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Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателствопо на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМЕНИТЕ, 
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ 
ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБ-
ЛИКИ И АВТОНОМИИ ПОКРАИНИ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за намените, начинот и 
условите за здружување на дел од средствата на 
Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој ка стопански недоволно развиените републики 

'И автономни покраини за остварување на заеднички 
програми за развој во Социјалистичка Република Ма-
кедонија во периодот од 1986 -до 1990 година, 

што Собранието на ч Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено -цо л и тичк нот собор, одржани на 10 април 
1986 година 

Бр. 08-1183/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИ-
НИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОГРА-
МИ ЗА РАЗВОЈ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 
1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон поблиску се уредуваат намените, 

начинот и условите за здружување на дел од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно ра?вве-
ните републики и автономни покраини (БО натамош-
ниот текст: Фонд на Федерацијата) ио основ на здру-
жување на трудот и средствата за остварување -на 
заеднички програми за развој во Социјалистичка Ре-
публика Македонија во периодот од 1986 до 1990 
(година (во натамошниот текст: Републиката). 

Член 2 
Организациите на здружениот труд што вршат 

стопанска дејност се носители на здружувањето на 
дел од средствата на Фондот на Федерацијата по 

осно-в на здружување за остварување на заеднички 
програми за развој на доходовни односи и заеднич-
ки интереси. 

Организациите на здружениот труд од Републи-
ката можат средствата да ги здружат: 

— со организациите на здружениот труд од дру-
гите републики и автономни покраини за оствару-
вање на заеднички програми за развој во. Републи-
ката, 

— со организациите на здружениот труд од Ре-
публиката за остварување на заеднички програми за 
развој во Републиката и 

— со организациите на здружениот труд во СР 
Босна и Херцеговина, СР Црна Гора и САП Косово 
за остварување на заеднички програми за развој во 
овие (републики и САЛ Косово. 

Во програмите за развој од став 2 алинеја 2 на 
овој член не се смета здружувањето на средствата 
меѓу организациите на здружениот труд во рамките 
на иста општина и градот Скопје, ошеи во општи-
ните кои кмаат третман на стопански недоволно раз-
виени краишта и за заеднички програми за развој 
што претставуваат посебен општествен интерес. 

Заедничките програми за развој што претставу-
ваат посебен општествен интерес од- став з на овој 
член ќе се утврдат со програма на Стопанската ко-
мора на Македонија. 

Член 3 
Ке се создаваат, услови најмалку една третина од 

средствата на Фондот на Федерацијата кој ое оства-
рува по основ /на здружување на трудот и средствата 
да се реализира во стопански недоволно развиените 
краишта во Републиката и со мерките на тековната 
економска политика. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд дел од сред-

ствата на Фондот на Федерацијата можат да здру-
ж а т за довршување на започнатите инвестициони об-
јекти, реконструкција, модернизација и проширува-
ње на Постојните стопански објекти, за изградба на 
нови објекти, како и за нивно обезбедување со трај-
ни обртни средства. 

Член 5 
Средствата на Фондот на Федерацијата кои се 

формираат по ашов на здружување ќе се користат 
во висина од 80% за инвестициони вложувања во 
основни средства и 20°/о за обезбедување на трајни 
извори за обртни средства. 

Член 6 
Организациите на здружениот труд дел од сред-

ствата на - Фондот :на Федерацијата можат да здру-
жат за остварување на заеднички програми -за раз-
вој во-Републиката од член 4 на овој закон во: 
цртата металургија и хемиската индустрија во делот 
на заеднички програми за развој на производството 
и извозот од битно значење за усогласување на те-
ковите на репродукцијата на стопанството на земјата; 
метал преработувачката дејност; машиноградбата; 
производството на сообраќајни средства,- производ-
ството на електрични машини и апарати; производ-
ството и преработката на неметални минерали (ос-
вен производството на порцелан и керамика);, про* 
изводството на добиточна храна; полјоделството, ос-
вен производството на цвеќе и украсни растенија,-
сточарството (говедарскаото и овчарстшто); 'рибар-
ството; изградба на мали хидромелиоративни си сте-
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ми ао повеќе наменски карактер ,и за водоснабдува-
ње во стопански недоволно развиените општини; за 
набавка на превозни капацитети во железничкиот 
сообраќај; странскиот туризам; малото стопанство; 
програми за супституција и заштеда на енергија; 
наменското производство како и за остварување на 
други заеднички програми за развој на производ-
ството и извозот од битно значење за усогласување 
на тековите на репродукцијата на стопанството и за 
програмите за разбој чие производство е наменето 
за извоз за најмалку 50%., 

Поблиските определби на заедничките програми 
за развој на производството и извозот кои се од 
битно значење за усогласување на тековите на репро-
дикцијата на стопанството на Републиката од став 
1 на овој член ќе -се утврдуваат со годишните план-
ски акти за реализација на Општествениот план на 
Републиката за периодот од 1986 до 1990 година. 

Организациите на здружениот труд носители на 
здружувањето во изборот и усогласувањето на заед-
ничките програми од став 1 на овој член ќе ги 
применуваат критериумите предвидени во Општестве-
ниот план на Југославија и Општествениот план на 
Републиката за периодот од 1986 до 1990 година, 
при што приоритет ќе дадат на заедничките про-
грами кои обезбедуваат зголемување на продуктив-
ното вработување, пораст на доводот, зголемување 
на извозот, јакнење на квалитативните фактори на 
стопанисување и постепена измена на стопанската 
структура. 

Член 7 
Организациите на здружениот труд, носители на 

здружувањето од член 2 на овој закон се должни 
да вршат стручна оцена и да обезбедат проверка 
на оцената со прибавување на мислења за опште-
ствената и економската оправданост на заедничката 
програма за развој и за нејзината усогласеност со 
политиката на развојот утврдена оо Општествениот 
план на Републиката за периодот од 1986 до 1990 
година. 

Член 8 
Организациите на здружениот труд од Републи-

ката за остварување на заеднички програми за раз-
вој можат да здружат средства во висина на изно-
сот што одговара на нивната вкупна обврска за здру-
жување спрема Фондот на Федерацијата до 1990 го-
дина, кога е склучена спогодбата. г/ 1 

Организациите на здружениот труд од Републи-
ката врз самоуправна основа во рамките на Сто-
панската комора на Македонија можат да одредат 
одделни носители на здружувањето на дел од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за остварување на 
заеднички програми за развој во Републиката, со-
гласно со член 2 на овој закон, односно во другите 
стопански недоволно развиени републики и САП Ко-
сово. 

Носителите на здружувањето од став 2 на овој 
член во заедничките програми за развој треба да 
обезбедат првенство на стопански недоволно раз-
виените краишта во Републиката, со цел најмалку 
една третина од средствата на Фондот на Федера-
цијата кои се остваруваат по пат на здружување, да 
се реализираат во овие подрачја. 

Член 9 
Делот на здружените средства на Фондот на Фе-

дерацијата во развојните програми во Републиката 
од член 6 на овој закон кои ќе се остваруваат врз 
доходовни основи ќе изнесува до 25% од пресмет-
ковната вредност на инвестиционата програма. 

За заедничките програми за развој кои се ос-
тваруваат врз доходовни основи и- врз основа на 
заеднички интереси, делот на здружените средства 
на Фондот на Федерацијата во пресметковната вред-
ност на програмата може да изнесува До: 

- — 40°/о доколку заедничката програма за развој 
се остварува во.- полјоделството (освен производство-
то на цвеќе и украсни растенија), сточарството (ов-
ч ар сивото и говедарството); производство на доби-
точна храна; странски туризам; малото стопанство; 

програми за супституција и заштеда на енергијата; 
програми за развој чие производство е наменето за 
извоз за најмалку 50°/», како и заедничките програ-
ма од член 6 став 2 на овој закон, односно заед-
ничките програми изрично утврдени со Општестве-
ниот план на СР Македонија за периодот од 1986 
до 1990 годиш и програми во чие финансирање се 
ангажираат средства по основ на заедничко вложу-
вање со странски партнери и 

— 50°/о доколку заедничката програма за развој 
се остварува во: м его ло преработувачката дејност за 
производство на леани, ковани и прешов ани произ-
води, машикшградбата; производството на сообраќај-
ни средства; производство на електрични машини и 
апарати и наменското производство. 

Кога за реализацијата на заедничката програма 
за развој, покрај средствата од Фондот на Федера-
цијата се здружуваат и други средства (од акуму-
лацијата и амортизацијата), на организациите на 
здружениот труд или се .вложуваат средства на 
странски лица врз заеднички вложувања во висина 
од најмалку 10% од пресметковната вредност на 
програмата, предвиденото учество од ставовите 1 и 
2 на овој член се зголемува за 10 процентни поени 

Кога програмата за развој се ' остварува во сто-
пански недоволно развиените краишта во Републи-
ката утврденото учество на дел од здружените сред-
ства во, пресметковната вредност на заедничката 
програма за развој во ставовите 1, 2 и 3 на овој 
член може да биде повисока за 30°/о. 

Член 10 
Дел од здружените средства на Фондот на Фе-

дерацијата за обезбедување на трајни обртни сред-
ства може да изнесува најмногу до 15°/о од вкуп-
ните потребни обртни средства на заедничката про-
грама за развој 

Член 11 
Организациите, на здружениот труд, носители 

на здружувањето на средствата од член 2 на овој 
заоди склучуваат самоуправни спогодби за оствару-
вање на заеднички програми за развој во Републи-
ката. 

Со самоуправните спогодби од став 1 на овој 
чшен се утврдуваат условите врз кои ќе се оства-
рува здружувањето на трудот и средствата, а осо-
бено : 

— здружувањето на дел ,од средствата на Фондот 
на Федерацијата врз доходовни или кредитни ос-
нови ; 

— начинот на уплата на здружените средства 
и динамиката на дозначување на здружените 1 сред-
ства на Фондот на Федерацијата; 

— начинот на обезбедување на енергија, суро-
вини и репроматеријали, 

— обезбедување на средства и од други извори 
за заокружување на финансиската конструкција на 
заедничките програми за развој; • 

— заедничко користење на современа техноло-
гија, Знаење и искуство и заеднички настап на до-
машниот и странскиот пазар и 

— начинот на обучување на кадрите, давање 
на техничка и друга помош и пренесување на знае-
ње и технологија. 

г Член 12 
Доколку организациите на здружениот труд ги 

здружуваат средствата на Фондот" на Федерацијата 
врз кредитни основи, условите за користење на сред-
ствата не можат да бидат понеповолни од тие што 
важат при • одобрувањето на кредитите од сред-
ствата на Фондот на "Федерацијата формирани по 
пат на задолжителен заем. 

Член 13 
Заеднички програми за развој кои се оствару-

ваат согласно со овој закон по правило не можат 
да се поддржуваат со средствата на Фондот на Фе-
дерацијата кои се формираат по основ на задол-
жителен заем. 
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Но исклучок од став 1 на овој член заедничките 
програм^ за развој ќе може да се поддржуваат со 
средствата на Фондот на Федерацијата што се фор-
мираат по пат на задолжителен заем доколку ги 
исполнуваат следниве критериуми на кредитирање: 

— дел од средствата на Фондот на Федерацијата 
да се остварува со здружување на трудот и сред-
'ствата на организациите на здружениот труд врз 
ДОХОДОВНИ ОДНОСИ; 

— организациите на здружениот труд да учес-
твуваат со сопствени средства во' висина утврдена 
со закон за посебните услови за давање и користење 
на кредити и гаранции за инвестиции; 

—* .остварување на зголемено продуктивно врабо-
тување со ангажирање на средствата од заемот за 
вработување и 

— производството да е наменето претежно за 
извоз и тоа најмалку за 50°/о. 

Развојната програма што се остварува со здру-
жување на дел од средствата на Фондот на Федера-
цијата треба да обезбеди најмалку три критериуми 
од кои задолжително критериумот под алинеја 1 од 
став 2 на овој член. 

Развојната програма кога се остварува во сто-
пански недоволно развиените краишта во Републи-
ката треба да се обезбедат најмалку два критериуми 
од кои задолжително под алинеја 1 од став 2 на 
т о ј член. 

Учеството на кредитот од средствата на Фондот 
на Федерацијата што се формираат по основ на за-
должителен заем, во пресметковната вредност на за-
едничката програма за развој може да изнесува до 
вијсина на разликата на договореното учество на 
здружените средства- од Фондот на Федерацијата со 
самоуправната 'спогодба и можното учество утврдено 
со член- 9 на овој закон, а најмногу до 10% од 
пресметковната вредност на објектот, односно до 
23°/о кога програмата за развој се остварува во сто-
пански недоволно развиените краишта во Репуб-
ликата 

Член 14 
Самоуправната спогодба на организациите на 

здружениот труд за здружување на дел од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за остварување 
на заедничка програма за развој во Републиката ќе 
се применува откако ќе биде регистрирана при Сто-
панската комора на Македонија. 

Стопанската комора на Македонија, ќе ја ре-
гистрира самоуправната спогодба за здружување на 
средствата на Фондот на Федерацијата за оства-
рување на заедничката програма за развој по бара-
ње на организациите на здружениот труд, учесни-
ци во самоуправната спогодба откако ќе утврди дека 
се обезбедени условите и начинот за здружување 
на средствата на Фондот на Федерацијата утврдени 
со овој закон. При регистрацијата на самоуправните 
спогодби ќе се води сметка и за определбите во 
член 8 став 3 и за условите утврдени во член 11 на 
овој закон. 

Стопанската комора на Македонија ќе го извес-
тува Извршниот совет на Собранието на Републиката 
за секоја регистрирана самоуправна спогодба во 
пресметковната вредност над 800 милиони динари. 

Стопанската комора на Македонија е должна 
да ги регистрира самоуправните спогодби се доде-
ка на оваа основа не се обезбеди формирање на 
60% од вкупните средства на Фондот на Федераци-
јата, при што ќе води сметка за можниот обем на 
здружување на секоја република и автономна по-
краина за остварување на заеднички програми за 
развој во Републиката. 

Доколку износот од став 4 на овој член во те-
кот на годината ќе биде исцрпен, вкупно или по 
одделни републики и автономни покраини, Стопан-
ската комора на Македонија ќе го извеслува Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија кој 
ќе предложи покренување на иницијатива за склу-
чување на договор со одделни републики, односно 
автономни покраини за поголем процент на здру-
жување на средствата на Фондот на Федерацијата. 

Член 15 
Стопанската комора на Македонија води еви-

денција за склучените 'самоуправни спогодби, како 
и за текот на реализацијата на тие .спогодби за што 
го известува Собранието на СР Македонија најмал-
ку еднаш годишно. 

Во Стопанската комора на Македонија ќе се 
формира посебно координационо тело за следење и 
поттикнување на реализацијата на самоуправните 
спогодби од став 1 на овој член1. г 

Составот и начинот на работата на координа-
ционото тело од став 2 на овој Член со посебни 
акти ќе го утврди Стопанската комора на Маке-
донија. 

Член 16 
"Самоуправните 'спогодби. на организациите на 

здружениот труд за здружување на дел од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата регистрирани во -
Стопанската4 комора на Македонија според одред-
бите на Законот кој важеше во периодот од 1981 
до 1985 година, а нивната реализација продолжува 
по 1985 година, ќе се остваруваат под услови и на-
чин како што е договорено во склучените самоуп-
равни спогодби. 

Анексите на самоуправните спогодби од став 1 
на овој член кои дополнително ќе се (Склучат во 
1986 година ќе се остваруваат според условите ка-
ко што е договорено во склучените спогодби. 

Одредбите 'од став 2 на овој член се однесуваат 
само за заокружување на основната намена и содр-
жина на заедничката програма за развој по која е 
склучена самоуправната спогодба. / 

Член 17 
Поблиски определби на заедничките програми 

за развој на производството и извозот кои се од 
битно значење за усогласување на тековите на ре-
продукцијата на стопанството на Републиката од 
член 6 став 2 на овој закон за 1986 година ќе се 
утврдат со, програма на Стопанската комора на Ма-
кедонија. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

200. 
Врз денова на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија; 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за филмската' дејност, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 април 1986 година 
и на седницата на Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница на културата, одржа-
на на 9 април 1986 година. 

Бр. 08-1188/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

/ на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 
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З А К О Н 

ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Филмска дејност во смисла на овој закон е 

производство, промет и јавно прикажување фил-
мови, како и чување филмови и филмски матери-
јал. 

Член 2 
Филм во смисла на овој закон е тонска копија 

на филмска лента или друга подвижна слика што 
произлегува од филмска лента, наменети за јавно 
прикажување. 

Филмски -материјал во смисла на овој закон е 
изворен филмски материјал и филмѕска докумен-
тација. ' 

Член з 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

филмови наменети за образовни и научни цели, за 
потреби на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита, за потреби на организации на 
здружениот труд, информативни филмови и на 
филмова .онимени за лични потреби на граѓани, до-
колку со овој закон* не е определено поинаку. 

Член 4 
Филмската дејност е дејност од посебен опште-

ствен интерес. 
Член 5 

Социјалистичка Република Македонија (Репуб-
ликата) учествува во обезбедувањето ^услови за про-
изводство на филмови и чување филмови и филм-
ски материјал од посебно уметничко, културно^исто-
риско и друго општествено значење. 

Републиката може да учествува во обезбедува-
њето услови за промет и прикажување филмови од 
посебно уметничко, културно-исторпежо и друго оп-
штествено значење. 

Општината учествува во цодобрувањето на усло-
вите за прикажување филмови и модернизација чна 
киночмрежата. 

Општината може да учествува во обезбедува-
ње услови за производство и промет на филмови и 
чување филмови и филмски материјал. 

Член 6 
Филмови и филмски материјал со - посебно кул-

турно-историско и уметничко значење се културно 
богатство и уживаат посебна заштита според про-
писите за заштита на природното и културното бо-
гатство. 

Член 7 
Производство на филмови можат да вршат ор-

ганизации на здружениот труд за производство на 
филмови (организации за производство) и работни 
заедници на самостојни филмски уметници. 

Промет на филмови можат да вршат организа-
ции на здружениот труд за промет на филмови (ор-
ганизации за промет). 

Јавно прикажување филмови можат да вршат 
организации на здружениот труд за јавно прика-
жување (организации за прикажување), општествен 
нб-политички организации и други самоуправни ор-
ганизации и заедници. 

Јавно прикажување филмови можат да вршат и 
општествени организации и здруженија на граѓани 
со одобрение,, на општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на културата. 

Чување филмови и филмски материјал можат 
да вршат организации на здружениот труд за чу-
вање филмови и филмски материјал (организации 
за чување). 

4 Член 8 
Организација за чување филмови и филмски 

материјал од член 6 на овој закон, од посебно зна-
чење за Републиката, основа Републиката. 

