надворешна трговија, финансиски, тех-
нички и деловни услуги, образование, наука и кул-
тура, општествено-полигички организации и заедни-
ци и работните заедници во ОЗТ. 

Утврдените коефициенти за услови, за работа 
претходно се пондерираки оо просечниот коефици-
ент за услови на работа 'во стопанството на СРМ 
(1-22). 

3. Планираниот годишен износ на бруто, личниот 
доход по работник во стопанството на СРМ за 1986 
година што го , применуваат ООЗТ и РЗ од стопан-
ството изнесува 783.684 динари. 

Планираниот годишен износ на бруто личниот 
доход по работник за 1986 година што ќе го приме-
нуваат ООЗТ и РЗ од вонстопанските дејности изне-
сува 950.016 дин. 

4. Просечната стапка на акумулација во однос 
•на просечно користените деловни средства во сто-
панството на CPIM за 1986 година изнесува 12,оз®/о. 

5. Просечните стапки на акумулација во однос 
на просечно користените деловни средства по срод-
ни дејности, кои акумулацијата' во однос на про-
с е л о користените деловни средства ќе ја спореду-
ваат на ниво на сродна дејност во Републиката за 
1986 година се: 

Сродна дејност А/С 
во °/о 

012100 Производство на град. материјали 8,96 
012200 Производство на реж. qpara и ши. 7,68 
012300 Прота, на фин. про. од дрво 9,14 
020100 Земјоделски производи 12,94 
020200 Земјоделски услуги 9,60 
020300 Рибарство ' , 19,36 
030000 Шумарство 3,04 
040000 Водостоламство 1,07 
050100 Виоокогра(дба 6,05 
050200 Нискоградба и хидр ©градба 5,17 
050300 Инсталатерски. и зав. работи 12,55 
060500 Друмски сообраќај 10,24 
080100 Угостителство 3,36 
080200 Туристичко посредување 4,01 
090200 Лични услуги 13,81 
100100 Уредување на нас. и прост. 3;86 
100200 'Стамбена дејност 1,33 
100300 Комунална дејност 6,99 

6. (Сродните дејности won акумулацијата во однос 
на просечно користените деловни средства ќе ја 
спроведуваат на ниво на сродна дејност во СФРЈ, 
до утврдувањето и објавувањето на сојузните пока-
затели, ќе ја применуваат стапката на акумулација 
на стопанството на СРМ (12,03) 

Овие дејности времено ќе го применуваат пока-
зателот бруто личен доход по работник во стопан-
ствово на СВМ (точка 3 од оваа Објава). 

7. При распоредувањето на доходот и чистиот 
доход во 1986 година основните организации на 
здружениот труд нема да ги применуваат одредбите 
од членот 18 од Општествениот договор (доход стек-
нат под исклучителни погодности). 

8. Основните организации на здружениот труд 
од сродните дејности од точката 5 од оваа Објава 
можат да ја приме,чуваат просечната стапка на аку-
мулација во однос на просечно користените делов-
ни средства во стоиан|ств1ого на CPiM (точка 4 од 
оваа објава). 

9. Во конкретната примена на мерилата за рас-
поредување на чистиот доход, односно при утврду-
вањето на показателите бруто личен доход и аку-
мулација BIO однос на просечно користените деловни 
средства основните -организации на здружениот труд 
ќе ја применуваат Одлуката донесена од страна на 
Координациониот одбор за (Следење на спроведување-
то на Општествениот договор за доходот на СФРЈ 
донесена на 20. 02. 1986 година при што: 
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а) Акумул ациј ата ја (сочинуваат билансните пози-
ции од периодичната пресметка односно завршната 
сметка во образецот „деловен резултат' во текот на 
годината —-биланс.на успех" и тоа: 

— делот од чистиот доход за деловен-фонд — 
за проширување на материјалната основа на трудот 
(АОП 1.2,1); 4 . ' 

*— дел од, чистиот .доход за унапредување на 
материјалната ванова, на трудот (АОП 122); 

— дел од чистиот доход за - покривање на загуби 
на други ОЗТ (АОП 1,25); 

— дел од чистиот доход за резервен фонд (АОП 
126); , ^ 

— дел од чистиот доход за други потреби (АОЛ 
128); 

— дел од чистиот доход за останати фондови 
(АСП 129). ' 

