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

Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 150 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498' 

165. 
Врз а т о в а на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 

РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА 
СТОЧАРСТВОТО 

Се * прогласува Замокот за изменување на Зако-
нот за обезбедување и насочување на средствата за 
поттикнување на развојот на земјоделството и на 
сточарството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година. 

Бр. 08-967 
25 март 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

НА СТОЧАРСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за обезбедување и насочување на 

средствата за поттикнување на развојот на земјодел-
ството и на сточарството („Службен весник на СРМ" 
број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 и 44/85) ВО Член 7 
третиот ред стапката „1,2%" се заменува со стап-
ката „1,6%. 

Во алинеја 1 стапката „3,5%" се заменува со 
стапката „4,5%", а во алинеја 2 стапката „2,5%" се 
заменува со стапката „3,5". 

Во алинеја 3 шестиот ред по зборот „машини" 
и запирката се додаваат зборовите: „011722 — Про-
изводство на радио и телевизиски" и во четвртиот ред 
одоздола запирката по зборот „истражување" се за-
менува со точка, а зборовите до крајот се бришат. 

Член 2 
Во член 8 по став 1 се додава анов став кој 

гласи: 
„Од сметката од став 1 на овој член се издво-

јува износ во вишна од 25% на потсметка — Срзд-
ства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за заш-
тита на растенијата и квалитетно сортно семе". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија"/ а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

166. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

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

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година. 

Бр. 08-968 
25 март 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 ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за железниците („ Службен весник на 

СРМ" бр. 46/78) во член 29 став 5 се брише. 

Член 2 
Во член 30 зборот ^стандардите" се брише. 

Член з 
Во член 33 став 2 во третиот ред по зборот 

^поместувањето" запирката се заменува со точка, а 
зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Член 4 
Во член 35 став 3 се менува и гласи: 
„Техничкиот преглед на железничката пруга или 

на дел од пруга, постројки, уреди, објекти на пруга 
и прототип на железничко возило го врши Комисија 
што ја формира Републичкиот комитет.за сообраќај 
и врски или Комисија на научно-истражувачката или 
друга стручна организација што тој ќе ја овласти" 

Став 4 се менува и гласи: 
„Во комисиите рд став 3 на овој член по еден 

член именуваат Републичкиот секретаријат за внат-
решни работи и Републичкиот секретаријат за на-
родна одбрана". 

Став 6 се менува и гласи: 
„Претседателот на Републичкиот комитет за со-

обраќај и врски ќе донесе поблиски прописи за 
вршењето на техничкиот преглед на железничките 
пруги или делови на пруги, постројки, уреди и об-
јекти на пругата". 
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Член 5 
Во член 41 став 2 во претпоследниот ред по збо-

рот барањето" запирката се заменува со точка, а 
зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Член 6 
Во члш 44 став 1 точка 3 по зборот „закон" за-

пирката и зборовите: „,доколку поинаку не е дого-
ворено" се бришат. 

Во став 2 зборовите: ^доколку поинаку не е до-
говорено" кае бришат. 

Во став 3 во седмиот ред по зборот заедница" 
запирката и зборовите: ^доколку поинаку не е до-
говорено" се бришат. 

ЧлеЈн 7 
Во член 46 зборовите: „Врз основа на стандар-

дите и мерилата пропишани од самоуправните инте-
ресни заедници, односно по нивна согласност" се 

бришат. 
Член. 8 

Во член 48 став 1 и став 3 зборовите: „доколку 
не се договорат поинаку" се бришат. 

Член, 9 
Во член 51 став 2 зборот "стандарда" се брише. 

Член 10 
Во член 69 зборовите: ^Републичкиот инспекто-

рат за железници и жичари" се заменуваат со збо-
ровите: републичкиот инспекторат за сообраќај и 
врски", х 

Член 11 
Во член 73 бројот „5" се заменува со бројот 

„3", а бројот м10" со бројот „6". 

Член 12 
Во член 29 став 4, член 36 .став 2, член 49 став 

2, член 52 став 6, член 70 став 3 и член 74 став 1, 
зборовите: ^републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на сообраќајот се' заменуваат со 
зборовите.- републичкиот комитет за сообраќај и 
врски". 

Член »13 
Во член 70 став 2 се менува и гласи: 
^Претседателот на Републичкиот комитет за со-

обраќај и врски ќе го пропише образецот на леги-
тимацијата". 

Член 14 
Во член 81 став 1 зборовите: „од 10.000 до 

200.000" се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 
1.000.000", а во став 2 зборовите: „од 10.000 до 
20.000" се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 
50.000". 

Член '15 
Во член 82 став 1. зборовите: „од 3.000 до 

30.000" се заменуваат со зборовите: „од 30.000 до 
200.000", а во став 2 зборовите: „од 500 до 5.000" се 
заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 50.000". 

Член: 16 
Овој закон .влегува во сила осмиот ден од денот 

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

167. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за патишта, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 25 март 1986 година. 

Бр. 08-953 
25 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМЃ 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Во Законот за патишта („,Службен весник на 

СРМ" број 15/80 и 18/82) во член 96 став 1 точка 1 
зборовите: „пат со современ колово^", се заменуваат 
со зборовите: „друг јавен пат". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

168. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот з,а судовите за прекршоци, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го доне*се на одделни (садници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 25 март 1986 година. 

Бр. 08-Ф57 
25 март 1986 година 

(Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дмпл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ 

ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Член 1 
Во Законот за судовите за прекршоци ^Служ-

бен весник на СРМ" број 6/85), по членот 1.7 се до-
дава нов член кој гласи:.. 

„Члан 17-а 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија ли утврдува критериумите за определување 
бројот на судиите во Републичкиот суд за прекршо-
ци и општинските судови за прекршоци". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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169, 
Врз основа на член 21 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" број 15/80), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и Со-
борот на општините, одржани на 25 март 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО 
СР МАКЕДОНИЈА 

Собранието на ' Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена и допол-
нување на Одлуката за утврдување на регионалните 

170. 
Врз основа на член 4 .од Законот за обезбеду-

вање на средства за поттикнување на развојот на 
земјоделството и на сточарството („Службен весник 
Ш СРМ" број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 И 44/85), 
Собранието на СР Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМ-

ЈОДЕЛСТВО ВО 1986 ГОДИНА 

I 
Средствата за унапредување на4 индивидуалното 

земјоделство за 1986 година во износ до 200 милио-

патишта во СР Македонија, што Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за па-
тишта ја донесе на седницата од 30 јануари 1986 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-952 
25 март 1986 подигаа 

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. 