фогласвдст за општествената и економу ата оп-
равданост за основање организација за снимање, 
промет, прикажување и чување, освен за органи-
зација основана од општествено-политичка заедница 
и самоуправна интересна заедница, дава самоуправ-
ната интересна заедница на културата на чие под-
рачје се наоѓа, седиштето на организацијата. 

П. ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ 
I 

1. Производство на филмови 

Член 9 4 

Производство на филм во смисла на овој за-
кон е подготовка, снимање и обработка на филм за 
јавно прикажување. 

Член 10 
Реализација на филм може да започне ако има 

одобрен проект, соодветни кадри и ако ое обезбе-
д е н ^ средства. 

Член 11 
- Во организациите за производство и работните 

заедници на самостојни филмски уметници ое обра-
зува уметнички совет како стручен орган. 

Уметничкиот совет разгледува, предлага и да-
ва мислења за прашања што се .однесуваат особено 
на развојната и едногодишната филмска програма, 
како и на други стручни прашања од значење за 
остваруваше на поквалитетно филмско производ-
ство. 

Делокругот и составот на уметничкиот совет по-
блиску се уредуваат со статутот на организациите 
за производство и работните заедници на самостој-
ни филмски уметници. 

Член 12 
Одлука за ставање во промет на филм за јавно 

прикажување донесува организацијата за производ-
ство, односно работната заедница на самостојни 
филмски уметници. 

2. Промет на филмови 

Член 13 
Промет на филмови во смисла на овој закон е 

откуп, дистрибуција и извоз на домашен филм и 
увоз и дистрибуција на странски филм. 

Член 14 
' Во .организацииве за промет се образува про-

грамски совет како стручен орган од редот на јав-
. ни, педагошки, научни, културни и општествено-по-

литички работници. 
Програмскиот совет разгледува, предлага и да-

ва мислења за прашања што се .однесуваат особено 
на изборот и откупот на филмови од домашно и 
странско производство. 

Делокругот и составот на програмскиот совет 
поблиску се уредуваат со статутот на -организациите 
за промет. 

Член 15 
Организациите за промет обезбедуваат опште-

ствена заштита на" домашниот филм со: 
— давање предимство на домашниот филм при 

откуп; 
— соодветна пропаганда на филмот во земјата 

' и странство,-
— изработка на попо лем број копии за јавно 

прикажување и 
— изнајмување на филмот под поповолни ус-

лови. 
Поблиски услови и начин за обезбедување заш-

тита на домашниот филм во прометот се утврду-
ваат со самоуправен општ акт на организацијава за 
промет. 

Члан 16 
Одлука за промет на филм за јавно прика-

жување донесува организацијата за промет. 
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3. Јавно прикажување на филмови 

Член .17 
Јавно прикажување на филмови 6 прикажување 

филмови достапно на граѓаните. 
Јавно прикажување е и прикажување филмови 

на телевизија и преку видео и друга техника. 

Член 18 
На територијата на Републиката јавно се при-

кажуваат филмови титлувани, односно синхронизи-
рани на македонски јазик. 

За исклучок од став 1 на овој "член одобрение 
дава републичкиот, орган на управата надлежен за 
работите на културата. 

Во местата во кои живеат народности, филмо-
ви титлувани на македонски јазик ,можат јавно да 
се прикажуваат титлувани и на еден од јазиците 
на народностите што живеат во Републиката (дво-
јазично). 

Член И9 
Одлука за јавно прикажување на филмови, 

филмски и други културни манифестации донесува 
организаторот на манифестацијата. 

Одобрение за јавно прикажување на филмови 
што ги втасуваат странски дипломатско-конзулар-
ни, информативни и други претставништва, вклучу-
вајќи ги и филмовите од член 3 ' на ОВОЈ закон, 
дава републичкиот орган на управата надлежен за 
информации, по претходно прибавено мислење од 
соодветниот републички орган на управата во за-
висност од содржината на филмот. 

Член 20 
Во организациите за прикажување се образува 

репертоарот совет од редот на истакнати јавни, 
педагошки, научни, културни и општествено-поли-
тички работници. 

Репертодрскиот совет разгледува, предлага и да-
ва мислење за прашања што се однесуваат особено 
на подобрување на квалитетот на кино-репертоарот. 

Делокругот и составот на репертоарскиот совет 
поблиску се уредуваат со статутот на организациите 
за прикажување. 

Член 21 
Организациите за прикажување обезбедуваат оп-

штествена заштита на домашниот филм со: 
— давање предност на домашниот филм со при-

кажувањето; 
— соодветна пропаганда на филмот; 
— прикажување филмски новости и домашни 

документарни, кусометражни играни, анимирани и 
други куоометражни филмови и 

— 'Организирање ревии, ретроспектива и други 
тематски проекции на домашни филмови. 

Поблиски услови и начин за обезбедување заш-
тита на домашниот филм во прикажувањето се ут-
врдуваат со самоуправен општ акт на организаци-
јата за прикажување. 

Член 22 
Филм може јавно да се прикаже ако има одлу-

ка за ставање во промет на филмот за јавно при-
кажување од член 12 на овој закон или одлука за 
промет на филмот за јавно прикажување од член 
16 на овој закон. 

Член 23 
Филм за кој е донесена одлука во смисла на 

член 22 на овој закон во друга социјалистичка ре-
публика или социјалистичка автономна покраина 
може јавно да се прикажува на територијата на Ре-
публиката. 

4. Чување филмови и филмски материјал 

Член 24 
Чување филмови и _ филмски материјал во сми-

сла на овој закон е истражување, собирање, одржу-
вање, обработка, користење и презентирање на фил-
мови и филмски материјал, 

Член 25 
Организација за чување филмови и филмски 

материјал од културно-историско, уметничко и дру-
го општествено значење е Хипотеката на Социјалис-
тичка Република Македонија (Кинотека). 

Член 26 
Организацијата за производство, "односно работ-

на заедница на самостојни филмски уметници е 
должна да и овозможи на Хипотеката изработка на 
тонска копија на филмот во рок од шест месеци 
по завршувањето на филмот. 

Организација за производство, односно работна 
заедница на самостојни филмски уметници е долж-
на да и го предаде на Хипотеката филмскиот мате-
ријал по истекот на пет години по завршувањето 
на филмот. -

Организација за промет на филмови е должна 
да и ја предаде на Хипотеката најдобро сочуваната 
копија на филмот по истекот на лиценцното право. 

Физичките и правните лица кои што по било 
кој правен основ имаат во владение филм и филм-
ски материјал од прсебно културно-историако, умет-
ничко и друго општествено значење се должни да 
се придржуваат кон пропишаните мерки за нивна ^ 
заштита, како и да и овозможат на Хипотеката про-
учување и копирање на филмот и филмскиот ма-
теријал со надомест. 

Член 27 
Заради развој и унапредување на филмската 

дејност и нејзино ^ усогласување со 'општествените 
потреби и интереси, подготвување на плановите и 
програмите за работа, утврдување на заеднички ме-
рила и услови за производство, промет и прикажу-
вање ' филмови, подобрување на условите за прика-
жување на квалитетот на филмскиот репертоар, гри-
жа за пласманот на -домашниот филм, договарање 
околу самоуправното^ уредувања на општествено-^еко-
номските односи, како и заради други прашања од 
заеднички интерес, организациите за производство, 
промет, прикажување и чување и работните заед-
ници на самостојни филмски уметници можат да се 
здружат во заедница на филмската дејност на ниво 
на Републиката (заедница на филмска дејност). 

' Организацијата' и начинот на работењето, сос-
тавот на органите" и управувањето оо заедницата на 
филмската дејност се уредуваат со самоуправната 
спогодба за здружување, статутот и други самоуп-
равни »општи акти на Заедницата. 

Член 28 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија, Републичката конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, 
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Стопанската комора на Македонија, Републичката 
заедница на културата, организациите на здруже-
ниот труд за производство, промет и - прикажување 
на филмови, односно нивните асоцијации, Телевизи-
ја Скопје и Здружението на филмските работници 
на Социјалистичка Република Македонија склучу-
ваат општествен договор за обезбедување на попо-
волни материјални и други услови за развој и уна-
предување на домашното филмско производство. 

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ИНТЕРЕС 

Член 29 
Посебниот општествен интерес во вршењето на 

филмската дејност се обезбедува со учество на ко-
рисниците на услугите и другите заинтересирани ор-
ганизации и заедници, претставници на основачите, 
општината, односно на Републиката општествено-по-
литичките организации, општествените организации и 
на здруженијата на граѓани (претставници на опште-
ствената заедница) во: * 

— донесувањето на статутот и склучувањето на 
самоуправната спогодба за здружување; 

— донесувањето на планови и програм^ за ра-
бота и .развој; 
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— усвојувањето заеднички услови и мерила за 
производство, промет и прикажување филмови и за 
подобрување на квалитетот на филмскиот репертоар; 

— донесувањето одлуки за одобрување проект за 
ставање во промет на филм за јавно прикажување, 

за промет на филм за јавно прикажување и утврду-
вањето на репертоарот; 

— .определувањето услови и начин за поповолен 
третман на домашниот филм; 

— определувањето на основните услови за стек-
нување на доходот, работењето и за основните наме-
ни за користење на средствата; 

— усвојувањето на извештаите за остварување на 
програмите за работаЈ 

— усвојувањето на финансискиот план и утврду-
вањето на завршната сметка и 

— именувањето и разрешувањето на работовод-
ниот орган. 

Член 30 
Корисниците на услугите и другите заинтереси-

рани организации и заедници, општествено-шолитич-
ките и општествените организации и здруженијата 
на граѓани, како и бројот на нивните претставници 
што учествуваат во одлучувањето по работите од 
член 29 на овој закон се определуваат со статутот 
на организацијата за производство, промет, прика-

. жување и чување. 
Основачот и собранието на општината на чие 

подрачје е основана организацијата од став 1 на 
овој член именуваат по двајца претставници во орга-
низацијата што учествуваат во одлучувањето за ра-
ботите од посебен општествен интерен. 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија определува и именува претставници во орга-
низацијата од став 1 на овој член основана "од Ре-
публиката што учествуваат во одлучувањето за ра-
ботите од посебен општествен интерес. 

Член 31 
Одлука за работите од член 29 на овој закон 

се донесува и со мнозинство гласови на претстав-
ниците на општествената заедница. 

Член 32 
Собранието на 'Општината дава согласност на од-

редбите на статутот, односно на самоуправната спо-
годба за здружување на организацијата за производ-
ство,' промет, прикажување и чување што се однесу-
ваат на работите од посебен општествен интерес и 
на учествоно на претставниците на општествената за-
едница во одлучувањето за тие работи. 

Согласност од став 1 на овој член за организа-
ција за производство- промет, прикажување и чува-
ње' основана од Републиката дава Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 33 
Работоводен орган -на работата организација и ос-

новните организации на здружениот труд во неа, за 
производство, промет, прикажување и чување на 
филмови и на организација на здружениот труд во 
која таа се здружува се именува и разрешува во 
согласност со собранието на општината, односно со 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за организација основана од Републиката. 

Конкурсната комисија за утврдување предлог за 
именување работоводен орган на основната организа-
ција од став 1 на овој член се состои од осум- чле-
нови од кои по двајца членови именуваат орган на 
управување на организацијата, основната организаци-
ја на синдикатот, синдикатот на општествените деј-
ности во општината, односно во Републиката и со-
бранието на општината односно на Социјалистичка 
Република Македонија. 

IV. НАДЗОР 
~ Член 34 / 

Надзор над законитоста на работата на органи-
зацијата за производство, промет, прикажување и чу-
вање основана од Републиката, врши републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на култу-
рата. 

Член 35 
Во вршењето надзор над законитоста на работа-

та на организацијата од член 34 на шој закон ре-
публичкиот орган на управата надлежен за работите 
на културата, има право и должност да го запре, 
делумно или во целост, од извршување секој самоуп-
равен општ акт на организацијата што е спротивен 
со законот, односно со самоуправниот општ акт со 
кој мора да биде во согласност. 

; Член 36 
Ако републичкиот орган на управата надлежен 

за работите на културата запрел од извршување са-
моуправен општ акт, односно одлука на работнич-
киот совет или на друг орган на организацијата од 
член 34 на овој закон, за која смета дека не е во 
согласност со Уставот, односно дека е спротивна со 
закон, должен е во рок од осум дена од денот на 
донесувањето на решението за запирање, да поведе 
пред Уставниот суд постапка за оценување на устав-
носта, односно законитоста на запрениот акт. 

Ако републичкиот "орган на управата надлежен 
за работите .на културата запрел од извршување са-
моуправен општ акт, односно одлука на работнич-
киот совет или на друг орган на организацијата од 
член 34 на овој закон, за кој смета дека не е во 
согласност оо друг самоуправен општ акт со кој мо-
рала да биде во согласност, должен е во рок од 
осум дена од денот на донесувањето на решението 
за запирање, да поведе пред Судот на здружениот 
суд постапка за оцена на согласност^. 

"Ако републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на културата во роковите утврдени во 
ставовите 1 и 2 на овој член не поведе постапка 
пред Уставниот суд, односно пред Судот на здру-
жениот труд, решението за запирање престанува да 
важи и самоуправниот општ акт што е запрен може 
да се применува. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Филм реализиран во соработка со странски про-

дуцент се смета за домашен филм ако во реализа-
цијата учествувале рамноправно домашни автори и 
ако филмот е снимен на еден од јазиците на наро-
дите и народностите на Југославија. 

Член 38 
Производство на филм во копродукција со стран-

ски продуцент и снимање филм од странски физич-
ки и правни лица може да се врши под услови оп-
ределени со Законот за општо,паро,дната одбрана. 

Член 39 
Забрана за јавно прикажување филм се врши во 

постапка пропишана со Законот за спречување на 
злоупотребата на слободата на печатот и на други-
те видови информирање. 

Член 40 
Организацијата на здружениот труд или друга 

организација, односно орган што во Југославија вне-
ла филм, вклучувајќи ги филмовите од член 3 на 
овој зак)он и произведувачот на странски филм про-
изведен во Јулокшавија се должни веднаш по снима-
њето на филмот, односно по завршувањето на фил-
мот да го известат за тоа републичкиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи и да му дос-
тават податоци за насловот на филмот, имињата на 
авторите на филмот, земјата на која филмот и при-
паѓа и краток опис на темата на филмот шоред За-
конот за внесување и растурање странски средства за 
масовно комуницирање и за странската информатив-
на дејност во Југославија (сојузен закон). 

Организацијата, органот и произведувачот од 
став 1 на овој член се должни на републичкиот ор* 
ган на управата надлежен за внатрешни работи, по 
негово барање, да му достават и тонска копија на 
филмот на увид, 
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Член 41 
Решение за забрана на промет и јавно прика-

жување на филмови од член 19 на сојузниот закон 
и решение за одземање на тонска копија на стран-
скиот филм од член 20 на сојузниот закон донесува 
републичкиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Со дарична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација за производство 
и работна заедница на самостојни филмски уметници 
ако во рок од шест месеци по завршување на фил-
мот не и овозможат на Кинотеката изработка на 
тонска копија или во рок од 5 години по завршу-
вањето на филмот не и го предадат филмскиот ма--
те ри јал (член 26 ставови 1 и 2). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за прекршок одговорното лице во органи-
зацијата за производство, односно, во работната за-
едница на самостојни филмски уметници од став 1 
на овој член. 

Член 43 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се- казни за прекршок организација за промет ако 
по истекот на лиценцното право не и предаде на Ки-
нотеката најдобро сочувана копија на филм (член 
26 став 3). 

Со парична казна, од 3.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за прекршок одговорното лице во органи-
зацијата за промет од став 1 на овој член. 

Член 44 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок правно лице ако не се придр-
жува кон пропишаните мерки за заштита или ако 
не и овозможи на Кинотеката проучување и копи-
рање на филм и филмски материјал (член 26 став 4). 

Со парична казна од з.ооо до зо.ооо динари ќе 
се казни за прекршок одговорното лице во правно-
то лице од став 1 на овој член. 

Член 45 
Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари 

ќе се казни за прекршок организација за производ-
ство и работна заедница на самостојни филмски 
уметници, како и странско правно лице кое ќе сни-
ма филм без да ги исполнат условите определени со 
Законот за општонародна одбрана (член 38). 

Со парична казна од 6.000 до 60.000 динари 
се казни за прекршок одговорното лице во органи-
зацијата за производство и работната заедница на 
самостојни филмски уметници, како и одговорното 
лице во странското правно лице од, став 1 на овој 
член. 

Член 46 
Со парична казна од зо.ооо до зоо.ооо динари 

ќе се казни за прекршок организација за прикажу-
вање и друго правно лице од член 7 став 4 на овој 
закон ако јавило прикаже филм што не е титлувани 
односно синхронизиран на македонски јазик (член 
18 ставови 1 и 3). 

Со парична казна од 6.000 до 60.000 динари ќе 
се казни за прекршок одговорното лице во .органи-
зацијата и во друго правно' лице од став 1 на овој 
член. 

Имотната корист прибавена со прекршокот од 
став 1 на овој член ќе се одземе. 

, Член 47 
'Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе 

се казни за прекршок општествена организација и 
здружение на граѓани ако врши јавно прикажување 
на филмови без одобрение на општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на културата 
(член 7 став 4), 

Со парична казна од 6.000 до 60.000 динари ќе 
се казни за прекршок одговорното лице во прав-
ното лице од став 1 на овој член. ^ 

Имотната корист прибавена со прекршокот од 
став 1 на овој член ќе се одземе. 

Член 48 
Со парична казна од 25.000 до 250.000 динари 

ќе се казни за прекршок организација за прикажу-
вање и други прикажу®ачм од член 7 ставови 3 и 4 
на овој закон ако јавно прикаже филм за кој што 
не е донесена одлука за ставање во промет на фил-
м|от за јавно прикажување или одлука за промет на 
филмот за јавно прикажување (член 22). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за прекршок одговорното лице во правното 
лице од4 став 1 на овој член. 

Имотната корист прибавена со прекршокот од 
став 1 на овој члан ќе ое одземе. 

Член 49 
Со парична казна од 25.000 до 250.000 динари 

ќе се казни за прекршок организација на здруже-
ниот труд и друга организација што во Југославија 
внела филм и произведувач на странски филм сни-
мен во Југославија ако не го извести републичкиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи за 
внесувањето на филмот, односно за завршувањето на 
филмот веднаш по неговото внесување, односно за-
вршување ако не му ги достави пропишаните пода-
тоци за филмот или ако на негово барање не му 
достави тонска копија на филмот на увид (член 40). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице во организаци-
јата од став 1 на овој член. 

Член 50 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок физичко лице ако не се при-
држува кон пропишаните мерки за заштита или ако 
ве и овозможи на Кинотеката проучување и копи-
рање на филм и филмски материјал (член 26 став 4). 
1 

Член 51 
Со парична казна од 50.000 до 150.000 динари ќе 

се казни за прекршок странски продуцент кој ќе 
снима филм спротивно на условите определени со 
Законот за општонародна одбрана (член 38). 