Во (структурата на акумулацијата од претходниот 
став се вклучува и амортизацијата над стапката про-
пишана со републичките, односно покраински заке-, 
ни (АОЛ 021), како и каматата на кредитите за 
обртни средства и каматата на кредитите за основ-
ни средства од билансите позиции (АСП 032 и 110) 
од образецот „биланс на успех", »освен каматите на 
кредитите за основици средства вр подготовка (инвес-
тиции во тек) и (основните средства ©он употреба 
(трајно неупотребливи основни средства и запрени 
•инвестиции). , 

б) Износот на состојбата на, користените деловни 
средства« се утврдува ср сумирање на следните вред-
ности ОД КНИГОВОДСТВОТО: 

— основни средства во употреба (конта од гру-
пата 00); ' 

— побарување за здружени и вложени средства 
(конта од групата ОЗ); 

— побарување по останати .долгорочни пласма-
ни (конта од групата 04); 

— парични - 'Средства (конта од групата 10); 
— хартии од вредност^— инструменти за плаќа-

ње (конта од групата 11), -
— побарувања по основ на, продажба (конта од 

групата 12); 
— останати побарувања од деловни односи (кон-

та од групата 13); , 
— побарувања од заедничкиот приход и^ заеднич-

киот, доход (конта од групата 14); 
— побарувања по краткорочни пласмани (кон-

та од I ру пата 15); 
— побарувања во рамките на ОЗТ (конта од 

групата 16); 

— побарувања од- претпријатија и работни, од-
носно деловни единици - во странство) (конта од гру-
пата 17); ч 

— суровини и материјали (конта од групата 31); 
— ситен инвентар и амбалажа на залиха (конта 

од групата 35), , 
— ситен инвентар и амбалажа во употреба (кон-

та од групата 36), 
' — производство (конта од групата 60); 

— дотови производи (конта од групата 63); 
— .стока (конта од Групата бб) и одземање од 

вака добиениот збир на долговните салда од биланс-
ните позиции: заем на фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој (конто 'Од 046) и 
заем по прописите на ОПЗ (конто 047), како и по-
барувачките салда од позицијата исправка на вред-
носта на основните средства (конта од групата 02). 

Просечно користените деловни средства се прес-
метуваат така, што ќе се собере износот на соС10ј-
бата на деловните средства од претходниот став на 
оваа точка на почетокот на годината (1 јануари) и 

• на крајот на сек|ОЈ период, и ќе се подели со бро^ 
јот на земените состојби. 

Износот на состојбата на користените основни, 
средства се пресметува со сумирање на долговните 
состојби на позицијата Основни средства во употреба 
(к|онта на групата Ор), и намалување на така добиена-
та состојба за износот на побарувачкмте 'салда од 
позицијата /— Исправка Јна вредноста на основните 
средства (крита од групата 02) 

Просечнр користените. Основни средства се ут-
врдуваат4 така што се собираат износите на состој-
бата на основните (средства од претходниот став на 
почетокот на годината (1 јануари) и на крајот на 
'секој' пресметковен период и ќе се побелат со бројот 
на земените состојби. 

в) Бруто личниот доход го сочинува показателот 
од АОП 164, со што во бруто личниот доход не е 
содржан делот од средствата за заедничка Потро-
шувачка што имаат карактер на лична потрошу-
вачка. 4 * . 

Бр. 1302-676/1 _ 
9 април 1986 година 

,Координационен одбор 
'Претседавач, 

Мемед Нурединоски, , е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

.РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

217. ' ! ' 
Врз основа-на член 52 од Статутот на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата. Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница 'за .општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 10 април 
1986, година, јД&несе / 4 , 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ О Д ОБВРСКАТА ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТ-

ВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО' 1985 
- ГОДИНА, ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
.Одлуката за ослободување од обврската за здру-

жување на средствата во Републичкава СИЗ за оп-

штествена заштита на децата за остварување на до-
даток на деца во 1985 година број 03-459-18, на 
Рудници и индустрија за никел и антимон „Фени<\ 
— Кавадарци, во делот на објектот кој мирува, до-
несена од Собранието на Републичката СИЗ за оп-
штествена заштита на децата, на седницата од 27. 
VI. 1985 година, се продолжува и з а ' 1986 година. 

Член 21 

Оваа одлука' влегува ,во сила со денот-на доне-
сувањето, а ке се применува од 1 јануари 1986 го-
дина^ до 31 декември 1986 го даша и. ќе се објаву во 
„Службен весник на СР1М". 