ни динари ќе се користат според намените, крите-
^ риумите и условите утврдени со оваа програма. 

II 

Средствата од дел I на оваа програма ќе се ко-
ристат за финансирање на активностите за зголе-
мување на индивидуалното земјоделско производство, 

_ како и финансирање на Републичкиот центар за 
унапредување на индивидуалното земјоделство „ При-
мана" — Скопје и општинските стручни служби — 
центри за унапредување на индивидуалното земјо-
делство. 

III 

Средствата од дел I на оваа програма се рас-
пределуваат по единица мерка за следниве намени: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СТОЧАРСТВО -

1. В/о за крави во ветер, станица 8000 150 150 300 1200 1200 2400 
2. В/0 на крави во пункт 17000 600 600 1200 10200 10200 20400 
3. В/о на свињи 300 100 100 200 30 30 60 
4. Нерези 17 20000 20000 40000 340 340 680 
5. Мат. служба 7 600000 ' — 600000 4200 — 4200 
6. Сило јами т р е н " Ј 20 50000 50000 100000 1000 1000 2000 
7. Сило јами фол. 84 10000 10000 20000 840 840 1680 
8. Сточарски изложби 7 100000 100000 200000 700 700 1400 
9. Полнење на контај. 100 12000 — 12000 1200 — 1200 

Вкупно сточарство. 

ПОЛЕДЕЛСТВО 

19710 14340 34020 

10. Семе прод. пчен. килограми 73000 20 
11. Семе јачм. кг. 290000 15 
12. Семе. 'рж кг. 70000 30 
13. Семе нови сор ориз кг. 3000 50 
14. Семе компир кг. 560000 20 
15. Семе луцерка килограми 37000 250 
16. Семе сточен грашок и граор 46000 40 
17. Семе Перко кг. 100 150 
18. Пјрсхиз. демон(ст. опит. во полед. 300 5000 
19. Поледел. опит. со хербициди НО 2000 

20 40 1460 1460 .2920 
15 . 30 4350 4350 8700 
30 . 60 2100 2100 4200 
50 100 150 150 300 
20 40 11200 11200 22400 

250 500 9250 9250' 18500 
40 80 1840 1840 3680 

150 300 15 15 30 
5000 10000 1500 1500 3000 
2000 4000 220 220 440 

Вкупно поледелство: 32085 32085 64170 
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IV 
Развиените општини во финансирањето на мерки-

те што се утврдуваат со оваа програма, учествуваат 
со ист износ на средства по единица мерка, општи-
ните Крушево, Кратово, Демир Хисар, Брод Маке-
донски, Дебар и Крива Паланка учествуваат со нај-
малку З0°/о од вкупната (субвенција по единица мер-
ка, додека општините Ресен, Виница, Берово, Киче-
во, Радовиш, Гостивар, Струга и Тетово со најмалку 
40°/о од вкупниот износ на субвенцијата по утврде-
на мерка. 

Приоритет при користењето на субвенциите (ре-
публички и општински) по гранки и намени имаат 
земјоделците од ридско-платинските подрачја и здру-
жените земјоделци. 

V 

" Во рамките на (Вкупно расположливите средства 
по оваа програма се утврдуваат следниве износи на 
вкупните субвенции по корисници и тоа: 
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јал шегичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-966 
25 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

171. 
Врз основа на член 4 од Законот за обезбеду-

вање и насочување на средствата за поттикнување на 
развојот на земјоделството и на сточарството ^Служ-
бен весник на СРМ" брО) 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 
35/85 и 44/85), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 25 март 1986 година, до-
несе 
I 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТОЧАР-

СТВОТО ВО 1386 ГОДИНА 

Средствата за поттикнување на развојот на сто-
чарството во 1986 година во износ од 400 милиони 
динари ќе се користат според намените, критериуми-
те и условите утврдени со -оваа програма. 

I I 
Средствата од дел I на оваа програма ќе се ко-

ристат за учество во финансирањето на активнос-
тите за зголемување на производството на млеко и 
месо и тоа за : 

А. ГОВ ЕД АРСТВО — во ИЗНОС ДО 299 
милиони динари: 

VI 
Доколку некои мерки предвидени во глава I I I на 

оваа програма и договорениот обем на мерки и 
средства со корисниците на средствата не бидат из-
вршени во целост, а други надминати1, во рамките 
на вкупно утврдените и договорените средства Со-
ветот за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство врши пренамена. 

VII 
Средствата предвидени со оваа програма се ко-

ристат наменски и се неповратни. Правата и об-
врските на корисниците на средствата се утврдуваат 
со посебен договор што се склучува со Советот за 
унапредување на индивидуалното земјоделство. 

VIII 
Средствата во износ од 5 774.000 динари на жи-

ро сметката 40100-637-1905 на Советот за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство пренесени од 
1985 година ќе се користат за намирување на обврс-
ките од 1985 година и за недоволно предвидени мер-
ки за оваа програма. 