Со парична казна од 6.000 до 60.000 динари ќе 
се казни за прекршок странско физичко лице за 
прекршокот од став 1 на овој члан. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Организациите за производство, промет, прика-

жување и чување се должни да ја усогласат својата 
работа со одредбите на 'овој закон во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 53 
' Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за филмот („Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија" број 18/73, 
40/75 И 44/75). 

Член 54 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
т и ^ Република Македонија". 
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201. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Ус-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА 

Се прогласува Законот за техничката култура, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 април 1986 година 
и на седницата на Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница на насоченото образо-
вание, одржана на 31 март 1986 година. 

Бр. 084187/1 
10, април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на*СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н -
ЗА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат системот на технич-

ката култура, правата и должностите на носителите 
во областа на техничката култура и нивните меѓу-
себни односи во развивањето, унапредувањето и ост-
варувањето на облиците на техничката култура. 

Член 2 
Техничката култура во смисла ла овој закон оп-

фаќа: 
— остварување на општествената улога и функ-

ција на техничката култура и техничкото творештво 
во образовната, научната и културната дејност и во 
развојната политика; 

— техничко воспитание, образование и оспособу-
вање на работните луѓе и граѓаните, особено разво-
јот на техничката култура и техничкото творештво 
на младите и професионално насочување во соглас-
ност со нивните интереси и наклоност и стратешки-
те правци на техничко-техиолошкшт развој на зем-
јата,- , 

, — (стекнување и примена на технички знаења, 
умеења и навики за масовно користење на придо-
бивките на науката, техниката и технологијата; 

— оспособување на работниците за творечки од-
нос кон трудот заради унапредување на производ-
ствоно, зголемување на продуктивноста на трудот и 
унапредување на културата на трудот,-

— унапредување на техничкото творештво на ма-
совна основа заради поттикнување на конструктор-
ството и омасовување на иноЕаторствјото, пронаоѓаш-
твото и рационализаторството; 

— стекнување технички знаења, умеења и веш-
тини од значење за оспособување на работниците, ра-
ботните луѓе и граѓаните за општонародна одбрана 
и општествена самозаштита и 

— популаризација на науката, техниката и тво-
рештвото, како, и прикажување на достигнувањата во 
областа на техничката култура ао организирање на 
натпревари и изложби. 

Член 3 
Носители на правата и должностите во областа 

на техничката култура во смисла на овој закон се: 
во опитно-обр а_зошм и други организации на здру-
жениот труд/други самоуправни организации и за-

едници, месни заедници, отптествено^политички за-
едници, општествени организации на техничката кул-
тура и домови на техничката култура. ^ 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НОСИТЕЛИТЕ ВО 
ОБЛАСТА НА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА 

} 1 
1. Воспитно-образовни организации 

Член 4 
Вокшитно -образошаште организации-во рамките на 

на1ставн10-во|спитниот процес низ слободни активности 
развиваат и поттикнуваат различни облици на твореч-
ки труд, стекнување технички знаења и вештини на 
децата и младинците во сите степени на вокзгалшше 
и образование во согласност со своите материјални, 
кадровски и други можности. 

Воспинно-образовните Организации: обезбедуваат 
услови за развој' и унапредување на техничката кул-
тура, а особено на организациите за техничка кул-
тура на младите, ученичко за друг арство, младински-
те истражувачки движења; го поттикнуваат и стиму 
лираат развојот на младите таленти во науката и 
техниката; придонесуваат за професионално • насочу-
вање' на младите низ слободни активности и шире-
њето на масовната техничка култура. 

Член 5 
Воспитно-образовната организација во својата 

програма за работа ги утврдува активностите за раз-
војот на техничката култура во смисла на член 4 од 
овој закон. 

2. Организации на здружениот труд и други 
самоуправни организации и заедници 

Член 6 
Работниците во организација на здружениот 

труд, друга самоуправна организација и заедница 
имаат право и должност -да создаваат услови за раз-
вој на техничката култура и според Своите потреби 
и можности да организираат облици на техничката 
култура од член 2 на овој закон. 

Условите за разврј на техничката култура, како 
и потребите и можностите за организирање најсоод-
ветни облици на техничката култура, работниците во 
организацијата и заедницата од став 1 на овој член 
ги утврдуваат со својот среднорочен и долгорочен 
план, како и.со годишниот план. 

Член 7 
Со самоуправен општ акт организациите на здру-

жениот труд, други самоуправни организации и за-
едници утврдуваат унапредување на пронаоѓаштвото, 
иноваторството и рационализаторството; начинот на 
обезбедување -на материјални, кадровски и простор-
ни услови за вршење на одделни облици на технич-
ката култура; доделување посебни награди и приз-
нанија за остварените достигнувања и други праша-
ња од значење за извршување на задачите во облас-
та на техничката култура. 

з. Месна заедница 

Член 8 
Месната заедница утврдува програма за актив-

ностите во областа на техничката култура за период 
од пет години. 

Програмата за активностите во областа на тех-
ничката култура; месната заедница ја остварува врз 
основа на својот- годишен план, во соработка со оп-
штината, организациите на здружениот труд, опште-
ствените организации и други носители на техничка-
та, култура во општината. 

Правата и должностите на месната заедница во 
областа на техничката култура поблиску се утвр-
дуваат со статутот- на месната заедница, 
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4. Општина 

Член 9 
Работните луѓе и граѓаните во општината созда-

ваат и развиваат материјални и други услови за задо-
волување на заедничките потреби од областа на тех-
ничката култура, ги насочуваат и усогласуваат заед-
ничките потреби во областа на техничката култура 
со стопанкзкиот и општествениот план и развој на 
општината. 

Во остварувањето на своите права и должности 
во областа на техничката култура општината: 

— обезбедува услови и го насочува развојот на 
техничката култура во согласност со 'општествениот 
план и развојот на .општината; 

— ги утврдува правците на активноста на тех-
ничката култура за период од пет години, 'односно 
со среднорочниот план: на (општината, а со план-
ските и другите документи ги утврдува задачите и 
мерките што овозможуваат остварување на тие ак-
тивности ; 

— ја поттикнува, обединува и координира ак-
тивноста на месните заедници, организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заедни-
ци, општествените организации за техничка култура 
за остварување на задачите што се од заеднички 
интерес за развој и унапредување на техничката 
култура и 

— врши и други задачи во областа на технич-
ката култура утврдени со закон и статут на општи-
ната. 

5. Република 

Член 10 
Во рамките на своите права и должности во об-

ласта на техничката култура Републиката: 
— учествува вр создавањето услови за развојот 

на техничката култура и го насочува нејзиниот .раз-
вој во согласност со општествениот план на Соци-
јалистичка Република Македонија; 

— ја поттикнува работата на 'Општествените ор-
ганизации за техничка култура, нивната научна и 
стручна работа, како и школувањето и усовршува-
њето на кадри за техничка култура,-

— го шеди развојот на техничката култура и 
— ја поттикнува меѓународната соработка во об-

ласта на техничката култура и го помага организи-
рањето на значајни републички, меѓурепублички и 
меѓународни натпревари, смотри и други облици на 
дејноста во областа на техничката култура. 

6. Општествени организации за техничка култура 

Член 1,1 
Општествената организација за техничка култура 

се основа заради вршење и развивање на различните 
облици на техничката култура и усогласување на 
пошироките заеднички интереси со општите опште-
ствени интереси во областа на техничката култура. 

Општествена организација за техничка култура 
може да основа, покрај основачот утврден со Зако-
нот за општествените организации и здруженијата 
на граѓани („Службен весник на ОРМ" број 32/83) 
и ошптествено-политичка заедница и друго опште-
ствено правно лице (основач). 

Членовите на општествената организација за тех-
ничка култура може да бидат и општествени правни 
лица. 

Член 12 
Средства за основање и почеток на работата на 

општествената организација за техничка култура 
обезбедува основачот. 

Член 13 
Општествените организации за техничка култура 

можат да се здружуваат во сојуз и други облици на 
здружување. 

Сојузите и другите облици на здрул^удаање на 
општествените организации за техничка култура мо-

жат да се здружат во Сојуз на организациите за 
техничка култура на СР Македонија — Народна тех-
ника на ОР Македонија. 

Со самоуправна спогодба на здружување во со-
јуз од став 2 на овој член ое утврдуваат работите 
и задачите кои со здружените организации ќе ги 
остварат преку СОЈУЗОТ, како и други меѓусебни од-
носи. 

Член И4 
Со средствата на општествените организации за 

техничка култура управуваат нејзините членови и 
одлучуваат за нивното користење и располагање во 
согласност со закон и статут на општествената ор-
ганизација. 

Средствата од став 1 на овој член не можат да 
се користат за намени кои не одговараат на оп-
штествените целини задачи во областа на техничката 
култура. 

Член 15 
На прашањата што се однесуваат на општестве-

ните организации за техничка култура кои не се 
уредени со овој закон се применуваат одредбите од 
Законот за општествените организации и здружени-
јата на граѓани 

7. Домови за техничка култура 

Член 16 -
ТЗо домовите за техничка култура се остваруваат 

воспитно образовните и другите задачи во областа 
на техничката култура, користење на здружените 
средства и кадри за заеднички потреби и програми, 
обезбедување на основниот стандард за техничка 
култура и другите заеднички потреби во областа на 
техничката култура. 

Домовите за техничка култура дејствуваат како 
организационен облик на одредена општествена ор-
ганизација за техничка култура. 

Член 17 
Во домовите за техничка култура се остваруваат 

активностите од областа на техничката култура, се 
врши организирано доизградување на младите тален-
ти во одделни области на техничката култура, ома-
совување на научното и техничкото творештво, како 
и се организираат активности од областа на сметач-
ката техника и информатика и другите современи 
подрачја на науката и техниката и слично. 

III. ОПШТБСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ ВО 
ОБЛАСТА НА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА 

Член 18 
Носителите на правата и должностите во об-

ласта н а техничката култура ја развиваат и оства-
руваат техничката култура плански и организирано 
според своите можногстаи во согласност со потребите 
и интересите на работниците од здружениот труд 
и на другите работни луѓе и граѓаните. 

Член 19 
Со .планирањето на потребите во областа на тех-

ничката култура се обезбедува особено.-
— постојано унапредување на содржините и об-

лиците на техничките активности во согласност со 
развојот на современата техника и технологија и 
потребите на здружениот труд во нејзиното корис-
тење ; 

— учеЈство на општествените 'Организации за тех-
ничка култура во остварувањето на програмите за 
техничко воспитание, образование и оспособување; 

— поврзување на дејностите во областа на тех-
ничката култура со воспитно-1образовцште потреби, 
програмите и содржините во системот на образова-
нието на сите нивоа на неговата организираност; 

— унапредување на пронаоѓаштвото, новагторство-
то и рационализаторството и примена на научните 
достигнувања, техниката и технологијата во произ-
водството и секојдневниот ЖИВОТ; 

— Остварување на задачите и програмите за ос-
пособување на работните луѓе и граѓаните за потре-
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вите на општонаредната одбрана и општествената 
самозаштита; 

— задоволување на личните погреби и интереси 
на работните луѓе и граѓаните во стекнување на 
одредени технички знаења, вештини и способности и 

— "организирање натпревари, изложби, олимпија-
ди, истражувачки акции и други активности за ши-
рење и унапредуваше на техничката култура и тех-
ничкото творештво. 

Член 20 
Носителите на правата и должностите во облаЈСта 

на техничката култура можат да здружуваат ' сред-
ства во рамките на општината и Републиката за вр-
шење на работи од заеднички интерес. 

Здружувањето на средства и остварувањето на 
другите видови меѓусебна соработка се врши со са-
моуправна спогодба, односно општествен договор. 

Член 21 " 
Средствата за организирано задоволување на лич-

ните потреби и интереси во техничката култура- ра-
ботниците, работните луѓе и граѓаните ги обезбе-
дуваат непосредно/ со цена на поединечните услуги, 
односно со надоместок за извршување на одредена 
програма на услуги и со плаќање на членарина во 
општествената организација за техничка култура. 

Средства за организирано задоволување на лич-
ните и заедничките потреби и интереси во технич-
ката култура работните луѓе и граѓаните во оп-
штествената 'организација за техничка култура, мо-

жат да обезбедуваат и со вршење на стопанска, 
односно друга општествена дејност, дотации, прило-
зи, подароци, приходи од игрите на среќа, приходи 
од имотни права, како и други приходи што за овие 
цели ги остварува општествената организација за 
техничка култура. 

Член 22 
Заради задоволување на своите лични и заеднич-

ки потреби и интерејси, работниците во организа-
циите на здружениот труд, работните луѓе и граѓа-
ните во масните заедници и граѓаните во општестве-
ните организации за техничка култура можат да 
основаат самоуправна интересна заедница за технич-
ка култура или самоуправно да се организираат во 
соодветни сродни самјоуправни интересни заедници. 

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член )23 
Општествените организации за техничка култура, 

сојузните и други облици на здружување се должни 
да ја усогласат својата организација, статути и дру-
ги акти со одредбите на овој закон во рок од една 
година од денот на неговото влегување во сила. 

Член 24 
Овој закон влегува во- сила осмиот ден од денот 

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

202. 
Врз основа на чле1н 376 став 1 алинеја б од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија (издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1985 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка за извршување 
на Републичкиот буџет за 1985 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го Донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините, и 
Општествен^о-политичкиОт собор, одржани на 10 ап-
рил 1985 година. 

Бр. 08-1182/1 
10 април ,1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1985 ГОДИНА 

ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи во 

1985 година изнесуваат: 

приходи 
расходи 
постојана резерва 
вишок на приходи 

28.154.955.673 динари 
28.031.044.867 

120.135.540 „ 
3.775.266 

Член 2 
Вишокот на приходите во износ од 3.775.266 ди-

нари ќе се пренесат како приход на Републичкиот 
буџет за 1986 година. 

Член 3 
Остварените приходи по извори и видови и рас-

ходите по основни намени се искажуваат во Билан-
сот на приходите и расходите кој гласи: 

I. П р и х о д и 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 

Реден 
број Конто Видови на 

приходи 
Предвидено 
по буџетот 

Предвидено по 
ребал.ансот и 
дополнителните 
намени 

Извршено 

1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

71 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОД 
НА ОЗТ 

1 710 Данок од доход на ОЗТ 
г с е ГРУПА 71 

750.000.000 
750.000.000 

750.000.000 
750.000.000 

644.422.338 
644.422.338 
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1 2 3 4 5 6 

72 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ 

3 
4 

5 

720 
721 

723 

Данок од личен доход на работниците 
Данок од личен доход на, работните луѓе 
мои самостојно вршат дејност со личен труд, 
со средства на трудот во сопственост на 
граѓани и од самостојно вршење на про-
фесионални дејности 
Данок од личен доход од земјодел[Ска деј-
ност 

1.220.000.000 

15.000.000 

51.000.000 

1.220.000.000 

15.000.000 

51.000.000 

1.359.561.622 

,19.687.682 

54.322.257 
6 СЕ ГРУПА 72 1.286.000.000 1.286.000.000 1.433.571.561 

73 — ПРИХО, 
НА ПР( 
ДАНОЦ 
НОСТМ 

ЦИ ОД^ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ 
^ИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД 
И НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ-
И ПРАВА 

7 
8 

730 
731 

Основен дане а 
Посебен реиу 
производи 

ЕС на промет на производи 
тблички данок на промет на 

12,242.500.000 

2.800.000.000 

14.050.000.000 

4.750.053.000 -

13.853.014.030 

4.411.865.066 
9 СЕ ГРУПА 72 15.042.500.000 18.800.053.000 18.264.879.096 

75 — ПРИХС, ЦИ ОД ТАКСИ -

10 752 Судски такси 200.000.000 200.000.000 2(21.962.831 
11 СЕ ГРУПА 75 200.000.000 200.000.000 201.962.831 

77 — ПРИХО 
ПРИХО 
ЗАЦИИ 
НОВ њ 
СТВОТС 

ДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, 
ЦИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИ-

НА ОПЗ, ПРИХОДИ НО ос-
V ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-

И ДРУГИ ПРИХОДИ 

12 
13 
14 

770 
771 
778 

Приходи по 
Приходи од 
Други приход 

посебни прописи 
органи и организации на ОПЗ 
џ 

60.000.000 
5.000.000 

45.000.000 

60.000.000 
5.000.000 

45.000.000 

4.681.055 
17.084.750 
17.547.042 

15 СЕ ГРУПА 77 - 110.000.000 110.000.000 39.312.347 
'ВКУПНО НЕ 
ХОДИ 

ПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИ-
17.388.500.000 21.146.053.ООО 20.604.148.673 

-

2. ТРАНСФЕР НИ СРЕДСТВА 

78 — ПРИХО ДИ ОД ДРУГИ ОПЗ 

16 782 Дополнителни 
дерацијата 

1 средства од Буџетот на Фе-
6.522.900.000 7.202.560.000 7.550.307.000 

17 СЕ ГРУПА 78 6.522.900.000 7.202.560.000 7.550.307.000 

18 ВКУПНО ТРЃ. кНСФЕРНИ СРЕДСТВА 6.522.900.000 7.202.560.000 5, 7.550.807.000 
19 ВКУПНО ПР] 

(71—78) 
Е1ХОДИ 

23.911.400.000 23.348.613.000 28.154.955.673 

И. Р а с х о д и 

\ 

Реден 
број Конто РАС1 ПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Предвидено 
по буџетот 

Предвидено по 
ребаланшт и 
дополнителните 
намени 

Извршено 

1 2 3 4 5 6 

40 — СРЕДСа 
ТЕ НА 

:,рА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИ-
У ПРАВАТ А 

20 
21 
22 

400 
401 
402 

Средства за доход на работните заедници 
Средства за материјални трошоци 
Средства за амортизација 

4.285,124.000 
286.089.000 
107.413.000 

4.285.124.000 
300.869.000 
106.418.000 

4.234.319.000 
299.769.000 
106.212.000 
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1 2 3 4 5 6 

24 

25 
26 

27 
28 

410 

415 
416 

417 
418 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УП-
РАВАТА 

Средства за личиш доходи и други лични* 
примања вџ функционерите и делегатите 
Средства за инвестиции во основни средства 
Средства за инвестиции во опрема па оп-
штествениот стандард 
Средства за отплата на кредити 
Средства за други потреби за работа на 
органите на управата 

1.087.139.000 
227.750.000 

327.367.000 
352.000.000 

87.1.642.000 

2.586.749.000 
2Ѕ1.750.000 

327.367.000 
236.000.000 

1.055,252.000 

2.551.017.353 
251.750.000 

327.367.000 
235.382.441 

1.053.623.882 
29 СЕ ГРУПА 41 2.865.898.000 4.457.118.000 4.419.140.676 

42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 
И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

30 420 Средства за потребите на народната одбрана 992.000.000 996.800.000 996.800.000 
31 СЕ ГРУПА 42 992.000.000 996.800.000 996.800.000 