Бр. 03п239/21 
10 април 1986 година 

Скопје 

\ Претседател, 
Владо Витковски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — 
РАДОВИШ 

218. 
Врз основа на член 15 точка 2 од Законот за4 

самоуправните интересни заедници за образование и 
наука („Службен, весник на СРМ" бр. 9/78) и член 
25 став з од Статутот на СИЗ за основно образова-
ние — Радовиш, Собранието на ООИЗ, на седницата 
одржана на 24 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАг СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС 
НА СИЗ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 

РАДОВИШ 

, Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос од сто-
панството, личен доход од работен однос од несто-
панството, придонес од земјоделска дејност и при-
донес од занаетчиска дејност со кои се обезбеду-
ваат средства на ОСИЗ за основно образование и 
наука — Радовиш. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ За основно образование и наука изнесуваат: 
1. придонес 'од личен доход од работен однос 

од стопанството, по стапка од 5°/о; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанството, по стапка од 5'%; 
3. придонес од земјоделска дејност, по стапка 

ОД 2Ђ/о, 
4. придонес од самостојно вршење од занаетчи-

ска дејност, по стапка од 5%. 

Член 3 
Согласно Законот за самоуправните интер е ани 

заедници за образование и наука исплатата на при-
донесот по оваа одлука ќе се врши преку СОК — 
Радовиш и Одделението за општествени приходи 
при Собранието на општината Радовиш. . 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се објави во Службен весник на СРМ" и ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 34 , 
24 февруари 1986 година 

Радовиќ 
Претседател, 

^ Петрушев Никола, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РАДОВИШ 

219. 
Врз оанова на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници („Службен весник на 
СВМ" , бјр.. 5/74, 9/78, 41/81 И „ 25/84) и член 22 ОД 
Статутот на ОСИЗ за култура — Радовиш, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 27 
февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС НА 

ОСИЗ ЗА КУЛТУРАТА — РАДОВИШ ЗА 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
За 1986 година се утврдуваат следните стапки 

на придонес за СИЗ за култура и тоа: 
— придонес од доходот на , стопанството — 

0,80®/* 
— придонес од бруто личен доход од нестопан-

ските Дејности — 0,20®/«. 

Член 2 
Оваа одлука, влегува во сида со донесувањето, а 

ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се 
објави во „Службен .весник на СРМ". 

Бр. 01-17 . 
27 февруари 1986 година 

Радовиш 
Претседател, 

" Зорка Митева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ 

220. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СВМ" бр. 13/78), Собранието 
на Заедницата за вработување — Радовиш, на сед-
ницата одржана на 6 март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се. пресметува и се 

плаќа: 
— за работниците во основната организација и 

, за работниците вработени кај работодавецот — лич-
ниот доход на работниците во кој се содржани при-
донесите и даноците што се плаќаат од личниот до-
ход (бруто личен доход), по стапеа од 0,70%; 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход по стапка од 0,70%; 

— за работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен' паушален износ придонесот за вработување 
изнесува 15°/о од годишниот износ на.данокот. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1986 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1986. го-
дина. 

Бр. 02-158/16-7 
6 март 1986 година 

Радовиш 
Претседател, 

Манчев Миле, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ПРИЛЕП 

221. 
Врз основа на член 55 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 
6/81) и член 102 од Статутот на ОСИЗ за опште-
ствена заштита на децата — Прилеп, Собранието на 
ОСИЗ /за општествена заштита на децата, на седни-
цата одржана на 27 декември 1985" година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТ-
КОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 

1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на пресмет-

ковните стапки за здружување на "средства за задо-
волување на личните и заедничките потреби и инте-
реси во областа на општествената заштита на деца-
та преку ОСИЗ за општествена заштита на децата. 
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. Член 2 
За задоволување на потребите од член 1 на оваа 

одлука здружуваат средства по пресметковна стапка: 
— работниците од стопанските дејности од бру-

то личниот доход, по (стапка од 1,70®/о; 
• — работниците од општествените дејности од 

бруто личниот доход по стапка од Л>70%; 
— земјоделци од личниот доход, по стапка од 

ОД50/0; . 
— работниците кои самостојно вршат дејност од 

личниот доход, по стапка од 1,70%; -
—^работниците4 вработени ка ј Граѓани и граѓан-

ско правните лица од .личниот доход, по стапка од 
1,70%. ' , -

Работниците од ОЗТ од основното и (средното на-
сочено 'образование и социјалната заштита здружу-
ваат средства, по станка од 0,85%, а работниците во 
ОЗТ »од високото образование, општествената зашти-
та на децата, организаџиите што вршат дејност и 
заштита 'на културните - блага и од областа на сцен-
ско-музичките дејности здружуваат средства по стап-
ка од 1,19% од .(бруто личните доходи. 