IX 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „ Службен весник на Соци-

1. Берово 4.618.656 
2. Битола 11.258.000 
3. Брод Македонски 4.312.000 
4. Делчево 5.430.500 
51 Дебар 2.344.740 
6. Демир Хисар 5.266.088 
7. Валандово 3.000.000 
8. Виница 4.758.000 
9. Гостивар 10.006 677 

10. Гевгелија 4.061,199 
11. Кавадарци 3.265.000 
12. Кичево 5 072 400 
13. Куманово 7.741.948 
14. Крушево 5 871.600 
15. Кратово 2 370.000 
16. Кочани 8 Д 60 .ООО 
17. Крива Паланка 3.757.600 
18. Охрид 4 281.000 
19. Прсбиштип 2.529.500 
20. Прилеп 10.503.000 
21. Неготино 1.815 000 , 
22. Свети Николе 2.722.500 
23. Струмица 4.500.000 
24. Струга 7.466.000 
25. Радовиш 5.791.000 
26. Ресен 7.211.809 
27. Тетово 12.969.000 
28. Титов Велес 4.790.000 
29. Кисела Вода 3.775.000 
30. Карпош 2.660.499 
31. Гази Баба 5.684.000 
32. Чаир 1.765.000 
33. Штип 7.455.000 
34. Примена 17.527.000 
35. Полнење на контејнери 1.200.000 
36. Републички и сојузни натпревари 1.000.000 
37. Земјоделско образование и 

пропаганда 2.500.000 
38. Републички земјоделски изложби 750.000 
39. Совет за индивидуално 

земјоделство 450.000 

ВКУПНО- 200 000.000 

Н а м е н а В р о ј 

1. Зголемен број на крави и стел-
нм јуниди од благородни ра-
аи купени или од сопствено 
производство на стелни ју-
ници 
а) во општествен сектор 
б) во индивидуален сектор 

— за набавка 
— за сопствено производ-

ство на стелни југови 
2. Производство на женски те-

лиња за приплод во опште-
ствен ^ сектор 

3. Одгледување н а матично ста-
до крави од оберинталека раса 

4. Производство и набавка на 
бикови од благородни раси 

5. Финансирање на трошоците на 
репроцеитарот за оберинтал-
ско говедо во е. Трубарево 

Б. ОВЧАРСТВО — во (износ до 
47,6 милиони Динари: 

Н а м е н а Б,Р°Ј 

1 

1. Производство на чисторасни 
овни за потребите на (опште-
ствен сектор и за вештачко 
осеменување на овците во 
индивидуалниот сектор 

Учество во динари 
по единична мера 

800 

400 

700 

2.000 

50 

55 

1 

150.000 

100.000 

60.000 

40.000 

100.000 

200.000 

1.000.000 

Учество во динари 
по единична мера 

2 3 

70 100.000 
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172. 
Врз основа на член 4 од Законот за обезбеду-

вање и насочување на средствата за поттикнување 
на развојот на земјоделството и на сточарството 
(^Службен весник на СРМ" број 37/83, 8/84, 17/84, 
3/85, 35/85 и 44/85), Собранието на СР Македонија, 
на седницата на Соборот на здрушениот труд, одржа-
на на 25 март 1986 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КОЊАРСТВОТО ВО 

1986 ГОДИНА 
I 

Средствата за унапредување на коњарјството во 
1986 година во износ до 90 милиони динари ќе се 
користат (според намените, критериумите и условите 
утврдени со оваа програма. 

И 
Средствата од делот I од оваа програма ќе се 

'користат за учество во финансирањето на изград-
бата на ергела, преку Агрокомбинатот ,/Гиквеш" — 
Кавадарци, како и за (спроведување на посебни мер-
ки и тоа: 

во ООО динари 

84.000 

. III 
Користењето на средствата по оваа програма ќе 

се врши врз основа на барањето што се поднесува 
до Републичкиот комитет за з е м ј о д е л и е , шумарство 
и водостопанство, а налог за исплата на средствата 
издава Републичкиот секретаријат за финансии. 

Доколку дојде до извршување на некоја мерка 
предвидена со оваа програма во поголем обем, а дру-
га ќе биде нецелосно реализирана, Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство; 
во рамките на вкупните износи врши пренамена на 
средствата. 

' IV 
Претседателот на Републичкиот комитет за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство во согласност 
со републичкиот секретар за финансии во рок од 15 
дена од донесувањето на програмата ќе донесе по-
блиски прописи за начинот на остварувањето на пра-
вото за користење на средствата по оваа програма. 

Оваа програма влегува во 'Сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „ Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-964 
25 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

А. УЧЕСТВО ВО ИЗ-
ГРАДБАТА НА ЕРГЕЛА 
ОД КОИ: 

— за градежни објекти 72.000 
— за набавување на ос-

новно стадо 7.300 
за набавување опре-
ма за коњите 2.200 

— за обука на стручен 
кадар ' 500 

— дотација за редовно 
работење на ергела-
та (за 2 месеци) 2.000 
ПОСЕБНИ МЕРКИ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА КОЊАРСТВОТО 
.откуп на настеви и 

Б. 

кобили 
• лиценцирање и 
кастрирање на ла-
стови 

. премирање на ли-
ценцирани пасту-
ви од индивиду-
ални земјоделци 
кои дале квали-
тетно потомство 
наградување на 
одгледувани на 
најдобро оценети 
коњи на 'смотри 
и изложби 
премирање на пр-
вомајски кобили 
од коњички клу-
бови со ждреби-
ња постари од 6 
месеци 
вештачко осеме-
нување на коби-
ли и ставани омици 
водење на селек-
цискоматични ра-
боти за потреби-
те на коњарството 
обука на јавачи 
во коњички клу-

10 грла по 280 

850 грла по 

15 грла по 10 

9 смотри п а 100 

10 грла по 4 10 

40 грла по 2,5 

6.000 

2.8О0 

850 

150 

900 

100 

100 

700 

1 2 3 
2. Производство на овени ме-

лиоратори 600 15.000 
3. Набавка на чистораани авни 

од увоз за потребите на ре-
процентарот во е. Пнеотино 6 600.000 

4. Производство на матични 
женски грла овци во опште-
ствен сектор од благородни 
раси 2.000 10.000 

5. Вештачко осеменување на 
овци 
— во сезоната на мркање 6.000 500 
—- вон сезоната на мркање • 1.000 1.000 

6. Учество во финансирањето на 
репроцентри за производство 
на овни од благородни раси 4 1.000.000 

В. ИЗГРАДБА НА * СОБИРНИ 
СТАНИЦИ ЗА ОТКУГГ НА 
МЛЕКО И МАНДРИ ЗА ПРЕ-
РАБОТКА НА МЛЕКО — ДО 5 1.ОО0.ООО 

Г. ФИНАНСИРАЊЕ НА СЛУЖ-
БАТА ЗА МАТИЧНО КНИ-
ГОВОДСТВО И СЕЛЕКЦИЈА 
ВО ГОВЕДАРСТВОТО И ОВ-
ЧАРСТВОТО ВО ИНДИВИ-
ДУАЛНИОТ СЕКТОР — ДО 7.000.000 