43 — СРЕДСТВА ЗА 'ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
РАЗВОЈОТ, ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО И ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗБОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ ПОДРАЧЈА 

-

32 
33 
34 

35 

431 
432 
433 

435 

Компензации, регреси и надоместоци 
Средства за инвестиции во стопанството 
Други потреби и интервенции во 'стопан-
ството 
Средства за побрз развој на стопански не-
доволно развиените подрачја надвор од те-
риторијата на ОПЗ 

580.000.000 
40.000.000 

204.500.000 

55.000.000 

580.000.000 
159.409.000 

204.500.000 

- 55.000.000 

549.906.000 
159.409.000 

204.500.000 

55.000.000 
36 СЕ ГРУПА 43 879.500.000 998.909.000 968.815.000 

44 __ ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ " 
апз 

37 
38 

440 
445 

Придонес за Буџетот она Федерацијата 
Дополнителни средства за буџетот на оп-
штините 

12.066Л15.ООО 

442.904.000 

14.707.247.000 

442.904.000 

14.560.123.689 

442.904.000 
39 СЕ ГРУПА 44 12.509.019.000 15.150.151.000 15.003.027.689 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈ-
- ПОСТИ 

40 
41 
42 
43 
44 

45 

46 

47 

450 
451 
452 
454 
456 

457 

458 

459 

Средства за образование и вошитување 
Средства за наука 
Средства за култура 
Средства за социјална и детска заштита 
Средства за здравствена заштита и здрав-
ствено осигурување 
Средства за пензиско и инвалидско осигуру-
вање 
Средства за остварување на основните права 
на борците * воените инвалида и на семеј-
ствата на паднатите борци 
Средства за други општествени дејности 

157.286.000 
35.216.000 
42.600.000 

512.850.000 

183.200.000 

780.000.000 

3.000.000 
15.000.000 

157.286.000 
35.216.000 , 
54.577.000 

507.850.000' 

185.810.000 

780.000.000 

1.000.000 
15.000.000 

157.286.000 
35.216.000 
54.577.000 

506.750.000 

185.810.000 

780.000.000 

680.000 
15.000.000 

48 СЕ ГРУПА 45 1.729.152.000 1.736.739.000 1.735.319.000 

46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОП-
ШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

49 

50 

461 

4̂65 

Средства за општествено-политичките и оп-
штествените организации 
Средства за заштита и унапредување на чо-
вековата средина 

) 

100.800.000 

5.400.000 

104.800.000 

1.400.000 

104.300.000 

51 СЕ ГРУПА 46 106.200.000 106.200.000 104.800.000 

47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА. 
РЕЗЕРВАТА 

52 470 Издвојување на постојаната буџетска ре-
зерва 97.000.000 97.000.000 120.135.540 

53 СЕ ГРУПА 47 97.000.000 97.000.000 120Л35.540 
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ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 4 
Општиот дел на Завршната сметка за извршува-

ње на Републичкиот (буџет за 1985 долина се обја-
вува во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија". 

203. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија, издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за шумите, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. до донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Соборот на општините, 

• одржани на 10 апрцл 1986 година. 

Бр. 08-1185/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ШУМИТЕ 

Член 1 
Во Законот за шумите („Службен весник на 

СРМ" број 20/74) во член 2 став 4 бројот „5" се 
заменува со бројот „2". 

Член 2 
По членот 7 се додава нов член кој шајси-. 

I 
„Член 7-а 

Организациите на здружениот труд што стопани-
суваат со шуми во општествена сопственост вршат 
работи од областа на шумарството што се од посеб-
но значење за општонародната одбрана. 

Организациите и работите од став 1 на овој член 
ги утврдува Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Член,3 
Во член 11 по зборот „нега" се става запирка 

и се додаваат зборовите мелиорација, реконструк-
ција". 

Член 4 
Во член 12 по зборот долините" се става запир-

ка и се додаваат збировите: „мелиорација и ре-
конструкција на ел або-пр одуктивните и нишостеблес-

-ти и деградирани шуми и шикари", 

Член 5 
Во член 25 став 1 по зборот „шуми" се става 

точка, а зборовите: „освен за деградираните шуми 
и шикарите" се бришат. 

Член 6 
Во член 26 став 1 точката се заменува со запир-

ка и се додаваат зборовите: „кои не «ое опфатени 
со шумско^стопански основи". 

Член 7 
Во член 31 став 2 бројот „31" се заменува со бро-

јот „1"., 
Член 8 

Во член 37 став 2 точката се заменува со запир-
ка и се додаваат зборовите •. „а во согласност оо 
одлуката од член 32 став 1, односно шумско-стопан-
ската основа и програмата за унапредување на шу-
мите од член 33 став 1 на овој закон". 

Во став 3 зборот ^октомври" ое заменува оо 
зборот ^септември", а по зборовите: „дрвна маса за" 
се додава зборот ^главна". 

Член 9 
Во член 61 став 1 по зборот „шумата" се дода-

ваат зборовите: „и во непосредна близина на шу-
мата". 

Во ставот 2 во првиот ред по зборот „шума" се 
додаваат зборовите: „и во непосредна близина на 
шума". 

Член 10 
Во член 62 по зборот „шума" се додаваат збо-

ровите: „и во непосредна близина на шума". 

Член 11 

По членот 62 се додава нов член кој гласи: 

„Член 62-а 
Местата за палење отворен оган од член 61 

и местата за подигање варници, жежиици за дрвен 
јаглен и слични објекти од член 62 не можат да би-
дат поблиску од 100 м од шумата". 

Член 12 
Во член 71 став 2 алинеја 4 по зборот ^сред-

ства" се додава зборот „употребени", а по зборот 
„дело" се додава запирка и зборот „стопан)ски". 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„Како предмети и средства употребени, намене-

ти или настанати со извршување на кривично дело, 
стопански престап, односно прекршок во смисла на 
овој закон, се сметаат секири, пили, кошри, сред-
ства за превоз и пренос и други направи и алат 
употребени во извршувањето на кривичното дело, 
стопанскиот престап, односно прекршокот, како и 
шумските производи (дрвни оортименти, -семе, сад-
ници и слично)". 

Член 13 
Во член 73 став 4 зборот придружник" се заме-

нува со зборот „испратница". 
Во став 5 во вториот ред зборот „во" се заме-

нува со зборот ,„вон". Член 14 
Во член 76 зборот „иоплави" се заменува со 

збјорот ^плодови". 
• Член 15 

Членот 84 се менува и гласи: 
„Амортизацијата на исечена шума изнесува 20% 

од износот на вредноста на продадената дрвна маса 
сметано по пазарната цена на извозен адт во шума 

1 2 3 4 5 6 

48 — ДРУГИ РАСХОДИ 1 _ 
54 
55 

483 
488 

Рајсходи за обврски од претходната година 
Тековна буџетска резерва 

4.000.000 -
50.000.000 

11.285.000 
102,.000.000 

11.284.902 
101.057.600 

56 СЕ ГРУДА 48 54.000.000 113.285.000 112.342.502 
ВКУПНО РАСХОДИ (40—48) 23.911.400.000 218.348.618.000 28.151.180.407 
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за периодот за кој ое врши пресметувањето па амор-
тизацијата. 

Средствата од став 1 на * овој член се користат 
за регенерација на шумите (пошумување, обнова, ме-
лиорација, реконструкција и нега на .шуми и пре-
вентивна заштита од болести, штетни инсекти и 
пожари на постојниот шумски фонд). 

(Средствата од став 1 на овој член можат да се 
користат и за техничко опремување за стопанисува-
ње ао шуми во висина до 20°/о -од вкупниот износ 
на амортизацијата на исечена шума". 

Член 16 
Членот 85 се брише. 

Член 17 

По член 85 се додава нов член кој гласи: 

„Член 85-а 
За мелиорација и реконструкција на слабопро-

дуктивните нискостеблести и деградирани шуми и 
шикари средства обезбедува Републиката и органи-
зациите на здружениот труд што стопанисуваат со 
шумите. 

Средствата на Републиката од став 1 на овој 
член се утврдуваат и остваруваат со Финансиската 
програма за пошумување на годините". 

Член 18 
Во член 109 став 1 се менува и гласи: 
^Работите на шумарската инспекција ги вршат 

општинскиот орган на управата надлежен за шумар-
ската инспекција и Републичкиот инспекторат за зем-
јоделство и шумарство". 

Член 19 
Членот 111 .се менува и гласи: 
^Републичкиот инспекторат за земјоделство и шу-

марство ги врши непосредно работите на шумар-
ската инспекција и се грижи за правилно организи-
рање, вршење и унапредување на шумарската ин-
спекција на територијата на Републиката, врши не-
посреден надзор над работата на општинските ор-
гани на управата надлежни за шумарската инспек-
ција и им дава стручна помош". 

Член 20 
Во член 112 став 1 зборовите: „Републички шу-

марски инспекторат" се заменуваат со зборовите: 
^Републички инспекторат за земјоделство и шумар-' 
ство", а во став 2 зборовите: „ општинската шумар-
ска инспекција" се заменуваат со зборовите: ^општин-
скиот орган на управата надлежен за шумарската 
инспекција". 

Член 21 
Во членот 113 став 1 зборовите: „оо висока 

шумарска школска подготовка" се заменуваат со збо-
ровите: „со завршен шумарски факултет — шумар-
ска насока". 

Член 22 
Во член 116 став 1 зборовите: „30.000 до 200.000" 

се заменуваат оо зборовите: „250.000 до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите„2.000 до 5.000" се замену-

ваат 00 зборовите: „20.000 ДО 50.000". 
Член: 23 

Во член 117 став 1 зборовите: „20.000 ДО 100.000" 
се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000". 

Во став 1 по точка 3 се додава мова точка која 
гласи.-

„4. Не изврши ознака за -сеча во високи шуми 
во определениот рок (член 37 став 3)"Л 

По точка 7 се додава мова точка која гласи: 
„6. Не ги чува шумите од противправно корис-

тење и други оштетувања (член 69)". 
Точката 9 се менува и гласи.-
„11. Средствата остварени од амортизација на 

исечена дрвна маса не ги насочи за регенерација 
ч на шумите или тие средства не ги троши за цропи-

шаната намена (член 84)": 
Во став 2 зборовите: „1.000 до 3.000" се заме-

нуваат со зборовите; „10.000 ДО 30,000", 

Член 24 
Во член 118 став 1 зборовите: „5.000 ДО 50.000" 

се заменуваат со зборовите „50.000 до 200.000". 
Во став 1 пред .точката 1 се додава нова точка 

која гла|си: 
„1. Дозволи вршење на ознака 'на сеча на не-

соодветни стручни лица (член 38 став 2)". 
По точка 13 се додаваат две нови точки кои гла-

сат.-
„14. Му оневозможува на шумарскиот инспектор 

вршење на надзор или не му ги даде потребните 
подароци (член 114 (став 2). 

15. Не го извршува решението на шумарскиот 
инспектор (член 115)." -

Во став 2 зборовите: „200 до 500" се заменуваат 
со зборовите: „5.000 до 10.000". 

Чле\н 25 
Во член 119 став 1 зборовите: „1.000 ДО 3.000" 

се заменуваат со зборовите: „20.000 до 50.000". 
Во став 1 точките 1, 2 и 9 се бришат. 
Во став 2 зборовите: „100 до 300" се заменуваат 

со зборовите: „3.000 до 5.000". 

Член 26 
Во член 120 став 1 зборовите „1.000 до 10.000" 

се заменуваат со зборовите „30.000 до 60.000". 

Член 27 
Во член 121 став 1 зборовите.- „500 до 5.000" 

се заменуваат со зборовите: „10.000 до 30.000". 

Член 28 

По член 122 се додава нов член кој гласи: 

„Член 122-а 
За прекршоците од член 118, став 1 точка 13 

и член 121 став 1 точка 14, ќе се изрече заштитна 
мерка одземање на превозно, односно преносно сред-
ство. 

Превозното, односно преносното средство во смис-
ла на став 1 од овој член ќе се одземе и кога не 
е сопственост на сторителот на прекршокот или со 
него не располага правното лице — сторител на 
прекршокот, доколку знаел или можел да знае дека 
тоа е употребено за извршување на прекршоците 
од став 1 на овој член". 1 

Член 29 
Во член 18 став 2, член 29 став 1 'Зборовите: 

„Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство" се заменуваат со зборовите.- „Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство". 

Во член 77, член 91 и член 113 став з зборо-
вите: „републичкиот секретар за земјоделство и шу-
марство" се заменуваат со зборовите: „претсадателОт 
на Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-
ство и водо|стопан]ство". г 

Член 30 
Во член 38 став 1, член 49 и член 107 став 

2 по зборот јорган" се додаваат збор оските: „ка уп-
равата". * 

Член 31 
Се (овластува Законодавно-^правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македони-
а да утврди пречистен текст на Законот за шумите. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ^Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", 
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204. 
Брз ошјова иа член 376, .став 1, алинеја 6 од 

Уставот »а Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството таа Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за републичките органи на управата, 

што Собранието па Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Ошнтествено-п ашитичкиот 
собор /одржани на 10 април 1986 година. 

Бр. 08-4169/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
- * Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Законот за републичките органи на управата 

(„Службен весник на ОРМ" број 13/82) во член 2 
точка з се менува и гласи: 

„3. Републички секретаријат за правосудство и 
управа". 

Точка 5 се менува и гласи: 
„5. Републички комитет за енергетика, даду стри-

ја и мало стопанство". 
Точка 6 |0е менува и гласи: 
„6. 'Републички секретаријат за општостошнски 

работи и пазар". 
Точка 10 ,се (менува и гласи: 
„10. Републички комитет за градежништво, урба-

низам и заштита на човековата околина". 
Точка 13 се .менува и глаШ: 
„13. Републички комитет 'за образование и фи-

зичка култура". 
По точката 13 се додава нова точка која гласи: 
„13-а. Републички комитет за наука, технолошки 

развој и информатика". 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретаријат за народна одбрана 

ги врши работите што се однесуваат на остварува-
њето на системот на општонародната одбрана и 
предлага мерки за негов развој и за организирање и 
мобилизирање на силите и средствата на Републи-
ката за општонародна одбрана во случај на непо-
средна воена опалност и услови на војна; по следи 
организирањето и подготвувањето 'на цивилната заш-
тита и шрове1дуван>ето на мерките за заштита и спа-
сување на населението и материјалните добра од вое-
ни дејства, елементарни непогода и други несреќи,-
се грижи за организирање и спроведување на обу-
ката за општонародна одбрана; ја организира и под-
готвува (службата за набљудување и известување, врс-
ките за раководење и кр иптогр афеката заштита,-
спроведувањето на воената обврска и мобилизацијата 
и мерките за готовноста; спроведувањето на регрут-
ната обврска, воената евиденција, пополнувањето на 
вооружените сили. со воени обврзници — извршува-
ње на плановите за пополнување на вооружените си-
ли; спроведувањето на мерките и активностите за 
самозаштита во областа на општонародната одбрана 
и врши инспекциски надзор во областа на народната 
одбрала", 

Член 3 
Член 7 се менува и гласи: 
^Републичкиот секретаријат за правосудство и 

управа ги врши работите што се однесуваат на суд-
ството (редовните, самоуправните и судовите за пре-
кршоците), јавното обвинителство, јавното право бра-
нителјство; кривичната одговорност и одговор,шета 
за стопанските престапи; адвокатурата, правното зас-
тапување и другите видови правна помош; проме-
тот на недвижности; бракот; наследувањето; меѓу-
народната правна помош; ги следи и анализира по-
датоците за работата на судовите; извршувањето на 
санкциите за кривичните дела и стопански престапи 
и прекршоци; амнестијата и помилувањето; ли следи 
состојбите и појавите во областа на организацијата 
и методот на работа на управата и на прописите за 
органите на управата и за канцелариското работење 
на управата и управната постапка. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за пра-
восудство и управа е Републичкиот управен инеп ек 
тор ат". 

Член 4 
Во член 8 став 2 алинеја 3 се брише. 

« Член 5 х 

Член 9 се менува и гласи: 
„(Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 

и мало стопанство ги врши работите што се однесу-
ваат на енергетиката, индустријата, рударството, за-
наетчиството и малосериското производство; инвес-
тициите во областите од негов делокруг; производ-
ството и услугите за посебни намени; заштитата и 
унапредувањето на човековата околина во областа на 
кои е основан; ги следи и анализира остварувањата 
на производството и користењето на капацитетите, 
тековните мерки на стопанскиот систем и нивното 
влијание врз стопанисувањето на организациите на 
здружениот труд и на другите облици на организи-
рање и вршење на индустриската и занаетчиската 
дејност; го следи остварувањето на инвестиционата 
политика, примената на општите и техничките нор-
мативи, прописи и стандарди; производната 'Ориента-
ција и (специјализација, преземањето и извршувањето 
на мерки за штедење и рационализација на сите ви-
дови енергија; обезбедува соработка и усогласување 
на активностите што се однесуваат на програмира-
њето, насочувањето и унапредувањето на малото сто-
панство и врши надзор над изградбата на објектите 
од општ интерес на 'Републиката од негов делокруг. 

Во состав на Републичкиот комитет за енергети-
ка, 'индустрија и мало (стопанство се: 

— Републичката управа за наменско цроизвод-
ство и 

— Републичкиот инспекторат за техничка (инспек-
ција". 

Член 6 
Во член 13 став 1 зборовите: „освен изградбата 

на патиштата" се бришат. 
Член 7 

Во член 14 став 1 во првиот ред по зборовите: 
„комитет за" и во третиот ред по зборовите „одне-
суваат на" се додава зборот „градежништво", во де-
веттиот ред по зборот „управата" се додаваат зборо-
вите: „ги 'следи економските услови за стопанисува-
ње во областа на градежништвото, станбената и ко-
муналната изградба и предлага мерки за остварува-
ње на економската политика во овие области", а на 
крајот од ставот точката ое брише и се додаваат збо-
ровите: „и врши надзор над изградбата на објектите 
од општ икнтерес за Републиката од негов делокруг". 

Во став 2 по зборовите: „комитет за" се додава 
зборот „градежништво", а зборовите: „урбанистички 
инспекторат" се заменуваат со зборовите: „инспекто-
рат за градежништво и урбанизам". 

Член 8 
Во член 15 став 1 по зборовите: „во нив" се 

додаваат зборовите: „ги следи облиците на здружу-
вањето на организациите на здружениот труд, здру-
жувањето во комори и друш облици на здружу-
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Члеи 9 
Во член 16 став 2 се додава нова алинеја 3 која 

гласи: 

„ — Републичкиот здравствен инспекторат". 