. 1 Член 3 , 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се примену-

ва од 1 јануари 1986 годинава ќе 'се објави во „Служ-
, бен весник на СР Македонија". 

Бр. 02-688/3 
. 27 декември 1985' година 

. Прилеп 
' : Претседател, 
Бранко Глушески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
. _ ТИТОВ ВЕЛЕС . 

222 . -
Врз (основа на член 56 од Законот за физичката 

култура („Службен весник на СРМ" бр. 35/84), член 
33 и, 34 од (Статутот на чОпштиноката самоуправна 
интересна заедница на физичката култура Титов 
Велес и. член 0- од Самоуправната спогодба за здру-
жување да средствата во републичката заедница на 
физичката култура, Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница на физичката , кул-
тура, на (седницата одржана на 31 јануари 1986 го-
дина, донесе ' ' 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУ ЕА — ТИТОВ 
ВЕЛЕС И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО 
РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат ОЗТ од доходот, работни-
те луѓе од личен доход од нестопанство и граѓаните 

~ кри вршат земјоделска ,дејност, како и граѓаните кои 
самостојно вршат стопанска и нестопанска дејност 
заради обезбедување средства на ОСИЗ на физич-
ката култура и РСИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Во 1986 година се утврдуваат стапки на придо-

неси и тоа: , -ч * -
1. придонес од доходот на ОЗТ — по стапка од 

0,49%; 
2. придонес од личен доход бд нестопансггво — 

по стапка од 0,30%; 
: 3. придонес од земјоделската дејност—~постап-

ка ОдгОД 0,15%; 
4. придонес од самостојно -вршење. на стопанска-; 

и нестопанска дејност —- по стапка од ОД5°/о. ;• 

Член 3 , , \ 
Од основот утврден во член 2 . од оваа одлука 

ОСИЗ на физичката култура (здружува ч средства во 
РСИЗ на физичката култура со издвојување на: 

1. придонес од доходот на ОЗТ, по станика од 
0,04%; 1 

. 1 "2. придонес од личен доход од нестќшанство, по 
стапка од 0,05%. 

Вкупниот износ на средствата што ОС ИЗ на фи-
зичката култура ги•здрулсува- во РСИЗ ,на физич-
ката култура Јќе се утврди со посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените сред-

ства (ќе ги врши ОСИЗ на физичката култура и 
Службата на општественото книговодство — филија-
ла Нитов Велес - " 

Член 5 • 
. Оваа одлука влегува во. сила од денот, на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина и ќе се објави во „.Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-67 
31 јануари 1986 година 

Титов Велес,4 

Претседател, 
Будимир Каров, е. р. 

Т А РИФ А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И .АКТИ ВО „СЛУЖБЕН 
весник на а м и * 

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, 
оставински расправи, повикување на наследници со не-
познато место на живеење и ел. —• 1.500 - динари; 

> 

2. -т- Конкурси и јавни наддавања — 120 динари 
за еден .квадратен сантиметар во весникот; -

3. — Запишување во судскиот регистар на орга-
низациите на здружен, труд — 120 динари за еден 
квадратен сантиметар-во „весникот; 

; 4. — Ликвидации и санации на работните орга-
низации — 120 динари за еден квадратен сантиметар 
во весникот; , '* 

Г > ' 5. — Огласување за неважни: печати и штемби-
л и — 100 динари од збор; - , . ^ 

6. -— Огласување за неважни: чековни книшки, 
барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни пис-
ма —- 50 динари од збор; ' 

. 7. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
.здравствени легитимации, работни книшки, ученички 
.книшки, свидетелства, воени -документи, ловечки ис-
прави, оружен лист и други лични документи — зро 
динари; ' ' 

8. — Објавување акти на самоуправните интерес-
ни , заедници и на работните организации — 15.000, 
динари од една страница; 

9. _— Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа-на занаетчиски ду-
ќани »—1.000 динари. 

За да} се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во 
„Службен весник на СВМ" парите треба да се испра-
ќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498 кај 
Службата^ на општественото книговодство — Скопје, 
а за другите видови огласи плаќањето Ќе се врши 
т г доставување на сметка во' рок: ед № дена. ~ г 
ч Оваа тарифа ќе сб прим^Ѕува од денот н^ ббја-
вувањето. - / ' - - -
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