Д. УЧЕСТВО ВО ФИН АНСИР А-
ЊЕ ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИ-
ЗАЦИЈА НА „МАКРОПРОЕК-
ТОТ III" — ДО 10.000.000 

Е. УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА МЕРКИ ЗА РАЗ-
ВОЈ НА РИБАРСТВОТО — ДО 20.000.000 

Ж. ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА СПРО- -

ВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА (НЕПРЕДВИДЕНИ МЕР-
КИ, КОНТРОЛА ВО СПРОВЕ-
ДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМА-

11.400.000 ТА И ДРУГО) — ДО 11.400.000 

1 
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1 2 3 4 
бови и училишта 
за јавање 100 

— други намени 
(осигурување на 
приплодни грла и 
други трошоци за 
реализирање на 
програмата) , 300 

ВКУПНО А + Б 90.000 

III 
Крајни корисници на средствата од оваа програ-

ма ќе бидат индивидуални земјоделски производи-
тели — одгледувачи на коњи и арганизации на здру-
жениот труд кои со х свои активности ќе учествуваат 
во унапредување на коњарството (АК „Тиквеш" — 
Кавадарци, ООЗТ Институт за сточарство при РО 
Земјоделски факултет — Скопје и други). 

IV 
За средствата на име учество во изградбата на 

ергелата, Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, ќе склучи посебен дого-
вор со АК „Тиквеш" — Кавадарци, во кој ќе бидат 
договорени сите права и обврски. Средства за реа-
лизирање на посебните мерки за' унапредување на 
коњарството ќе се користат но претходно поднесена 
финансиска документација до Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, однос-
но склучени договори меѓу Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водостопанство и ко-
рисниците. 

V V * 
Доколку дојде до извршување на некоја мерка 

предвидена со оваа програма во поголем обем, а 
друга биде нецелосно реализирана, Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
во рамките на вкупниот износ врши пренамена на 
средствата. 

VI 
Програмата ќе се реализира посредно преку Ре-

публичкиот центар за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство „Примена" — Скопје, општин-
ските стручни 'служби — центри за унапредување 
на индивидуалното земјоделство, ветеринарните ста 
ници/ Институтот за сточарство — Скопје, АК „Тик-
веш" — Кавадарци и други. 

VII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во ^Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а- ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-962 
25 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

173. 
Врз основа на член 4 од Законот за обезбедува-

ње и насочување на (средства за поттикнување на 
развојот на земјоделството и на сточарството ^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 
и 44/85), Собранието на СР Македонија, на седница-
та на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 
март 1986 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НА НОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПОВРШИНИ ВО 1986 ГОДИНА 
I 

Средствата за освојување на обработливи повр-
шини во 1986 година во износ до 400 милиони ди-

нари ќе се користат според намените, критериумите 
и условите утврдени со оваа програма. 

II 
Средствата од дел I на оваа програма ќе се ко-

ристат за освојување на 8.000 ха нови земјоделски 
површини. 

За секој освоен хектар нова површина ќе се 
партиципира со 50.000 динари. 

III 
Право на користење на средствата предвидени 

со оваа програма, имаат организациите на здруже-
ниот труд ц земјоделските задружни организации, 
кои ќе се обврзат да освојат1 најмалку 20 ха нова 
површина и истата ја цриведат под култура. 

IV 
Приоритет во користење на средствата ќе имаат 

организациите на здружениот труд и земјоделските 
задружни организации кои ќе -освојат групирани 
површини и со подобар бонитет на почвата. 

V 
Корисниците на средствата предвидени со оваа 

програма, се должни новоосвоените површини да ги 
обработуваат непрекинато најмалку 5 години. 

VI 
Средствата предвидени со 'Оваа програма се не-

повратни и се вклучуваат во вкупната инвестициона 
вредност на програмата за освојување на нови по-
вршини што ќе бидат прифатени од страна на де-
ловните банки. 

VII 
Услов за користење на средствата по оваа про-

грама претставува инвестиционата програма на ин-
веститорот за користење на кредитни средства за 
ошојување на 'Нови површини доставани до соод-
ветна деловна банка. 
* Доколку организациите на здружениот труд и 

земјоделските задружни организации освојуваат но-
ви земјоделски површини со сопствени средства, ус-
лов за користење на средства од оваа програма ќе 
претставува пресметковната вредност на површините 
што ќе се освојуваат, локацијата, како и доказ за 
обезбедените сопствени средства (финансиски или 
материјални). 

Средствата од оваа програма ќе се користат от-
како инвестиционата програма на 'инвеститорот за 
освојување на нови земјоделски површини ќе биде 
прифатена од страна на деловната банка. 

VIII 
Распределбата на средствата од оваа програма 

по корисници ја врши Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство по прет-
ходно прибавено мислење од Стопанската комора на 
Македонија, од СОЗТ Здружен земјоделско-црехран-
бен комбинат „Македонија", односно Задружниот 
сојуз на Македонија. 

IX 
Средствата за освојување на нови обработливи 

површини ќе се користат врз основа на барањето 
што се поднесува до Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и- водо1стопан1ство, а налог за 
исплата на средствата издава "Републичкиот секрета-
ријат за финансии. 

Начинот на користењето на средствата и усло-
вите се утврдуваат со посебен договор што ќе се 
склучи меѓу корисникот на средствата и Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 
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XI 
Оваа програма влегува во аила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 Ј а н у а р и 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-965 
25 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

174. 

Врз основа на член 4 од Законот за обезбеду-
вање и насочување на средствата за поттикнувале 
на развојот на земјоделството и на сточарството 
(„(Службен весник на СРМ" бр. 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 
35/85 и 44/85) /Собранието на СР Македонија, на 
седницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 25 март 1986 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ И УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО ВО *986 
ГОДИНА 

Средствата за подигање на вештачки ливади и 
за унапредување на пчеларството во 1986 година во 
износ до 200 милиони динари ќе се користат шоред 
намените, критериумите и условите утврдени со оваа 
програма. 