Члан (10 
Член 17 се менува и гласи: 
^Републичкиот комитет за образование и физич-

ка култура ги врши работите што се однесуваат на 
воспитувањето и образованието, вклучувајќи го и ви-
сокото образование; усовршувањето на наставнички-
те кадри, стручните називи и академските степени, 
нотификацијата на шидетелствата и дипломи до-
биени во странство, издавањето на учебници; ги сле-
ди и проучува прашањата на организацијата и раз-
војот на воспитувањето, образованиетђ и физичката 
култура; ги следи и проучува прашањата на воспи-
тувањето и образованието на децата на нашите ра-
ботници и на работниците на работа во странство,-
ја следа состојбата на спортската и шортско-рекре-
ативната активност на организациите за физичка 
култура и други самоуправни организации и заедни-
ци; го следи развојот на врвниот спорт и врвните 
спортски достигања; ги следи Активностите во облас-
та на физичката култура што произлегуваат од сора-
ботката со странство; ја (следи материјалната основа 
на воспитувањето, образованието и физичката кул-
тура, како и развојот на мрежата на организациите 
на здружениот труд во овие области и движењето и 
потребите од стручни кадри во овие области; врши 
верификација на училиштата за средно образование 
и ги врши работите на просветната инспекција од 
надлежност на Републиката. 

Во ^состав на Републичкиот комитет за образо-
вание и физичка култура е Републичкиот педагошки 
совет". 

Член 41 
По член 17 се додава нов член кој гласи: 

„Члан 17-а . 
Републичкиот комитет за наука, технолошки раз-

вој и информатика, ги врши работите што се одне-
суваат на следењето и проучувањето на организаци-
јата и развојот на науката и научно-истражувачките 
дејности, примената на .научните достигања во оддел-
ни области од општествениот живот; техничката кул-
тура; општиот развој и развојот на техниката и тех-
нологијата; ја следи организацијата, функционирање-
то и развојот на општествениот систем на инфор-
мирањето и на информациониот систем на Републи-
ката ;се грижи за спроведување на мерките за наба-
вување и користење на средствата за автоматска об-
работка на податоците, ја следи материјалната осно-
ва и развојот на мрежата на организациите на здру-
жениот труд во областа на науката, технологијата и 

-информатиката, движењето и потребите од кадри во 
овие области; ги врши работите што се однесуваат 
на научно-техничката помош и соработка со стран-
ство, научно-техничката помош и соработка со орга-
ните и организациите во земјата; води евиденција 
на најучно-техничката и културио-просветната сора-
ботка со 'странство,- ги координира активностите во 
областа на научшмгехничката соработка и презема 
мерки за унапредување на оваа соработка. 

Во состав на Републичкиот комитет за наука, 
технолошку развој и информатика е Републичкиот 
завод за меѓународна научоно-тезеничка соработка. 

Републичкиот завод за меѓународна научно-тех-
ничка соработка има "својство на општествено прав-
но лице". 

Член 1)2 
Во член 19 текстот по зборовите: „Извршниот 

совет на Собранието на СРМ" се заменува со зборо-
вите: „и на други надлежни органи во Републиката; 
ја собира, проучува и се грижи за домашната и 
странската документација од интерес за Република-
та од областа на односите и соработката со стран-
ство; врши стручни и други работи во (Врска со одно-

сите и соработката со странство; ги координира ак-
тивностите и предлага мерки за остварување на по-
литиката и оваа област". 

Член 13 
Во член 21 -став 2^зборовите: „(следењето на сос-

тојбите и појавите во областа на организацијата и 
методот на работа и на прописите за органите на 
управата и за канцелариското работење на органи-
те на управата", зборовите: „управната постапка" и 
збировите-, „ги врши работите на управната иншек-
ција од надлежност на Републиката" се бришат. 

Став 3 се брише. 
Член 14 

Во член 23 по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи:4 

„Републичкиот завод за општествено планирање 
дава мислење за усогласеноста на намера®амата ин- , 
вестиција од општ интерес за Републиката со поли-
тиката на развојот утврдена во Општествениот план 
на- Републиката". 

Член 15 
Во члан 28 точките 2 и 5 се бришат. 

Член 16 

Член 30 се брише. 

Член 17 

ЧДен 33 се брише. 

Член 18 
Републичкиот секретаријат за правосудство про-

должува со работа како Републички секретаријат за 
правосудство и управа /со делокруг утврден со овој 
закон. 

Републичкиот управен инспекторат продолжува 
со работа како орган на управата во состав на Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство и управа. 

Член 19 
Републичкиот комитет за општостопанјски рабо-

ти и пазар продолжува со работа како Републички 
секретаријат за општостопански работи и пазар со 
делокруг утврден со овој закон. 

Член 20 
Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 

и градежништво продолжува со работа како Репуб-
лички комитет за енергетика, индустрија и мало 
стопанство со делокруг утврден со овој закон. 

Член 211 
Републичкиот комитет за урбанизам и заштита 

на човековата околина продолжува со работа како 
Републички комитет за градежништво, урбанизам и 
заштита на човековата околина. 

Работите »на иншекцијскиот надзор во областа на 
градежништвото продолжува да ги /врши Републички 
инспекторат за градежништво и урбанизам во состав 
на Републичкиот комитет, за градежништво, урбани-
зам и заштита на човековата околина. 

Член 22. 
Републичкиот комитет за образование и наука 

продолжува со работа како Републички комитет за 
образование и физичка култура со делокруг утврден 
со овој закон. 

Републичкиот завод за меѓународна научно-тех-
ничка соработка продолжува со работа како ортак 
на управата во состав на Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика. 

Член 23 
Републичкиот финансиски инспекторат. Републич-

ката комисија за физичка култура. Републичкиот за-
вод за информатика и Уредот за документација 
престануваат со работа, а работите од нивен 'дело-
круг ги врши републички орган на управата утвр-
ден 100 овојј закон, 
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Член 24 
Републичкиот комитет за наука; технолошки раз-

вој и информатика почнува со работа од 28 април 
1986 година. 

Републичките органи на управата, под назив и 
со делокруг утврден со овој закон, продолжуваат со 
работа во рокот утврден во став 1 на овој член. 

Член 25 
Се овластува Извршниот совет на Собранието на. 

Социјалистичка Република Македонија да изврши 
распределба и пренесување на средствата и инвен-
тарот од републичките органи на управата и репуб-
личките организации чии што работи преминуваат 
во делокруг на републичките органи на управата и 
републичките организации утврдени со овој закон. 

Со денот на почнувањето со работа на републич-
ките органи на управата и републичките организа-
ции утврдени со овој закон се преземаат и неизвр-
шените работи од органите и организациите во чиј 
делокруг филе тие. 

Члејн 26 
Републичкиот орган на управата во чиј делокруг 

преминуваат работите од републичките органи на 
управата и републичките организации кои преста-
нуваат .со работа ги преземаат раководните и дру-
гите работници кои работеле во тие органи и орга-
низации со денот на почнувањето со работа. 

распоредувањето на преземените работници ќе се 
врши во согласност со општиот акт за организација 
и работа и општиот акт за (систематизација на рабо-
тите и задачите на органите во чиј делокруг пре-
минуваат тие работи. 

Раководните и други работници кои не ќе бидат 
распоредени согласно со став 1 на овој член своите 
права пи̂  остваруваат кај органот, односно служба-
та што ќе ја определи Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ во согласност со закон. 

Член 27 
Општите акти за организација и работа и оп-

штите акти за систематизација на работите и зада-
чите во републичките органи на управата и во ре-
публичките организации ќе се донесат најдоцна во 
рок од еден месец од денот на влегувањето во аила 
на овој закон. 

Член 28 
Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ва да важи Одлуката за основање на Уред за 'доку-
ментација (^Службен весник на СЕМ" број &4/76). 

Член 29~ 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

205. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд (^Службен весник на СЕМ" број 
41/75), Собранието -на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВ-

НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШТИП 

За постојан .судија на Основниот суд на здруже-
ниот труд во Штип се избира 

Мир јан а Хаџи-Николова, судија при Основниот 
суд на здружениот труд — Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1118/1 
10 април ,1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл, инж. Станко Младеновски, д. р. 

206. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („,Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДВАЈЦА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 

За судии на Окружниот суд во Скопје се изби-
раат : 

Шуретуш Белимовски, судија на Општинскиот 
суд Скопје II — Скопје и 

Светлана Савиќ, судија на Општинскиот суд Скоп-
је I — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0841)1(15/11 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на .Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

207. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („€лужбен весник на СРМ" број 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на .заедничката седница на сите собори, 
одржана на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА СУДОТ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА 

За постојан судија на Судот на здружениот труд-
на Македонија се избира 

Братољуб Раичковиќ, постојан судија на Судот 
на здружениот труд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1.1.16/1 
10 април 1986 година -

Скопје 
Претседател 

на Собранието « а СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

208. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното об-

винителство на Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заеднич-
ката седница на сите собори, одржана на 10 април 
1986 годиш, донеле 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ 

За заменик на окружниот јавен обвинител во 
Скопје се именува 

Игне Мавојловски, судија на Општински суд во 
Гостивар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-Ш7/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, д. р, 
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209. 
Врз ^основа на член 20 став 2 и член 71 од За-

конот за Народната банка на Македонија („Служ-
бен весник на ОРМ" број 36/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на .седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 10 април 
1986 година, донесе 
( 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 
1985 ГОДИНА 

1. Се потврдува Завршната сметка на Народната 
банка на Македонија за 1985 година, што ја донесе 
Советот на Народната банка на Македонија на сед-
ницата одржава на 10 март 1986 го|дина. 

2. Вишокот на приходите над расходите оо За-
вршната сметка ка Народната банка на Македонија 
за 1985 година, во износ од 4.362.140.977 динари, да 
се користи за: 

а) учество на Републиката во фи-
нансирањето на втората фаза за 
реконструкција на Аеродромот 
„Окбије, во износ од зоо.ооо.ооо дан. 

б) изградба на граничниот премин 
„Стар Дојран" на југоаловенско-
грчката граница, во износ од 364.000.000 „ 

в) надоместок на трошоци на мел- -
точките организации на здруже-
ниот трудна набавка на пчени-
ца од другите СР и САП, во из-
ОДС ОД 290.000.000 „ 

г) дополнителни средства на Реиуб- ' 
митскиот фонд за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените краишта, 
во ИЗНОС ОД 1.098.000,000 „ 

д) учество на Републиката во фи-
нансирањето на Програмата за 
пошумување на годините и ме-
л нор аџии и реконструкција на 
слабо продуктивните, нискостеб-
лести и деградирани шуми и че-
стана во износ од 

ѓ) учество на Републиката во фи-
нансирањето на Програмата за 
истражувачки работи во рудар-
ството, во износ од 

е) опремување на печатницата на 
Работната организација НИП. 
„Нова Македонија", во износ од 

ж) учество на Републиката за уна-
предување -на студентскиот стан-
дард преку Републичката само-
управна интересна заедница за 
насоченото образование во из-
нос од 

з) извршување на Програмата на 
Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи, во износ од 

ѕ) учество на Републиката за из-
градба и опремување на клини-
ките при Медицинскиот факул-
тет — Скопје, преку Републич-
ката самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита, 
во износ од 

и) замена на електронскиот сметко-
вен систем во Заводот за геодет-
ски и фотограметриски работи 
и во Републичката геодетска уп-
рава, во износ од 

ј) опремување на Печатницата во 
Републичкиот завод за статисти-
ка, ВО ИЗНОС ОД 4 150.000.000 „ 

к) враЈќање на заем наменет за из-
4 градба на комунални, објекти за 

заштита на Охридското Езеро на 
посебна сметка — Средства за 
развој на рудници за јаглен, вр 
износ од 500.000.000 „ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1180/1 
10 април 1986 година 

Шопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д^р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

210. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 

Народната банка • на Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 36/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 април 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 
1986 ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Народната 
банка на Македонија за 1986 година, што го донесе 
Советот на Народната банка на Македонија на сед-
ницата,, одржана на 10 март 1986 година. ^ Ј 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-(1181/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черенналковски, е. р. 

211. 
Врз основа на член 63 став 3 -од Законот за сис-

темот на финансирањето на општините и Републи-
ката („Службен весник на СРМ" број 44/77, 37/83 и 
42/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделните седници на. Соборот на здру-
жениот труд и Соборот на општините, одржани на 
10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПОШУМУВАЊЕ 
НА ГОДИНИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ 1981—1985 ГОДИНА 

I 
Се одобрува завршната сметка на финансиската 

програма за пошумување на голините за периодот 
1981—1985 година, што Советот за пошумување на 
годините ја донесе на својата седница одржана на 
26 февруари 1986 година. , 

380.000.000 „ 

380.000.000 „ 

200.000.000 „ 

200.000.000 „ 

200.140.977 „ 

200000000 „ 

100.000.000 ,7 
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II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0^-1184/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

.Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, е. р. 

212. 
Врз основа на член 117, став 2 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ" број 15/80), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Соборот на општините, одржани на 10 април 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА 
ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИО-

ДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се потврдува Сре1днорочната програма за из-
градба, одржување и реконструкција на магистрал-
ната и регионалната патна мрежа во СР Македонија 
за периодот од 1986 до 1990 година, што Собрание-
то на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за патишта ја донеле на седницата, одржана на 
27 март 1986 бодина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1142/1 
10 април" 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черенналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините. 

Сервет Салиу, е. р. 

годиш, што Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за патишта, ја донесе на сед-
ницата одржана на 27. III. 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1143/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

(Претседател 
на Одборот на општините, 

Сервет Салиу, е. р. 

214. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штественонполитичкиот собор одржани на 10 април 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Се одобрува Завршната сметка на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта за 1985 го-
дина што ја донесе Управниот одбор на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта на седни-
цата одржана на 19. III. 1986 година и тоа 

Вкупни средства на Фондот 
Од тоа: 

а) кредити дадени од Фондот 

б) неповратни средства, непо-
средни расходи, отплати и др. 

в) средства на жиро сметка 

11.667.964.846 ДИН 

10.568.946.457 ДИН. 

1.063.677.356 ДИН. 

35,341.033 ДИН. 

213. 
Врз основа на член 117, став 2 цд Законот за 

патишта (^Службен весник на СРМ" број 15/80), Со-
браниево на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот ТРУД 
и Соборот на општините, одржани на 10 април 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА 

МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА 

Се потврдува Годишната програма за изградба, 
одржување и реконструкција на магистралната и ре-
гионалната патра мрежа в,6 СР Македонија за 1986 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот де-к од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08^1145/1 
10 април 1986 година 

Оиопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
даил. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р*. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р, 
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215. 
Врз основа 'на член 17 став 1 од Законот за 

Републичкиот ферад за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СЕМ" број 48/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествшо-политичкиот собор, одржани на 10 ап-
рил 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕ-

ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 
1986 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиенигге краишта за 
1986 година, што го донесе Управниот одбор на Рег 
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените краишта, на 
седницата од 19 март 1986 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1144/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

днр инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Оиштествено-пблитичкиот собор, 
м-р Павле Георгиевски, е. р. 

216. 
Врз основа на член 235 од Законот за безбедност 

на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
СРМ" број 21/84), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и на Општествено^олитичкиот 
собор одржани на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА РЕ 
ПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБ 

РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1985 ГОДИНА 
Се одобрува завршната сметка на приходите и 

расходите за работата на Републичкиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата за 1985 го-
дина, што ја донесе Републичкиот совет за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата на седницата, одр-
жана на 25 февруари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1147/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, -
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на • Општествено-политичкиот добор, 
до-р Павле Георгиевски, е. р, 

217. 
Врз основа на член 235 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник 
на СРМ" број 21/84), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седмици на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено^поли 
тичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, 
донесе 

? 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХО-
ДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ И ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 
1986 ГОДИНА 

Се одобрува Пресметката на приходите и 'рас-
ходите за распределба р4 користење на средствата за 
работа на Републичкиот и општинските совети з̂а 
безбедност на сообраќајот на патиштата" за 1986 го-
дина, што ја донесе Републичкиот совет за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата, на седницата одр-. 

. жана на 25 февруари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1146/1 
10 април 1986 година' 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

ч д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Он штеств ено - по л итичк пот (собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

218. 
Врз основа нд. член 257 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-

к а Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КЛИНИКАТА ЗА МАК-
СИОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ПРИ СТОМАТОЛОШ-

КИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за именување дирек-
тор на Клиниката за м акои оф ациј али а хирургија во 
Скопје се именуваат: 

д-р Димитар Кичев, на работа во РЕ Завод за ме* 
дицину на трудот — Скопје л 



19 април 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА С Ш Вр. 15 — Стр. 341 

Деспот Буцевски, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4163/1 
10 април 1986 го!ди1на 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

219. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Оп штаств ено -полити чки от собор, одр-
жани на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ООЗТ ИНСТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за именување на ин-
дивидуален работоводен орган на ООЗТ Институти 
при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

Бранка Георгиевска, советник на директорот на 
Дирекцијата за републички стоковни резерви и 

м-р Сандре Нонкуловски ^советник дао Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1165/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

•на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборат на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Опште ств емо-по л итички о т <собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

220. 
Врз основа на чл&н 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општественочполитичкиот собор, 
одржани на 10 април 1986 година, донесе 

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

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Техничкиот факултет во 
Битола, поради истекот на времето за кое се имену-
вани и тоа: 

Горѓи Силјановски, 
Коста Аргировски и 
Никола Милошевски.. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Техничкиот факултет во Битола се име-
нуваат: 

Живко Апостоловски, директор на ООЗТ Прех-
ранбена индустрија при „Агроплод" — Ресен, 

Кочо Баљаров, делегат в̂о Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на~СРМ, референт по ра-
ботни ојдмаи во РО „Југотутун" — Битола и 

Љупчо Поповски, дипломиран економист, виши 
стручен соработник во Институтот за тутун во При-
леп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Цр. 08-1167/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

' Претседател 
на Соборат на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

221. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен ветиќ на СРМ" број 16/85), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на -одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествеш-политичкиот собор, одржани на 
10 април 1986 година, донесе 

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

ТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Правниот факултет во 
Битола, поради истекот на времето за кое се име-
нувани и тоа: 

Симеон Шопов, 
Оливера Сугаревска и 
Костадин Кизов. 
За претставници на 'општествената заедница во 

Советот на Правниот факултет во Битола се име-
нуваат: ' 

Христо Ик оповски, судија на Општинскиот суд 
— Прилеп, 

Трајан Марковски, секретар на ОК СКМ — 
Охрид и 

Симеон Шопов, помошник директор на РЕК „Би-
тола" за самоуиравно-правни работи — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

Бр. 08-11)66/1 
10 април ,1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, , -

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Олпгте ств ен о -п о л ити чкио т собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 
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222. 
Врз основа на член 59 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието ла Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ" 

— СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената за-
едница ®о Советот на Институтот за фолклор „Мар-
ко Цепенков" — Скопје, поради истекот на времето 
за кое е именуван и тоа 
^ Цане Мој ановски. 