II 
Средствата од дел I на оваа програма ќе се 

користат за 

во милиони динари 

1. Подигање на 700 ха вештачки 
ливади за производство на семе 
во износ до 26. 

2. Подигање на вештачки ливади 
за производство на трева и се-
но на 5.000 ха во износ до 152 

3. Мелиорација на зимски пасиш-
та производствено демонстра-
тивни опити во износ до 10 

4. Унапредување на пчеларството 
во износ до 10 

5. Недоволно предвидени работи 
и трошоци во износ до 2 

III 
Средствата од дел И од оваа програма ќе се 

користат за следниве намени и износи и тоа: 
— од точката 1 за набавка на елитно семе од 

еспарзета за засејување на околу 500 ха кои ќе 
служат-за организирање на производството на семе 
од оваа култура и за набавка на елитно семе од 
власастите треви за подигање на 200 ха, кои ќе слу-
жат за организирање на производство на семе за 
натамошна репродукција, во износ до 26 милиони 
динари. 

Организациите на здружениот труд и земјодел-
ските задружни организации кои ќе подигнат семе-
производни парцели од треви, без надоместок ќе 
добијат елитно семе за подигање на ливади чија 
намена во основа ќе биде за производство на семе 
од еспарзета и власести треви; 

— од точката 2 — за подигање на вештачки 
ливада со еспарзета наменети за производство на 
зелена маса и сено и тоа на 1.500 ха во општестве-
ниот 'сектор и 500 ха во индивидуалниот сектор. За 
оваа намена се предвидуваат до 66 милиони динари. 

•Истовремено ќе се подигнат вештачки ливади 
со тревни смецжи на ерозивни ораници наменети за 
производство на сено и пасишта и тоа во општестве-
ниот сектор 1.000 ха и 2.000 ха во индивидуалниот 
сектор. За. -секоЈ подигнат хектар во двата сектори 
ке се о.ОезОеди бесплатно семе. Купувањето на се-
мето ке се изврши од средствата предвидени за 
оваа намена во износ до 86 милиони динари. Распо-
редот на количествата на семе по корисници врз ос-
нова на нивни барања дефинитивно ке 'го изврши 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, 

— од точка 3 — за мелиорирање на зимски 
пасишта — производствено демонстративни опити, 
ке се финансираат само материјалните трошоци (се-
ме, ѓубриво и слично) во износ до 10 милиони ди-
нари; 

— од точка 4 — за унапредување на пчелар-
ството средствата во износ до 10 милиони ќе се 
користат и тоа за-. 

во милиони Долари 
ѕ 
а. учество во цената при набавка 

на современи пчелни сандаци 
1833 ороја х 3.000 динари по 
пчелен сандак 5,5 

б. набавка на 2.000 селекционира-
ни пчелни матици х 750 динари 
по една матица 1,5 

в. учество од по 3.000 динари во 
набавката на 500 пчелни семеј-
ства од страна на напредни ин-
дивидуални пчелари" 1,5 

д. организирање на практична обу-
ка на пчеларите, печатење на 
популарни стручни совети за со-
времено пчеларство 1,5 

IV 
Корисници на средствата, односно на висококва-

литетно семе предвидени во деловите II и III под 
точките 1, 2 и 3, може да бидат организациите на 
здружениот труд и земјоделски задружни органи-
зации, кои ќе произведуваат семе од соодветните 
тревни култури и кои со сопствени средства ќе ш 
извршуваат технолошките »операции (основна обра-
ботка, предјсеидбена подготовка на почвата, ѓубре-
ње, сеидба и нега на посевот и слично), за создава-
ња на семенроизводни тревни посеви од легуминози 
и граминеи. 

Приоритет во користењето на семе за создавање 
на вештачки ливади за 1оемепроизводство ќе им'аат 
оние организации на здружениот труд и земјоделски 
задружни организации, кои располагаат со погодни 
површини за оваа намена, орао собен кадар за семе-
производството и опременост со нужна механизација. 

Приоритет за користење на семе од треви и 
тревни сметки, за подигање на вештачки ливади 
наменети за добивање на кабаста сточна храна ќе 
имаат оние организации на здружениот труд и зем-
јоделските задружни организации кои располагаат 
со сточен фонд, сопствени површини и кои не го 
имаат решено обезбедувањето на кабаста сточна 
храна за исхрана на сопствениот добиток (овчарски 
и тове дар,ски фарми). 

За користење на семе за подигање на .вештачки 
ливади во индивидуалниот сектор, приоритет ќе има-
ат здружените земјоделци и оние земјоделци кои 
живеат во ридско - планински населби и кои распо-
лагаат со 'Сточен фонд и сопствени површини кои 
не се погодни за друго земјоделско производство 
(ерозивни и напуштени ораници и слично). 

Приоритет во користењето на средствата пред-
видени за унапредување на пчеларството ќе имаат 
оние пчелари кои живеат во ридско-планинските и 
погранични реони, 
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VI 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство го утврдува обемот на мерки-
те по корисници, како и поблиските услови за ко-
ристење на средствата предвидени со оваа програма. 

Средствата за семенскиот материјал за создава-
ње на вештачки ливади за сите корисници се испла-
тува по налог на Комитетот, а во рамките на рас-
положливите 'средства предвидени со оваа програма. 

VII 
Правата и (Обврските на корисниците на сред-

ствата од оваа програма се регулира со посебен до-
говор, што го склучува Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство со корис-
ниците на средствата. 

VIII 
Непосредни ре ал шатор и на мерките предвидени 

со оваа програма се организациите на здружениот 
труд и земјоделските задружни организации за мер-
ките што ќе се реализираат во општествениот сек-
тор. Мерките и активностите што ќе се реализи-
раат во индивидуалниот сектор, ги спроведуваат оп-
штинските стручни »служби — центри за унапредува-
ње на индивидуалното земјоделство и Републичкиот 
центар за унапредување на индивидуалното земјо-
делство ,„ Примена" — Скопје. 

Мерките за унапредување на пчеларството ги 
спроведуваат општинските стручни служби — цен-
три за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство. 

IX 

Доколку дојде до извршување на некоја мерка 
предвидена со оваа програма во" поголем обем, а 
друга ќе биде нецелосно реализирана, Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, во рамки на вкупниот износ, врши пренамена 
на средствата. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-961 
25 март -1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

175. 
Врз основа на член 4 од Законот за обезбеду-

вање и насочување на средствата за поттикнување 
на развојот на земјоделството и на сточарството 
(„Службен верник на СВМ" бр. 37/83, 8/84, 17/84, 
3/85. 35/85 и 44/85), Собранието на СР Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 25 март 1986 година, донесе / 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕМИИ И РЕГРЕСИ НА НЕКОИ ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИ ПРОИЗВОДИ ВО 1986 ГОДИНА 

I 
Средствата за премии и регреси на некои зем-

јоделски производи во 1986 година во износ до 
1.910 милиони динари ќе се користат според наме-
ните. критериумите и условите утврде,ни со оваа 
програма. 

II 
Средствата од дел I од оваа програма ќе се ко-

ристат 

— премии за пченица, 'рж, сончоглед, масло-
дајна репка, соја ,шеќерна репа, памук и млеко во 
износ до 1.750 милиони динари; 

— регреси за семенска пченица и хибридна пчен-
ка во износ до 120 милиони динари; 

— за одделни недоволно предвидени намени 
(зголемен откуп на некои земјоделски производи и 
зголемена употреба на семенски материјал) во износ 
до 40 милиони динари. 

III 
Средствата од дел II алинеја 1 на оваа програ-

ма ќе се користат и тоа 
1) за премија на пченица и 'рж: 
— на организациите на здружениот труд од те-

риторијата на СР Македонија што вршат откуп на 
семенска и меркаНтилна пченица и 'рж, им се ис-
платува премија, надоместок на трошоци за комбајн 
нирање и употреба на комплексни минерални ѓубрива 
за купените (количества пченица и 'рж од родот во 
1986 година, во износ од 6 динари/кг; 

— на организацијата на здружениот труд и се 
исплатува премија од став 1 на оваа точка, докол-
ку и таа исплатила на производителите од своите 
средства по 3 дин/кг. на име надоместок за ком-
б а ј н а ање. 

За премија од оваа точка ќе се користи износ 
од 960 мил. дин ајри. 

— За откупените количества на пченица и 'рж 
од околу 20.000 тони од родот во 1985 година, ќе 
се исплатува премија под условите предвидени со 
Програмата за користење на средства за поттикну-
вање на развојот на земјоделското производство и за 
компензација на цената на »некои прехранбени про-
изводи во 1985 година („Службен весник на СРМ* 
број 3/85), во износ до 60 милиони динари. 

2) За премија на сончоглед, маслодајна репка и 
соја.-

— на организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со производство на масло за јадење 
на територијата на СР Македонија им се наплатува 
премија за откупените количества сончоглед, масло-
дајна репка и соја во износ од 4 дин/кг. Преми-
јата ќе се исплатува на организацијата доколку и 
таа од своите средства исплатила по 2 дин./кг. 

За премија од. оваа точка ќе се користи износ 
од 140 милиони динари. 

3) За преммја на шеќерна репа: 
— на организацијата на здружениот труд што 

се занимава со производство на шеќер на терито-
ријата на СР Македонија и се исплатува премија 
за откупените количества шеќерна репа во износ од 
1 дин./КГ. доколку и организацијата од своите сред-
ства исплатила по 0,20 дин./кг. 

За премија од оваа точка ќе се користи износ 
од 150 милиони динари. 

4) За премија на суров памук: 
— на организациите на здружениот труд од те-

риторијата на СР Македонијаѕ што вршат откуп на 
памук им се наплатува премија за откупените коли-
чества памук во износ од 40 дин./кг. 

За премијата од оваа точка ќе се користи из-
нос до 80 милиони динари. 

5) За премија на млек1о: 
— за кравјо и овчо млеко произведено од орга-

низациите на здружениот труд и од земјоделските 
задруги или во ко оне радија со индивидуалните зем-
јоделски производители, се исплатува премија во из-
нос од 6 динари по литар продадено млеко на ор-
ганизација на здружениот труд. 

Премија од оваа точка се исплатува за мравјо 
и овчо млеко кое корисниците на премијата ќе го 
преработат сами или во кооперација или ќе го про-
дадат на непосредните потрошувачи. 

Премија за млеко од оваа точка ќе се ^ оства-
рува доколку и општината одобрува премија нај-
малку 3 динари по литар млеко. 

За премија од оваа точка ќе се користи износ 
до 360 милиони динари. 
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IV 
Средствата од дел II алинеја 2 од оваа програ-

ма ќе се користат и тоа: 
Д) За регрес на семенска пченица: 
— на организациите на здружениот труд кои ќе 

продадат семе од високородни сорти пченица во 
1986 година на индивидуалните земјоделски произ-
водители кои произведуваат пченица сами или во со-
работка с!о организации на здружениот труд, основ-
ните организации на кооперанти, земјоделските задру-
ги и организациите на здружените земјоделци во 
СР Македонија, им се исплатува регрес од 15 динари 
по 1 кг. семе,-

— за регрес од оваа точка ќе се користи износ 
до 90 милиони динари. 

" 2) За регрес за хибридна пченка; 
— на индивидуалните земјоделски производите-

ли кои се занимаваат со производство на хибридна 
пченка на територијата на СР Македонија, им се ис-
платува регрес за употребено семе од хибридна 
пченка во износ од 80 дин./кг. 

За регрес од оваа точка ќе се користи износ 
до 30 милиони динари. 

V 
Премиите и регресите ќе ги користат органи-

зациите на здружениот труд и земјоделските задруж-
ни организации, по барање што го поднесуваат со 
соодветна документација во Службата на општестве-
ното книговодство во СР Македонија најдоцна до 31 
јануари 1987 година. 