За претставник на општествената заедница во Со-
ветот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков" 
— Скопје се именува 

Миле Брзанов, музички уредник во ООЗТ Теле-
визија — 'Скопје -

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

.Бр. 08-1168/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд,' 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено -пол итички о т доб ор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

223. 
Врз основа на член 61 став 2 од Законот за на-

учно-истражЈувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Шштестве&очполитичкиот 
собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе 

О Д(Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ 

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
„КРСТЕ МИСИРКОВ" — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за именување директор 
на ООЗТ Институт за македонски јазик „Крсте Ми-
сирков" — Скопје се именуваат: 

Милка Ристова, судија на Окружниот суд во 
Скопје и 

Стојан Трајанов, советник на претседателот на 
Републичкиот комитет за труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0841171/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
I Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

аа Општествено-политичкиот с|обор, 
м-р Павле Георгиевски, е. р. 

224. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за му-

зејската дејност („Службен весник на СВМ" број 
25/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 10 април 198,6 година, донесе 

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

ТОТ НА ПРИРОДО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА 
МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на П риро до -пау чн иот музеј на 
Македонија, поради истекот на времето за кое се 
именувани и тоа: 

Коце Коцевски,. 
Ајри Османов и 
Милица Кранго. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Природоннаучинот музеј на Македонија 
се именуваат: 

Македонка Симоновска, советник за култура во 
Општинскиот комитет за образование, култура и фи-
зичка култура при Собранието на општина ^Карпош" 
— Скопје. 

Бранко Симоновски, самостоен педагошки совет-
ник во Меѓуопштинскиот завод за унапредување на 
предучилишното и основното образование и воспита-
ние на град Скопје и 

д-р Иван Чадо, самостоен советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08^1164/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
(на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, (е. р. 
Претседател 

на Општествено-политички от доб ор, 
м-р Павле Георгиевски, е. р. 

225. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник хна СВМ" бр. 
16/85), Собранието на4 Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Опшггестве&о-политичкиот собор, одр-
жани на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за именување декан 
на РО Земјоделски факултет — Скопје се именуваат: 

Благоја Анастааовски, раководител на погон за 
семиња при МАЛРО — Скопје и 

Живко Минчев, директор на РО „Караџица" — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-11172/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

•Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-иолитичкиот (Собор, 
м-р Павле Георгиевски, е. р. 

I 
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226. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за 

заштита на националните паркови („Службен весник 
на СРМ" број 33/80), Собранието на Социјалистичка 
Република. Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествен ©^политич-
киот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН — УПРАВНИК НА ОЗТ НА-

ЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР" — БИТОЛА 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган — управник 
на ОЗТ Национален парк „Пел истер" — Битола се 
именуваат: 

Таше Ч оне вежи, директор на „Утро" „Преспа-ту-
рист" — Ресен и 

Благоја Христовски, секретар на ССРНМ — Би-
тола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-11175/1 
10 април 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

.Претседател 
•на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општеетвено-нолитичкиот шбор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

227. 
Врз основа на член 248 дд Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ" бр. 16/85), 
'Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА И 

УРГЕНТНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА — СКОПЈЕ 
Се разрешуваат претставниците на општествендта 

заедница во Советот на ООЗТ Клиника за токсико-
логија и ургентна медицина — Скопје, поради исте-
кот на времето за кое се именувани: 

Веби Даци, 
Невена Крчковска и 
Левко Огненовски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за токсикологија и ургент-
на медицина — Скопје се именуваат: 

Александар Донев, делегат во Општествено-лоли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Јован Цубалевски, член на Претседателството на 
РК ОСРНМ и 

м-р Илија Рајчановски, советник на претседате-
лот на Републичкиот комитет за труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-(1169/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието -на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-нолитичкиот собор, 
м^р Павле Георгиевски, е. р. 

228. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Опште/ственонполитичкиот собор, одр-
жани на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ! НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ООЗТ 
КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА 

— СКОПЈЕ 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за пулмологија и алерго-
логија — Скопје, се именуваат: 

Јелица Савинова, секретар на работни тела во 
Собранието на СРМ, 

Живко Стефановски, секретар на РО СЗБНОВ, на 
Македонија и 

Бранкр М омир овски, референт за култура при 
РЗ Заеднички служби при СОЗТ МЗ „Тито" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1176/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
' Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот !0обор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

229. 
Врз основа на член 26 став з од Законот за 

заштита на националните паркови („Службен весник 
на СРМ" број 33/80), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-п оптичкиот 
собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН — ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛ-

НИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган - — директор 
на Национални паркови и ловишта — Скопје се име-
нуваат : 
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Тодор Аџисанков, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за народна одбрана и 

Горѓи Бојчевски, ,советник на претседателот на 
Републичкиот комитет за култура. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08л1174/% 
10, април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател ч 

на Општествено -по л ити чкио т собор, 
м-р Павле Георгиевски, е. р. 

230. 
Врз основа на член 26 ста® 3 од Законот за 

заштита на националните паркови („(Службен вес-
ник на СВМ" број 33/80), Собранието на Социјалис-
тичка, Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Опште,ствено-по-
литичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН — УПРАВНИК НА ОЗТ НА-

ЦИОНАЛЕН ПАРК — „МАВРОВО" МАНГОВИ 
АНОВИ 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган — управник 
на ОЗТ Национален парк „Маврово" Маврови Анови 
се именуваат: 

Славе Ангелковски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, (комерцијален 
референт во ТРО „Гостиварска трговија" — Гости-
вар и 

Ратко Јакимовски,, член на Извршниот оовет на 
Собранието на општина Гостивар и секретар , на Се-
кретаријатот за народна одбран^. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -

Бр. 08-1173/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествеио-политичкиот собор, 
м-р Павле Георгиевски, е. р. 

231. 
Врз основа на член 78 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/86), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
ОлШтесшвено-политичкиот собор, одржани на 10 ап-
рил 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР 
ВЛАХОВ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид 

„Димитар Влахов" — Скопје, со која за индивидуа-
лен работоводен орган на Заводот е именуван 

Љубомир Личенојски, досегашен индивидуален ра-
ботоводен орган на Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-11,70/1 
10 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Нерепналковски, е. р. 

Претседател 
на Опште ствено-политички от т б ор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

232. 
Врз основа на член 68 од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник * на 
СВМ" број 18/83), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 април 1986 година, 
донесе : 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА 
ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ — ПРОСВЕТНИ РА-
БОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈ-
НОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 ИЛИ 1945, ОДНОСНО 
1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ 

ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 

На корисниците на пензија — просветни работ-
ници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле 
во 1944 или 1945, односно 1946 година и во таа 
дејност оствариле право на пензија, им се опреде-
лува повисок износ на пензија и тоа на: 

Општина Прилеп 

1. Дончо Трајкоски 
2. Лазар Ќоропаноски 

- 3. Душан Попоски 
4. Александар Лазески 
5. Киро Бисеркоски 
6. Вера Рибароска 
7. СпаЈсија Димеска 
8. Стеван Шалчески 
9. Добрила Вукман 

10. Анастасија Тодор оска 
111. Нада Попеска 
12. /Василе Ацески 
13. Киро Пипиџаноски 
14. Никола Николовски 
15. Катерина танческа -
16. Љубица Кр ом идоска 
17. Зора Богојеска 
18. Алеко Љочекжи 

1944 1953 16.459 6.000 
1944 1971 10.133 6.000 
1944 1977 20.552 6.000 
1944 1966 18.866 6.000 
1944 1974 12.901 ,6.000. 
1944 1985 19.099 6.000 
1944 1980 20.552 6.000 
1944 1980 19.261 6.000 
1945 1981 21.071 6.000 
1945 1976 12.901 6.000 
1945 ,1976 13.404 6.000 
1945 1973 11.537 , 6.000 
1945 1974 8.807 6.000 
1945 1965 22.392 6.000 
1945 1965 19.945 6.000 
1946 1981 12.931 6.00,0 
1946 1981 20.966 6.000 
1946 1967 13.037 6.000 
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С к о п ј е 

Општина Центар 

19. Невена Менканџиева 
20. Методија (^таревски 
21. Блага Бошкова 
22. Љуба Руменова 
23. Невена Пеиелкова 
24. Драгица Пандилова 
25. Анте лоша Сал циева 
26. Драгица Чолак 
27. Бојан Ефтимов 
28. -Катја Ефтимова 
29. Јаванка Стојкова 
30. Глигор Стојков 
31. Бо,рис Спасовски 
32. Марија Савева 
33. Филимена Јовановска 
34. Марија Алексова 
35. Вера Пановска 
36. Лилјана _ Васил ева 
37. Бојка Мишковиќ 
38. Богдан Шиндиловски 
39. Љубица Каланчевиќ 
40. Глигор Дамјаноски 
41. Анастасија Тодевска 
42. Цвета Линин 
43. Фимка Ковачева 
44. Славка Миладинова 
45. Јелица Шахпазова 4 

46. Каљола Трајкова 
47. Љубица Мешевска 
48. Невена Јуван 
49. Геновева Лештарова 
50. Хајдар Муртезан 
51. Нада Бојковиќ 
52. Цветанка Лауцевска 
53; Костадинка Ангелова 
54. Борка Јосифовска 
55. Даринка Антовска 
56. Јелена Филиповиќ 
57. Олга Печевска 
58. Николина Бојаџиска 
59. Катја Андонова 
60. Елена Димова 
61. Соња Поповиќ 
62. Благородна Поповска 
63. Олга Ѓорчевска 
64. Милка Мацевска 
65. Љемана Омери (Умери 
66. Павле Даскалов 
67. Драгослав Вељко,шк 
68. Благоја Кондарко 
69. Ана Јаким овска 
70. Љатив Куртовиќ 
71. Марија Ѓуровска 
72. Вера Коробар 
73. Вида Пенушлиска 
74. Елисавета Иванова 
75. Василију Михајлова 
76. Вели Бедиха 
77. Мехмет Хумешах 
78. Видосава Павловска 
79. Круме Јакоски 
80. Мусли Себахат 
81. Емин Мамуре 
82. Цветанка Титозова " 
83. Љубица Иванова 
84. Даница Паунчевска 
85. Драга Пецо,иска 
86. Андрамахи Димитрова 
87. Катерина Георгиева 
88. Михајло Јовановски 
89. Рада Јовановска 
90. Надежда Поикоцева 
91. Христо Попкоцев 
02, Нада Патчева 

1,944 1978 15.585 6.000 
1944 1978 17.000 6.000 
1944 1980 19.850 6.000 
1944 1976 17.670 6.000 
1944 .1960 15.863 6.000 
1944 ,1975 15.357 6.000 
1944 1964 16.585 6.000 
1944 1972 20.552 6.000 
1944 1976 23.112 6.000 
1944 1965 21.412 6.000 
1944 1971 20.438. 6.000 
1944 1967 22.270 6.000 
1944« 1976 16.445 6.000 
1944 1959 24.889 5.681 
1944 1980 25.079 5.491 
1944 1966 20.841 6.000 
1944 1962 ,21.860 6.000 
1944 1985 23.106 6.000 
1944 1983 22.757 6.000 
1944 1977 23.852 6.000 
1944 1957 16.459 6.000 
1944 - 1985 17:573 6.000 
1944 1965 19.425 6.000 
1944 1963 10.937 6.000 
1944 -1976 17.311 6.000 
1944 1983 19.634 6.000 
1944 1980 19.691 6.000 

' 1944 1970 18.808 6.000 
1944 1983 18.425 6.000 
1944 1978 19.519 6.000 
1944 1950 17.026 6.000 
1944 1974 23.123 6.000 
1944 1978 21.316 6.000 
1944 1963 16.992 6.000 
1944 1970 15.300 б.ооо 
1944 1976 27.726 2.844 
1945 1979 14.900 6.000 
1945 1967 19.800 6.000 
1945 1980 16.067 6 000 
1945 1980 15.360 6.000 
1945 1969 18.950 6.000 
1945 1980 14.990 6.000 
1945 1980 16.031 6.000 
1945 1982 15.939 6.000 

Л945 1971 15.903 6.000 
1945 1984 26.163 4.407 

) 1945 1973 20.616 6.000 
1945 1963 26.176 4.394 
1945 1974, 28.738 1.832 
1945 1978 26.609 3.961 
1945 1965 7.164 6.000 
1945 1981 24 727 5.843 
1945 ,1972 14.192 6.000 
1945 1977 18.370 6.000 
1945' 1971 15.562 6.000 
1945 1982 19 584 6.000 
1945 1970 23.140 6.000 
1945 1981- 15.498 6.000 
1945 1980 15.657 6.000 
1945 1983 23.373 6.000 
1944 1978 23.270 6.000 
1945 1980 "15.452 6.000 
1945 1980 24.492 6.000 
1945 1978 9.332 6.000 
1945 1979 17 420 6.000 
1945 1959 11.141 6.000 
1945 1978 18.044 6.000 
1945 1972 12/165 6.000 
1945 1.981 15.498 6.000 
1945 1975 27 954 2.616 
1945 ,1970 15.316 6.000 

1 1944 1965 21.521 6 000 
1944 1967 25.497 5.063 
1944 1975 10.060 

6.000 

1 2 3 4 5 - 6 

93. Цвета Пен довека 1946 1977 15.497 6.000 
94. .Коста Хаџи Ристовски 1946 1980 20.116 6.000 
95. Мина Дамјановиќ 1946 1976 21.310 6.000 
96. Вели Семиха 19^6 1982 15.419 6.000 
97. Џешир Селим 1946 1981 24.400 6.000 
98. Хајредин Рехаедин 1946 1976 11.460 6.000 
99. Јанура Карасина Петру 1946 1980 21.432 6.000 

100. Невена Ачковска 1946 1981 13.352 6.000 
101. Надежда Ивановска 1946 1981 11.073 6.000 

Општина Кисела Вода' 

102. Ганчо Пајтонџиев 1944 1984 
10,3. Стефан Бојаџиски 1944 1985 
104. Радмила Маркова 1944 ,1979 
105. Благородна Вељановска 1944 1963 
106. Трајан Делов , 1944 1976 
107. Милица Ефтимова ' 1945 1978 
108. Викторија Кочковска 1945 1977 
109. Милка Голистојанова 1945 1982 
НО. Роко Бркиќ 1946 1982 
111. Лазар Димани 1946 1965 

Општина Карпош 

112. Ахмалија Стојанова 
113. Љупка Цаца 
114. Павлина Софи јанова 
115. Спиро Циклевски 
Мб. Радмила П,аловиќ 
117. Анета Печи јарева 
118. Марика Муратовића 
119. Ристо Поповски 
120. Тодор Зулфи 
121. Стефан Симовски 
122. Даница Димитриева 
123. Димитар Алексов 
124. Дако Китановски 
125. Ѓорѓи Мојсов 
126. Стојка Јорданова 
127. Руса Апостолова 
128. Сарџо Аврамовски 
129. Јован Станковски 
130. Спа|се Чучук 
131. Чедомир Грује ски 
132. Васил Керковски 
133. Димитар Поповски 
134. Славка Георгиевска 
135. Томо Лазаров 
136. Милена Поповска 
137. пенка Меикаџиева 
138. Киро Кузмановски 
139. Стојан Стојменов 
140. Воислав Ѓорѓевиќ 
141. Елана Стефанова 
142. Лилјана Унковска 
143. Меми Тенчева 
144. Несиба Адеми 
145. Дуран Шакири 
146. Цемаил Шабани 

147. Милица Мојсова 
148. Сисој Манчев 
149. Филип Анастасов 
150. Стево Пановски 
151. Киро Пановски 
152. Камка Јосифовака 
153. Марика ѓорѓиева 
154. Марија Матовиќ 
155. Олга Џиновска 
156. Ангелина Тагасова 
157. Зидар Аспасиза 
158. Леман Исмаил 
159. Фи лимена Михајлова 
160. Арен Асенов 

19.605 
24.541 
19.900 
15.672 
23.158 
17.335 
20.546 
20.451 
27.000 
19.874 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
3.570 
6.000 

1944 1975 16.008 6.000 
1944 1977 14.2?9 6.000 
1944 1980 14.485 6.000 
1944 1974 15.989 6.000 
1944 1980 16.731 6.000 
1944 1976 17.875 6.000 
1944 1980 14.948 6.000 
1944 ,1977 20.552 б.ооа 
1944 1981 13.689 6.000 
1944 1980 25.314 5.256 
1944 1964 19.515 6.000 
1944 1975 20.051 6.000 
1944 1975 14.170 6.000 
1944 1973 22.466 6.000 
1944 1966 25.019 5.551 
1944 1968 18,801 6.000 
1944 1975 19.381 6.000 
1944 1980 23.523 6.000 
1944 1969 27.804 2.665 
1945 1983 23.@00 6.000 
1945 1985 20.907 6.000 
1945 1970 29.501 1.869 
1945 1980 19.717 6.000 
1945 1975 14.774 6.000 
1945 1961 26.106 4.434 
1945 1980 23.523 6.000 
1945 1983 19.943 6.000 
1945 1979 17.713 6.000 
1945 1965 21.440 6.000 
1945 1975 11.128 6.000 
1945 1977 15.571 6.000 
1946 1968 20.552 6.000 
1946 1978 15.662 6.000 
1946 1971 16.671 6.000 
1946 1984 18.324 6.000 

Чаир 

1944 1966 16.529 6.000 
1944 1984 20.343 6.000 
1944 1984 23.367 6.000 
1944 1971 17.394 6.000 
1944 1977 20.552 6.000 
1944 1984 24.981 5.569 
1944 1980 18.639 6.000 
1945 1981 15.805 6.000 
1945 1977 15.451 6.000 
1945 1978 22.000 6.000 
1945 1975 12 854 6.000 
1945 1977 20.552 6.000 
1946 1976 13.478 6.000 
1946 1985 19.691 6.000 
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Општина Гази Баба 

161. Никола Лудите 1944 1981 19.870 6.000 

Општина Кавадарци 
162. Весела Гулапчева 
163. Диме Боев 
164. Љубица Михова 
165. Риска~ Ристова 
166. Елеонора Димовска 
167. Телка Поп-Атанасов а 

1944 1980 13.418 6.000 
1944 1979 20.822 6.000 
1945 1980 13.418 6.000 
1945 1978 14.386 6.000 
1945 1978 11.552 6.000 
194$ 1951 11.139 6.000 

Општина Македонски Брод 

168. Софронија Златески 
169. Мирослав Блажески 

1944 1964 23.300 6.000 
1944 1982 15.000 6.000 

170. Милутин Лешниковски 1945 1974 13.837 6.000 
171. Венче Станковски 1946 1985 _ 23.703 6.000 

Општина Кочани 
172. Нада Стаменкова 1945 1978 19.500 6.000 

Општина Струмица 

173. Александра Поп-
Гаврилова 

174. Вангелица Стаменова 
175. Славка Босиљакова 
176. Милка Џумалиева 

1944 1950 27.900 2.670 
1944. 1963 13.702 6.000 
1945 ,1980 12-214 6.000 
1946 1983 11.992 6.000 