Врз основа на барањето, Службата на општестве-
ното книговодство во СР Македонија врши исплата 
на средствата за премии и регреси. 1 

VI 
Претседателот на Републичкиот комитет за зем-

јоделство. шумарство и водостопанство вр согласност 
со републичкиот секретар за финансии, во рок од 
15 дена од донесувањето на Програмата ќе донесе 
поблиски прописи за начинот на остварување на пра-
вото за користење на- средствата за премии и ре-
греси. 

VП 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 'февруари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА_ 

Бр. 08-963 
25 март 1986 година 

Скопје 
Претседател ' 

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

176. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за фи-

нансирање на истражувачките работи во рударството 
(„Службен весник на СРМ" број 8/74), Собранието на 
СР Македонија на седницата на Соборот на здру-
жениот труд одржана на 25 март 1986 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИ-

НИ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за 

финансирање на истражувачките работи во рудар-
ството во 1986 година, како и корисниците на сред-
ствата. 

И 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи во рударството за 1986 година се утврдуваат 
ро износ од 718.800.000 динари, а се обезбедуваат од; 

1. Од вишоци од камати на На-
родната банка на Македонија за 
наменско насочување за унапре-
дување и развој на геолошко-ру-
дарските истражувања во Репуб-
ликата 425 000.000 дин. 

2. Учество на ОЗТ и ОПЗ 293.800.000 дин. 
ВКУПНО: 718.800.000 ДИнТ 

III ° 
Корисниците на средствата за финансирање на 

истражувачките работи во рударството во 1986 го-
дина можат да бидат општините, заинтересираните 
организации на здружениот труд и научните орга-
низации. 

IV 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи во рударството претставуваат основа за нив-
но здружз^вање со средствата на корисниците. 

При ова, износот на средствата за учество на 
Советот ќе изнесува најмногу 50°/о од пре1Сметковната 
вредност на усвоената програма за истражување на 
корисникот. 

Износот на учеството на средствата од Советот 
може да изнесува до 60% од пресметковната вред-
ност на усвоената програма во случај кога истражу-
вањата се изведуваат надвор од подрачјето на општи-
ната на корисникот (дисперзија на погон и слично) 
и кога истражувањата ,се изведуваат во недоволно 
развиените краишта на Републиката, граничниот по-
јас и ридско-планинск^те реони во СРМ и до 100%, 
кога 'истражувањата претставуваат општ интерес на 
Републиката, од областа на протекција и регионал-
ните истражувања. 

V 
Средства од Републиката^ за финансирање на ис-

тражувачките работи во рударството во 1986 година 
ќе се користат за финансирање на геолошко-рудар-
ските истражувања ш за работи што ги придружу-
ваа г нив и за трошоците на Стручната служба. По 
намени средствата ќе се трошат за: 

1. Истражување на минерални су-
ровини^ * 400.000 000 дин. 

2. Трошоци на Стручна служба 25.000.000 дин. 
ВКУПНО: 425.000.000 ДИН. 

Распоред на средствата по одделни суровини и 
корисници ќе врши Советот за истражувачки работи 
во рударството, а врз основа на програмите за ис-
тражување во 1986 година. .. 

VI 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи во рударството се повратни во случај кога 
ќе се добијат позитивни резултати и Дојде до осно-
вање на организација на здружен труд за експлоата-
ција на утврдените резерви од истражувањата. 

Вложените средства корисникот ќе ги врати вед-
наш од добиените кредитни средства за инвестицио-
ни вложувања за изградба на објектот. 

VII 
Оваа финансиска програма влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе 
се применува од 1 јануари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-969 
25 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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



11 април 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ - Бр. 13 — Стр. 275 

177. 
Врз основа на 'член 2 став 2 од Законот за фи-

нансирање на истражувачките работи во рударство-
то („Службен весник на СРМ" број 48/74), Собрание-
то на СР Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на ден 25 март 1986 го-
дина, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
ВО СРМ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за 

финансирање на истражувачките работи во рудар-
ството за периодот -од 1986 до 1990 година, како и 
корисниците на средствата.* 

II 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи во рударството за периодот од 1986 до 1990 
година се утврдуваат најмалку од 1.430.000.000 дина-
ри и се обезбедуваат од: 

1. Вишоци од камати на Народна-
та банка на Македонија — за 
наменско насочувале за унапре-
дување и развој на геолошко-ру-
дарските- истражувања во Репуб-
ликата 1.430.000.000 дин. 

III 
Корисници на средствата за финансирање на 

истражувачките работи во рударството во 1986—1990 
година можат да бидат општините, заинтересираните 
организации на здружениот трудни научните органи-
зации. 

IV 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи-во рударството претставуваат основа за нив-
но здружување со средствата на корисниците. 

При ова, износот на средствата за учеството на 
Советот ќе изнесува најмногу 50% од пресметковна-
та вредност на усвоената програма за 'истражување 
на корисникот. 

Износот на учеството на средствата од Советот 
може да изнесува до 60% од пресметковната вред-
ност на усвоената програма во случај кога истражу-
вањата се изведуваат надвор од подрачјето на оп-
штината - на корисникот (дисперзија на погони и 
слично) и кога истражувањата се изведуваат во недо-
волно развиените краишта на Републиката, гранич-
ниот појас и ридско-планинските реони во СРМ. До 
100% кога истражувањата претставуваат општ инте-
рес на Републиката, од областа на протекција и ре-
гионалните истражувања. 

V 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи во рударството во 1986—1990 година ќе се 
користат за финансирање на геолошко-рударските 
истражувања и за работи што ги придружуваат нив, 
за трошоци на Стручната служба на Советот. По на-
мени средствата ќе се трошат за: 

1. За истражување на минерални 
суровини 1.267.000.000 дин. 

2. Трошоци • на Стручната служба 
на Советот 163.000.000 дин. 

' Вкупно: 1.430.000.000 ДИН. 

Распоред на средствата по одделни суровини и 
корисници ќе врши Советот за истражувачки рабо-
ти во рударството, а врз ошова на програмите за 
истражување во 1986—-1990 година 

VI 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи во рударството се повратни во случај кога 
ќе се добијат позитивни резултати и дојде до осно-
вање на организација на здружен труд за експлоата-
ција на утврдените резерви од истражувањата. 