Општина Валандово 

177. Фанија Павлова 1945 1979 9.628 6.000 

Општина Делчево 

178. Благородна Мавродиева 1944 1967 17.771 6.000 

Општина Дебар 

179. Дервиш Сезаир 
180. Абди Хаџиу 
181. Кадри Дема 
182. Батку Иса 
183. Владо Јоаифовски 

1944 1981 12.500 6.000 
1945 ,1984 7.250 6.000 
1945 1984 17.866 6.000 
1946 1985 16.527 6.000 
1946 1985 19.386 6.000 

Општина Битола 

184. Ангелина Ташкова 1944 ,1963 21.083 6.000 
185. Блага Анчевска 1944 1980 17.428 6.000 
186. Тодорка Алексова 1944 1982 13.138 6.000 
187. Менка Костовска 1944 1984 20.895 6.000 
18)8. Ангелина Тодоровкжа 1944 1984 21.360 6.000 
189. Славка Бирдевска 1944 1981 10.254 6.000 
190. Арсо Антонов 1944 1973 18.019 6.000 
191. Јован Илиевски 1944 1976 20.552 6.000 
192. Паца Гофтоиска 1944 1979 9.985 6,000 
193. Борислав Трајковски 1944 .1982 15.385 6.000 
194. Нада Божинова 1945 1980- 12Д93 6.000 
195. Живко 3ацевски 1945 1973 13.548 6.000 
196. Риза Цура 1945 1978 9.263 6.000 
197. Викторија Марковска 1945 -1969 9.975 6.000 
198. Гена Митревска ,1945 1982 14.800, 6.000 
199. Димитар Поповски 1946 1984 24.571 5.999 

Општина Охрид 

200. Илија Христовски 1944 1965 14.386 6.000 
201. Стамен Ш ©кароски 1944 1973 18.393 6.000 
202. Никола Стоицев ^ 1944 1970 25.178 5.392 
203. Марија Груева 1944 1969 16.121 6.000 
204. Веселин Христовски 1944 1965 12.762 6.000 
205. Евдокија Лушковска 1946 1983 16.816 6.000 

Општина Ресен 

206. Александар Татарчевски 1944 1977 11.710 6.000 
207. Методија Стрезовски 1944 1974 12.012 6.000 
§08. Ентер Исовски 1946 1$7$ 11,311 6.000 

1 . 2 3 4 5 6 

Општина Тетово 

209. Олга Кочоска 1944 1980 14.568 6.000 
210. Бранко Штакле 1945 1985 20.006 6.000 
211. Адиле Пустина 1946 1981 15.842 6.000 
212. Шефкет Аземи 1946 1979 20.250 6.000 

Општина Штип 

213. Катерина Недкова 1944 1963 14.976 6.000 
214. Танка Мицкова 1944 1980 16.840 6.000 
215. Благородна Милева 1944 1982 18.255 6.000 
216. Блага Крстева 1944 1983 7.096 6.000 
217. Тодор Јефтимов 1945 1984 20.313 6.000 

Општина Тито-!} Велес 

218. Галаб Настев 1944 1965 21.217 6.000 
219. Марионка Трајкова 1944 1980 13285 ,6.000 
220. Благородна Дерменџиева 1944 1964 11.734 6.000 
221. Даме Таневски 1944 ,1972 11.607 6.000 
222. Катина Василев 1944 1962 19.911 6.000 
223. Пандора Китанова 1945 1980 13.281 6.000 
224. Костакинче Стојкова 1945 1981 13.227 6.000 
225. Јелка Кришан 1945 1960 16.451 6.000 
226. Донка Велјанова 1945 1976 11.730 6.000 
227. Тодорка Алексова 1946 1982 13.138 6.000 
228. Лидија Алчева 1946 1968 12.455 6.000 
229. Јелка Сим оковиќ 1946 1977 11.633 6.000 
230. Мира Никушева 1946 1976 20.552 6.000 
23.1. Јовче Петров 1946 1985 12.040 6.000 

Општина Гостивар 

232. Драган Давидовски 1944 1974 11.240 .6.000 
233. Катица Јовановска 1944 1974 10.187 6.000 
234. Гавро Аќимоски 1945 1974 13.420 6.000 
235. Верка Димова 1945 1982 11.023 6.000 
236. Р1иза Шеху 1945 1974 10.715 6.000 
237. Танасиа Догани 1945 1978 13.626 6.000 
238. Азизе Мустафаи 1945 1974 9.245 6.000 
239. Идриз Незири 1945 1977 20.055 6.000 
240. Милева Стојановиќ 1945 1962 18.000 6.000 
241. Трифе Лазарески 1946 1979 16.040 6.000 
242. Раим Амзи 1946 1984 11.122 6.000 
243. Мирослав Поповиќ 1946 1984 22.421 6.000 

Општина Кичево 

244. Борка Ср е тено век а 1944 1966 16.171 6.000 
245. Даница Николовска 1944 .1980 22.211 -6.000 
246. Гајтана Стојаноска 1944 1962 11.151 6.000 
24,7. Румена Цветаноска 1945 1978 18.700 6.000 
248. Балажа Даут 1945 1983 11.291 6.000 
249. Александар Пајевиќ 1945 1968 20.092 6.000 
250. Рушај Бахтијар ' 1946 1985 14.726 6.000 
251. Радославка Војневска 1946 19 79 8.712 6.000 

Општина Куманово 

252. Трајко Зафировски 1944 1979 20.339 6.000 
253. Ефрем Илиевски 1944 1984 9.130 6.000 
254. Ќерими Хилми 1945 1985 15.866 6.000 
255. Јулијана Филовска 1945 1981 13.466 6.000 
256. Ќазим Дестани 1945 19вЗ 12.934 6.000 
257. Рефик Шакири 1945 1972 20.552 6.000 
258. Викентије Георгиевски 1945 1983 13.210 6.000 
259. Милица Спасовска 1945 1981 13.391 6.000 
260. Расим Стојановски. 1945 1966 21.000 6.000 
261. Среќко Георгиевски 1945 1981 23.940 6.000 
262. ѓорѓи Поповиќ 1945 1961 18.846 6.000 

' 263. Љубинка Наумова 1946 1982 13.217 6.000 
§64. Бранко Најло век и гт 1935 13,053 6.000 
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1 2 

265. Тодор Стојковски 
266. Родна Давитковска 
267. Јахија Халими ј 

268. Драгица Ивановска 
269. Радунка Велевиќ 
270. Стојко Атанаоовски 
271. Левко Арсов 
272. Нада Аврамовска 
273. Родна Таревска 

3 4 5 6 

1946 1985 15.430 6.000 
1946 1981 13.767 6.000 
1946 1984 12.463 6.000 
1946 1977 13.821 6.000 
1946 1974 15.327 6.000 
1946 1971 14.558 6.000 
1946 1974 19.319 6.000 
1944 1967 17.328 6.000 
1945 1960. 13.077 6.000 

Општина Берово 

274. Фима Миладиновска 1945 1972 14.158 6.000 
275. Павлина Ваклинска 1945 1980 15.583 6.000 

' и 
На корисниците повисокиот износ на пензијата се 

исплатува од 1 јануари 19.86 година. 
На повисокиот износ на пензијата се врши усо-

гласување на начин и во постапка пропишани со 
прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

Средствата за исплата на повисокиот износ на 
пензијата се обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

I I I 
Повисокиот износ на пензијата се пренесува на 

корисникот на семејнава пензија согласно со општи-
те прописи за пензиското и инвалидското осигурува-
ње, во процент во кој е определена семејна пензија. 

Исплатата на повисокиот износ на'пензијата ќе 
ја врши Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското * осигурување на Македо-
нија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1186/1 
10 април' 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Резолуцијата за поли-
тиката на остварување да Општествениот план на Со-
цијалистичка Република Македонија за периодот од 
1986 до 1990 година во 1986 година објавена во 
„Службен весник на ОРМ" број 43/85, се направени 
грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Резолуцијата за политиката на остварување на 
Општествениот план на Социјалистичка Република 

Македонија за периодот од 1986 до 1990 година 
во 1986 година 

1. Во точката 3 потточката З.1., на почетокот-од 
став 2 во првиот ред пред зборот „Пораст" да се 
вгради .бројот (1). 

2. Во точката 20 алинеја 1, во четвртиот ред Збо-
рот „спрема" треба да се замени со зборот „оп-
рема". 

3. Во точката 22 во став 2 во првиот ред по збо-
рот „се" зборот „нивелира" треба да се замени со 
зборот „нивелира". 

Бр. 13-1128/1 
11 април 1986 година 

Скопје 
Од Законодавно-[цравнат& комисија 
на Собранието на СР Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Општествениот план 
на Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1986 до 1990 Подни а објавен во „(Службен вер-
ник на Социјалистичка Република Македонија" број 
43/85, се направени грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Општествениот план на Социјалистичка Република 

Македонија за периодот од 1986 до 1990 година 

1. Во црв ицт дел — Заеднички интереси, цели и 
задачи на стопанскиот и општествениот развој, во 
глава IV — Проекција и материјални рамки на раз-
војот, во точката 4 став 2 во седмиот ред по збо-
ровите „'околу 12*Уо" треба да се стави точка, а тек-
стот понатаму треба да биде нова реченица и да 
почне со големата буква „В". , 

2. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и 
задачи на .стопанскиот и општествениот развој, во 
глава V — Производствена ориентација и структур-
ни промени, во точката 2 — Производство и услуги 
за извоз, во потточката 3 став 3 во петтиот ред 
по зборот „увозот" сврзникот „и" треба да се за-
мени со зборот ,„на". 

3. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и 
задачи на стопанскиот и општествениот развој, во 
глава V — Производствена ориентација и структурни 
промени, во точката 3 — Енергетика, во став 5 во 
петтиот реД. по зборот „продолжување" зборот 
„на" да се замени со сврзникот „и". 

4. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и 
задачи на стопанскиот и општествениот развој, во 
глава V — Производствена ориентација и структур-
ни промени, во точката 4 — Агро,индустриски ком-
плекс, во потточката (1) во став 9 во седмиот ред 
по зборот „грла" точката треба да се замени со 
запирка, а првата буква на зборот „Со" да се заме-
ни со мала буква ,„с". 

Исто така, во став 10 на оваа потточка во тре-
тиот ред зборовите „концентрирање на" треба да се 
заменат со зборот концентрирана". 

5. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и 
задачи на стопанскиот и општествениот развој, во 
глава VI — Научен и технолошки развој, во точка-
та (1) во став з во третиот и четвртиот ред зборот 
„унапредување" треба да се замени со зборот „упра-
вување". 

6. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и 
задачи на стопанскиот и општествениот развој, во 
глава VII — Општествени дејности, во точка 2 пот-
точка (7) во вториот став во осмиот ред по збо-
рот „деца" точката треба да се замени со запирка, а 
зборот „Заштита" треба да почнува со мала бук-
ва „з". 

7. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и 
задачи на ; стопанскиот и општествениот развој, во 1 

глава ХП1 — Политика на продорен развој, зашти-
та и унапредување на животната и работната среди-
на, во став 1 во последниот ред зборот „човечката" 
треба да се замени со зборот „човековата". 

Во истата глава, во точка 1 во став 5 во седмиот 
ред зборот „мерка" треба да се замени со зборот 
,,мера", а во точката 2 во став 5 во петтиот ред 
сврзникот „и" треба да се замени со сврзникот „а". 

8. Во вториов дел — Насоки и рамки за донесу-
вање мерки на економската политика и други мерки, • 
во 'глава I — Финансиска консолидација на корисни-
ците на општествените средства, во точката 3 во 
став з во третиот ред зборот „зградат" треба да се 
замени со зборот „вградат". " * 

9. Во вториот дел — Насоки и рамки за донесу-
вање мерки на економската политика и други мерки, 
во глава I I — Политика на стекнување и распоре-
дување на доходот, во точка 1 потточка (1) став 1 во 
шестиот ред 'Сврзникот „а" треба да се брише. 

Во истата глава во точката 3 став 1 во девет-
тиот ред зборот „испречи" треба да се замени до 
зборот „спречи", 
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10. (Во вториот дел — Насоки и рамки за доне-
сување мерки на економската политика .и други мер-
ки во глава Ш — Политика и рамки за насочување 
на инвестициите, во точка 2 во став 2 во четвртиот 
ред по зборовите „можат да" треба да' се вгради 
зборот „се". 

Во истата глава, во точката 3 во став 1 во 
осмиот ред по зборот „банкарски" сврзникот „и" 
треба да ое брише. 

11. Во вториот дел — Насоки и рамки за доне-
сување мерки на економската политика и други мер-
ки, во глава IV — Политика на економските односи 
со странство, во точката 3 во став 1 во шестиот ред 
по зборот „развој" треба да се стави точка, а тек-
стот понатаму претставува нова реченица поради што 
зборот „притоа" треба да почне со голема буква „П". 

12. Во вториот дел — Насоки и рамки за доне-
\сување мерки на економската политика и други мер-
ки, во глава VI — Даночна политику, во став 1 во 
де|оеттиот ред зборовите „согласно со" треба да се 
заменат со зборовите „зависно од". 

13. Во третиот дел — Посебни обврски за оства-
рување на заедничките интереси и цели на опште-
ственонекономкжиот развој, во глава II — Обврски и ^ 
мерки за остварување на заедничките интереси, це-
ли и задачи на стопанскиот и општествениот развој, 
во точка 1 во .став 2 во петтиот ред зборот „доаѓаат" 
треба да се замени со зборот „произлегуваат". 

Во истата глава, во точка 2.1.1., потточка (11) во 
четиринаесетиот ред зборот „остварување" треба да 
се замени ао зборот „отстранување". 

. 14. ЈЗо третиот дел — посебни обврски, за оства-
рување на заедничките интереси и цели на опште-
ствеио-^економскиот развој, во глава И — Обврски и 
мерки за остварување на заедничките интереси, цели 
и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во 
точката 2.4.1. во став 1 алинеја 8 во четвртиот ред 
зборот „заем" треба да се замени со зборот „освен". 

Бр. 13-1138 
11 април 1986 година 

Скопје. 
Од ЗаконодаЅно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ и САМОУПРАВНИ: СПОГОДБИ 

213. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата за политиката на остварувањето на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за периодот од. 1986 до 1990 бодина во 1986 
година („Службен весник на СРМ", број 43/85), а врз 
основа на член 88 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, собранијата на општините. 
Собранието на Градот Скопје и собранијата на ре-
публичките самоуправни интересни заедници од оп-
штествените дејности, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ОП-

ШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ПОТРЕБИ ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците во Договорот, за остварување на по-

литиката за издвојување средства за задоволување на 
општите општествени и на заедничките потреби во 
1986 година (во натамошниот текст: Договор), се 
согласија средствата за задоволување на општите 
општествени и на заедничките потреби во Републи-
ката и општините во 1986 година да се остваруваат 
во рамките на определбите утврдени со Резолуцијата 
за политиката на остварување на Општествениот 
план па Социјалистичка Република Македонија за пе-
риодот од 1986 др 1990 година, во 1986 година, а во 
согласност со овој договор. 

Член 2 
Под средства за задоволување на општите оп-' 

штествени и на заедничките потреби од член 1 на 
овој договор се подразбираат издвоените приходи на: 

— Републиката и на општините (бруточприхо-
ди), и 

— самоуправните интересни заедници од опште-
ствените дејности. 

Под изворни приходи, во смисла на став 1 од 
овој член, се подразбираат приходите што <ое вове-
дуваат и се остваруваат според прописите на Репуб-
ликата и на општините, односно со одлуки на само-
управните интересни заедници од општествените деј-
ности, а се евидентираат на збирните уплатни сметки 
Јсај Службата на општественото книговодство обра-

зец Б-2, сметка 840 — приходи на ОПЗ и сметка 
843 — приходи на самоуправните интересни заедни-
ци од општествените дејности) и им се распореду-
ваат на Републиката и на општините (на буџетите и 
на посебни сметки) односно на самоуправните ингге-
реши заедници од општествените дејности. 

Член 3 
Учесниците во овој договор се согласија вкупни-

те средства од член 2 на овој договор во 1956 годи-
на да можат да растат побавно за најмалку 5% од 
номиналниот пораст на, доходот оста арен во стопан-
ството на Републиката (номинален пораст на дохо-
дот), утврден по периодичните пресметки за перио-
дот јануари-јуни и јануари-септември, во однос на 
остварените изворни приходи во 1985 година, без 
пресметаните вишоци на приходи, а земајќи ги пред-
вид користените средства согласно член 6 и 7 од 
Законот за привремена забрана на располагањето со 
дел од општествените средства на општините, Репуб-
ликата и самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачката во 1985 го 
дина (»Службен весник на СРМ", бр. 38/85). 

Во »средствата од став 1 на овој член не се содр-
жани: придонесот на Републиката за Буџетот на Фе-
дерацијата, средствата за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди, за премостување на 
разликите настанати поради различните рокови за 
уплата и пласман на средствата на Фондот на Фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој »на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, за придонесот на Фондот на солидар-
ност бо неврзаните земји и земјите во развој и дру-
ги обврски врз основа на договор на републиките и 
покраините и општествени договори или со сојузен 
закон, за приходите за пензиско-инвалидско осигуру-
вање, боречката заштита и примањата на воените ин-
валиди, средствата кои се издвојуваат за наука, до-
полнителните средства за вработување, надоместоци-
те што имаат карактер на лични примања, регресот 
за вештачки ѓубрива, средствата за заштита на расте-
нијата, интервенциите во стопанството (премии и ком-
пензации, издвојувана за стоковни резерви и др.), 
инвестициите во стопанството, вклучувајќи ги и сред-
ствата за намирување на обврските по странските 
кредити ч настанати со изградбата на проектот „ФИ-
НИ" — Кавадарци, ХМС „Стрежево" — Битола и 
средствата наменети за намирување на куршите раз-
дадкц и разликите чво ценете на основните прехран-
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бени производи од витален интерес за снабдување на 
работните луѓе и граѓаните, како и приходите од 
населението. 

Споредбените податоци за порастот на остваре-
ниот доход во 'општественото стопанство на Републи-
ката за периодот јану ари-јуни и ј ану ар и-септември 
1986 година во однос на истиот период од претход-
ната година ќе ги објави Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 4 
Во рамките на вкупните средства за финансира-

ње на општите општествени и на заедничките потре-
би, согласно со член 3, став 1 и 2 на овој договор, 
учесниците се согласија за диференциран пораст кај 
одделните корисници и тоа-

— изворните приходи на Републиката и на оп-
штините да можат да растат побавно за најмалку 
10% од номиналниот пораст на доходот; и 

— изворните приходи на самоуправните интерес-
ни заедници од (Општествените дејности да можат да 
растат и тоа: 

,— приходите за задоволување на заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници од 
здравствената заштита најмногу за 4% над номинал-
ниот пораст на доходот; 

— приходите за задоволување на заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници за 
насочено образование најмногу до номиналниот по-
раст на доходот, а во тие рамки со побрза динами-
ка да растат средствата за насоченото средно обра-
зование и за ученичкиот и студентскиот стандард; 

— приходите за задоволување на -заедничките 
потреби преку ^самоуправните интересни заедници од 
основното образование, културата, општествената 
заштита на децата, социјалната заштита, вработува-
њето и за физичката култура побавно за најмалку 
5% од номиналниот пораст на доходот. 

Член 5 
До утврдувањето на номиналниот пораст на до-

ходот во општествено стопанство во Републиката за 
периодот јануари-јуни 1986 година, планирањето на ^ 
приходите на онштествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници од општестве-
ните дејности ќе се врши врз основа на планира-
ниот номинален пораст на доходот во општествено-
то стопанство во Републиката од 55%. 

Планирањето на можниот пораст на приходите 
на опште ств ено -пол итичките заедници и на самоуп-
равните интересни заедници од општествените деј-
ности, без средствата што не се ограничуваат, учес-
ниците во договорот се согласија да се изврши и 
тоа: 

— изворните приходи на Републиката и на оп-
штините со пораст најмногу до 49,5%; - . 

— изворните приходи на самоуправните интерес-
ни заедници од општествените дејности со пораст и 
тоа: 

— приходите за задоволување на заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници од 
здравствената заштита најмногу за 57%; 

—. приходите за задоволување на заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници за 
насочено образование најмногу до 55%; и 

—' приходите за задоволување на заедничките 
потреби дреку самоуправните интересни заедници од 
основното образование, ^ културата; општествената 
заштита на децата, социјалната заштита, вработува-
њето и за физичката култура најмногу за 52%. 

Член 6 к 

Учесниците во овој договор се согласни, по ис-
клучок. приходите на буџетите на општините и на 
општинските самоуправни интересни заедници . што 
користат дополнителни средства од Републиката, од-
носно од републичките самоуправни интересни заед-
ници со помал пораст од порастот утврден во член 
4 од овој договор, да можат да забележат вкупен 
пораст заедно со дополнителните средства најмногу 
до утврдениот пораст од член 4 на \ овој договор. 

Член 7 
Учесниците во адој договор .се согласија да обез-

бедат, со самоуправна спогодба меѓу собранието на 
општината и собранијата на општинските самоуправ-
ни интересни заедници да ги утврдат износите на 
средствата за можната потрошувачка на ниво на оп-
штина согласно со член 4 од овој договор. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член може да се определат и поинакви пропорции 
од утврдените во член 4 од овој договор, со тоа што 
вкупниот износ на средствата за потрошувачка во 
1986 година во општината да не го надмине дозволе-
ниот пораст на средствата утврден со овој договор. 

Член 8 
Учесниците во овој договор се согласија во рам-

ките на вкупните средства за финансирање на оп-
штите општествени и на заедничките потреби прихо-
дите од стопанството да растат побавно од остана-
тите приходи (иестопанствр, население и др). 

Член 9 
Учесниците во овој договор се согласија да пре-

земаат мерки приходите да се остваруваат во рам-
ките на дозволениот пораст на средствата утврдени 
со овој договор. 

Ако во текот на годината, според податоците на 
Службата на општественото книговодство за оства-
рените приходи на одделен корисник на општестве-
ни средства, се утврди дека остварените приходи се 
над киното утврдено со овој договор тој корисник 
ќе изврши соодветно намалување на стапките на да-
ноците и придонесите, пред се на данокот и придо-
несите од доходот и од личните дохода на работни-
ците во организациите па здружениот труд од сто-
панството. 

Член 10 
Учесниците во овој договор се согласија,, докол--

ку одделен корисник на средствата не донесе одлука 
согласно со член 9, став 2 од овој договор, Служба-
та на општественото книговодство, врз основа на по-
датоците за остварените приходи, повеќе уплатените 
приходи да ги издвои на посебна сметка. 

Член 11 
Учесниците во овој договор се согласија пресме-

тувањето и издвојувањето на преостварените прихо-
да по корисници во општините да може да се извр-
ши на /ниво на општината. 

Ако одделни корисници имаат поголемо оствару-
вање. од можниот пораст утврден со овој договор, со 
самоуправна спогодба може дел од овие средства, 
пред издвојувањето на посебна сметка, да се насо-
чат на одделни корисници кои немаат доволно ост-
варување на планираните средства. 

Член 12 
Учесниците во овој договор се согласија репуб-

личките самоуправни интересни заедници да можат 
да се договорат со самоуправна спогодба дел од 
средствата остварени над пропорциите утврдени со 
овој договор, пред издвојувањето на посебна сметка, 
да се насочат во заедницата која нема доволно ост-
варување на планираните средства. 

Член 1(3 
Учесниците во овој договор се согласија Служ-

бата на општественото книговодство да го контроли-
ра и следи остварувањето на приходите, предмет на 
овој договор, и да обезбедува потребни информации 
заради преземање на мерки. 

Член 14 
Учесниците во овој договор се согласија заради 

следење на средствата за задоволување на општите 
општествени и на заедничките потреби, корисни-
ците на средствата да изготват план на средствата 
за општите општествени и на заедничките , потреби 
за 1986 година, кој е составен. дел на овој договор. 

Планот на средствата од став 1 на овој член оп-
штествено-политичките заедници и самоуправните ин-
тересни заедници од општествените дејности го дос-



Стр. 350 — Бр.15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СВМ 19 април 1986 

тагуваат до Службата на 'општественото книговодство 
најдоцна до 31 март 1986 година, а првото пресме-
тување на остварените приходи во однос на можна-
та потрошувачка ќе се изврши за остварените при-
ходи за педиодот Јануари-март 1986 година во однос 
на истиот период од, претходната година. Натамош-
ните пресметувања ќе се вршат месечно кумулатив-
»о во однос на оние од истиот период од претход-
ната година, на {начин што, во рамките на одредбите 
на овој договор, ќе го утврди. Службата на опште-
ственото книговодство. 

Службата на општественото книговодство, најдоц-
на до 15 април 1986 година, ќе утврда дали износи-
те искажани во планот се усогласени со одредбите 
на ов|ој договор. 

Ако Службата на општественото книговодство 
утврди дека износите на средствата искажани но пла-
нот од став 1 на овој член не се усогласени со од-
редбите на овој договор, до нивното усогласување, 
учесниците во ОВОЈ договор се согласија средствата 
од остварените приходи да не се пренесуваат на жи-
ро-сметките на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници од општестве-
ните дејности. 

На општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници од општествените 
дејности што нема да ги достават плановите .на при-
ходите во согласност со став 2 на овој член, учес-
ниците во овој договор се согласија Службата на 
општественото книговодство да не им ги пренесува 
приходите на нивните жмро-ометки до доставување-
во на тие планови. 

Член 15 
Учесниците но овој договор се согласија вишо-

ците на приходите од 1985 година на општествено-
политичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности да се користат 
како изворни приходи во 1986 година кај корисни-
ците кај кои се' создадени, за тој износ на сред-
ствата да извршат соодветно усогласување на стап-
ките на зафаќање, со тоа што вкупните приходи да 
не го надминат можниот пораст утврден за 1986 го-
дина. 

По исклучок, самоуправните интересни заедници 
за здравствена .заштита можат да ги користат оства-
рените вишоци на приходи за покривање на загуби-
те настанати од објективни .причини, искажани со 
завршните сметки за 1985 година. 

Член 16 
Изменување и дополнување на овој договор мо-

же да се врши според постапката по која е и склу-
чен. 

Член 17 
Овој-договор е потпишан на 28 март 1986 годи-

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

Член 18 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 43-!1122/1 
11 април 1986 година 

Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И: 

1. За Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, 
Александар Андоновски, е. р. 

2. За Собранието на општината Берово, 
Петар Пачемски, е. р. 

3. За Собранието на општината Битола, 
Ѓоре Михајлове^, е. р. 

4. За Собранието на општината Маке-
донски Брод, 
Боро Маркоски, е. р. 

5. За Собранието на општината Балаи-дос, 
Мишо Ташев е. р. 

6. За Собранието на општината Виница 
Македонска, 
БлагоЈ Дуданов, е. р. 

7. За Собранието на општината' Гевге-
лија, 
Јован Давалиев, е. р. 

8. За Собранието на општината Гости-
вар, 
Владимир Филиповски, е. р. 

9. За Собранието на општината Дебар, 
Гани Муча, е. р. 

10. 'За Собранието на општината Дел-
чево,, 
Димитар Мавродиев, е. р. 

11. За Собранието на општината Д. Хи-
сар, 
Благоја Јоновски, е. р. 

12. За Собранието на општината Кава-
дарци, 
Димитар Петров, е. р. 

13. За Собранието на општината Кичево,. 
Тихомир Софрониоски, ЈС. р. 

з 
14. За Собранието на општината Кочани, 

инж. Андоновски Божидар, е. р. 

15. За Собранието на општината Кратово, 
Аце Денковски, е. р. 

16. За-Собранието на општината Кр. Па-
ланка, 
/Слободан Додевски, е. р. 

17. За Собранието на општината Кру-
шево, 
Трајан Крстески, е. р. 

18. За Собранието чна општината Кума-
ново, 
Тихомир Теодосиевски, 'е. р. 

19. За Собранието на општината Него-
тино, 
дипл. екон. Јован Ганчев, е. р. 

20. За Собранието на општината Охрид, 
'(потпис нечиток) 

21. За Собранието на општината Прилеп, 
\д-р Трајче Лазароски, е. р. 

22. За Собранието на општината Про-
биштип, 
Алексовска Александра, е. р. 

23. За Собранието на општината Радо-
виш, 
инж. Георги Атанасов, е. р. 

24. За Собранието на општината Ресен, 
Насип Бекири, е. р. 

25. За Собранието на општината Св. Ни-
коле, « 

-Ванчо Крстевски, е. р. 

26. За Собранието на гтрад Скопје, 
Владимир Поповски, е. р. 

— За Собранието на општината „Цен-
тар", 
Марика -Антоновска, е. р. 
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— За Собранието иа општината „Чаир", 
Доне Николовски, е. р. 

— За Собранието на општината ,,Гази 
Баба", 
Васил (Паноски, е. р. 

— За . Со;бранието на општината „К. 
Вода", 
Ристо Коцевски, е. р. 

— За Собранието општината „Кар-
пош", 
Димитар Тодевски, е. р. 

27. За Собранието на општината Струга, 
Гега Невзат, е. р. 

28. За Собранието на општината Стру-
мица!, 
Бранислав Витанов, е. р. 

29. За Собранието на општината Тетово, 
Момчило Василевски, е. р. 

30. За Собранието на општината Т. Ве-
лес, ( ч 
Павлина »Мајнова, е. р. 

31. За Собранието на општината Штип, 
дипл. екон. Велимир Шутев, е. р. 

32. За Самоуправната интересна заедни-
ца за пензиското и инвалидското оси-
гурување на Ма'ке1дони1ја, 
Киро Зрмиковски, ,с. р. 

33. За Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заш-
тита, 
Милован Шиковски, е. р. 

34. За Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образо-
вание. 
Стојче Дојчиновски, е. р. 

35. За Републичката заедница на насо-
чено образование, 
дипл. инис. Александар Георгиев, е. р. 

36. За Републичката заедница на науч-
ните дејности, 
д-р Тодор Ановски, е. р. 

37. За Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заш-
тита на децата 
прим. д-р Ксенија Груева, е. р. 

38. За Републичката заедница на кул-
турата, 
Благоја Радески, е. р. 

39. За Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита, 
МЈира Беличкова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
НЕГОТИНО 

214. 
Врз основа на член 18 од Самоуправната спогод-

ба за ошовање на СИЗ за здравствена заштита — 
Неготино и член 160 од,Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Неготино, на седни-
цата одржана на 4 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА % 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

I 
Стапката на - придонесот за здравствена заштита 

на работниците се утврдува во висина од 7,5% од 
бруто личниот доход во кој се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита, од 
3,2%; 

— (стапката на придонесот за обезбедување на, 
правата од здравствената заштита што самостојно ги 
утврдува заедницата, од 4,3%. 

II 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита од член 24 точка 3, 5, 7, од Законот за са-
моуправните заедници на здравството и здравствено-
то осигурување за кои е определена во нето лични 
примања, стапката за придонесот за здравство и 
здравствено осигурување се утврдува во висина од 
12,25% од нето основицата во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
^,50%; 

— стапката за обезбедување на правата- од здрав-
ствената заштита што самостојно ги утврдува Заед-
ницата 6,75ч/о. 

III 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа при работа и заболување од 
професионални болести се утврдува во висина од 
0,30% од определената основица. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
пре тао динот став претставува: 

1. за (организации од здружен труд од областа на 
стопанството како и основните организации на здру-
жен труд регистрирани како установи, кои во но-
менклатурата за распределување на стопанските и 
други организации и државни органи по дејност се 
распоредени по области од 1—8, а остварениот доход 
намален за пресметаните договорни обврски, освен 
данокот од доход. 

2. за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политачки орга-
низации и здруженија и др ури работни заедници што 
не се организирани како организации на здружен 
труд кои во своето работење не остваруваат доход, а 
кои се регистрирани во областите 9 и 10 од Номен-
клатурата за распоредување на стапките и други 
организации ѕИ државни органи по дејности, бруто 
личниот доход на вработените. 

IV " 
Посебните прилози за користење на здравствена 

заштита за работници испратени во странство од 
страна на ООЗТ (деташирани работници) се плаќа 
по стапка од 25% од утврдената основица. 

V 
, Оваа одлука влегува во сила со денрт на објаву-

вањето "во „Службен весник на СРМ", а (ќе се приме-
нува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 0231-44/3 
4 февруари 1986 година 

Неготино 

Претседател, 
Иван Шалев, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
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СОДРЖИНА 
199. Закон за намените, начинот и условите 

за здружување на дел од средствата на 
ФОЈНДОТ на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недовол-
но разбиените републики и автономни по-
краини за остварување на заеднички про-
грами за развој во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во периодот од 1986 до 
1990 година — — — — — — — 

200. Закон за филмската дејност — — — 
201. Закон за техничката култура — — — 
202. Завршна сметка за извршување на Репуб-

личкиот буџет за' 1985 година — — — 
203. Закон за изменуваше и дополнување на 

Законот за -шумите — — — — — — 
^04. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за републичките органи на уп-
равата — — — — — 

205. Одлука за избор на постојан судија на 
Основниот суд на здружениот труд во 
Штип — — — — — — — — — 

206 .Одлука за избор на двајца 'судии на Ок-
ружниот (Суд во Скопје — — — — — 

207. Одлука за избор на постојан судија на 
Судот на здружениот труд на Македонија 

208. Одлука за именување заменик на окруж-
ниот јавен обвинител во Скопје — — — 

209. Одлука за потврдување на Завршната 
шетка на Народната банка на Македо-
нија за 1985 година — — — — — 

210. Одлука за потерување на Финансискиот 
план на Народната банка на Македонија 
за 1986 година — — — — — ч— — 

211. Одлука за одобрување на Завршната смет-
ка на Фдааншската програма за пошу-
мување на годините за периодот 1981 
1985 година — — — —'* — — • 

212. Одлука за потврдување на Среднорочната 
програма за изградба, 'Одржување и рекон-
струкција на магистралната и регионал-
ната патна мрежа во СР Македонија за 
периодот од 1986 до 1990 година — — 

213. Одлука за потврдување на Годишната 
програма за изградба, одржување ;и ре-
конструкција на магистралната и регио-
налната патна мрежа во СР Македон ја 
за 1986 година — — — 

214. Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развиток на стопан-
ски недоволно развиените краишта за 
1985 година — — — — — — — , — 

215. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот План на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените краишта за 
1986 година — — — — — — — — 

216. Одлука за одобрување на Завршната смет-
ка на приходите и расходите за работа-
та на Републичкиот совет за безбедност 
на сообраќајот на паггиџггата за 1985 го-
дина — — — — — — — — —̂ 

217. Одлука за одобрување на пресметката на 
приходите и расходите "за распределба и 
користење на средствата за работа на Ре-
публичкиот и општинските совети за без-
бедност на сообраќајот на патиштата за 
1986 година — — — — — — 

218. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за именување директор на Клини-
ката за макшофацвдјална хирургија при 
Стоматолошкиот факултет во Скопје — 

219. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за именување на индивидуален рабо-
товоден орган на ООЗТ Институти при 
Медицинскиот факултет во Скопје — — 

— — — 339 

339 

340 

220. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Техничкиот факултет во 
Битола — — — — — — — — — 

221. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Прашиоуг факултет во Би-
тола — — —* — — — — ~ — 

222. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница во 
Советот на Институтот' за фолклор, „Мар-
ко Цепенков" — Скопје — — — — 

223. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување директор 

. на ООЗТ Институт за македонски јазик 
„Крсте Мисирков" — Скопје — — — 

224. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Природо-научниот музеј 
на Македонија — — — — — 

225. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за именување дбкан на РО Земјо-

д е л с к и факултет — Скопје — — — — 
22$. Одлука за именување членови на Кон-

курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган — управник на 
ОЗТ Национален парк „Пелвдстер" — 
Битола — , — — — — — — — — 

227. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 

338 во Советот на ООЗТ Клиника за токсико-
логија и ургентна интерна* медицина =— 
Скопје — — — — — — — — — 
Одлука за именување претставници на 
(општествената заедница на Советот на 
ООЗТ Клиника за пулмологија и алерго-
логија — Скопје — — — — — — 
Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган — директор на 
Национални паркови и ловишта — Скорје 

230> Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган — управник на 
ОЗТ Национален парк „Маврово" Мавро-
ви Анови — — — — — — — — 

231,. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за именување индивидуален работоводен 
орган на Заводот за рехабилитација на де-
ца и младинци со оштетен вид „Димитар 
Влахов" — Скопје — — — —• — — 344 

232; Одлука за 'определување на повисок из-
нос на пензија на корисниците — прос-
ветни работници кои вошитно-обр азотон а- , 
та дејност ја вршеле во 1944 или 1945, 
односно 1946 година и во таа дејност 

/•оствариле право на пензија — — — — 344 
Исправка на 'Резолуцијата за политиката 
ода остварување на Општествениот план 

_ на Социјалистичка Република Македонија 
за периодот од 1986 до 1990 година во 

• 1986 година — — — — — — -— — 
Исправка на Општествениот план на Со-
цијалистичка Република Македонија за 
периодот од 1986 до 1990 година — —' 

338 ' 228. 

— 338 229. 

339 

340 

340 

341 

341 

341 

342 

342 

— 342 

342 

343 

343 

343 

343 

344 

347 

347 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

213, Договор за остварување на политиката за 
' " издвојување средства за задоволување на 

општите општествени и на заедничките 
потреби во 1986 година • — — — — 
НЕГОТИНО 

214. Одлука за"" Утврдување на висината на 
стапката на придонесот за здравствена 
заштита на работниците за 1986 година 

348 

351 
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бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

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