Вложените средства корисникот ќе ш врати вед-
наш од добиените кредитни средства за инвестицио-
ни вложувања за изградба на објектот. 

\ 

VII 
Оваа финансиска програма влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Социјалистчка Република Македонија", а ќе 
се применува од 1 јануари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-972 
25 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

178. 
Врз ошова на член 7 став 2 од Законот за заш-

тита на семејството чиј хранител е на задолжителна 
воена служба („Службен весник на СРМ" бр. 44/76), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ИМОТНИТЕ 
УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА НЕМААТ СОПСТВЕНИ 
СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПО-

РАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ 

I 
Висината на имотните услови од член 2 на За-

конот за заштита н а семејството чиј хранител е на 
задолжителна воена служба се усогласува |ро 'движе-
њето на порастот на трошоците за живот и се смета 
дека членовите на семејството на бранителот немаат 
сопствени средства доволни за издржување за 1986 
година, ако: 

1. Личниот доход од земјоделска дејност не из-
несува повеќе од 1.755 динари месечно по член на 
семејството; 

2. Личниот доход од работен однос и други ре-
довни приходи не изнесуваат повеќе од 5.510 динари 
месечно по член на семејството; 

3. Збирот на месечниот износ од точка Л и 2 не 
изнесува повеќе од 5.510 динари месечно по член на 
семејството. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот, ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 23-527/1 
27 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот (совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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179. 
Врз основа на член 18 и 19 од Законот за .сис-

темот на општествана контрола на цените („(Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 64/84) и член 6 од Законот 
за 'општествена контрола на цените на производите 
и услугите („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
на седницата одржана на 31 март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-

ВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА РАДИО И ТВ 
ч НАДОМЕСТОКОТ 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените — определување на највисоко ниво' на це-
ните на радио и ТВ надоместокот. 

2. Постојните цени на радио и ТВ надоместокот, 
со задржување на постојните услови на давањето на 
услугите, можат да се зголемат за 40%. 

3. Цените од точка 2 од оваа одлука ќе се при-
менуваат од 1 април 1986 година. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за .определување највисо-
ко ниво на цените на радио и ТВ надоместокот 
„(Службен весник на СРМ" бр. 43/85). 

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

Бр. 23-74/1 
31 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

180. 
Уставниот суд на Македонија, врз оанова на 

член 20 од' Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 
февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката бр. 02-141/1, доне-
сена од Работничкиот совет на Основната организа-
ција на здружениот труд Шумско стопанство „Стого-
во" во Дебар, на седницата од 23 март 1976 година 
и Одлуката бр. 01-509/1, за определување критериу-
ми за извршената сеча, работите околу одржувањето 
и унапредувањето на шумите на кои постои право 
на сопственост, донесена од Собранието на општина-
та Дебар на седницата од 15 март 1976 година. 

2. Оваа одлука, ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", во Работната организација „Стогово" во 
Дебар, во Собранието на 'Општина Дебар и во „Служ-
бениот гласник на општината Дебар", на начин пред-
виден за објавување самоуправни акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со Решение У. бр. 127/85 од 8 ја-
нуари 1986 година поведе постапка за оценување за-
конитоста на актите означени во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што се поста-
ви прашањето за согласноста на оспорените одлуки' 
со член 52 и 53 од Законот за шумите („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/84). 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната Одлука на организацијата е предвидено цената 
за оеча на дрвата во приватните шуми да изнесува 
50% од цената за сеча на шумите во општествена 

сопственост. Исто така, со оваа Одлука е предвидено 
надоместокот за маркирање да го сноси сопствени-
кот на шумата. 

По сопствена иницијатива Судот утврди дека со 
означената одлука на Собранието на општината Де-
бар, е предвидено ознаката за овчата, премерот, кон-
тролата над превезувањето и пренесувањето на шум-
ските производи, контролата над одгледувањето и 
заштитата на шумите од растителни болести и штет-
ници, шумско културните работи за шумите на кои 
постои право на сопственост, да ги врши Основната 
организација на здружениот труд Шумско стопан-
ство „(Стогово" во Дебар. Понатаму, Судот утврди 
дека во член 3 о_д Одлуката е предвидено висината 
на надоместокот за извршување ознака да ја сноси 
сопственикот на шумата и тоа за означена дрвна 
маса од 1 т 2 техничко или 'огревно дрво да изнесува 
50% од цената (таксата) во општествените шуми. 

5. Според член 52 став 1 од Законот за шумите 
општината може да ја преземе грижата за одржу-
вање и унапредување на шумите на кои постои пра-
во на сопственост, ако сопственикот не ги преземе 
определените мерки за нивното одржување и уна-
предување. Според став 2 на овој член, ако општи-
наг$а се грижи за , одржување и унапредување на шу-
мите, сопствениците ое должна да и ги надоместат 
трошоците околу одржувањето и унапредувањето на 
нивните шуми. Надоместокот, пак, според ставот 3 
од овој член се уплатува на посебна сметка. Според 
ставот 5 од истиот член, под одржување и унапре-
дување на шуми се подразбира пошумување на па-
сишта, нега на шумите и културите, подобрување на 
состојбата на дрвниот фонд, како и заштита од по-
жар, штетни инсекти и растителни болести. 

Согласно член 53 од Законот за шумите, за шу-
мите на кои постои право на сопственост работите 
на ознаката за сеча, премер, контрола на превезу-
вањето и пренесување на шумските производи, одгле-
дувањето и заштитата на шумите од растителни бо-
лести и штетници, општината може да ги пренесе 
врз организацијата што стопанисува со шуми, со до-
несување на акт за пренесување, кој треба да ги со-
држи меѓусебните права и обврски на општината м 
организацијата, меѓу кои и висината на надоместо-
кот за преземените работи. 

Од означените одредби произлегува дека Зако-
нот не предвидува можност за општината и органи-
зацијата која стопанисува со шумите да утврдуваат 
обврски надоместокот за ознака за сеча на шумите 
да го плаќаат сопствениците на шумите. Притоа, За-
конот точно ги утврдил 'Случаите за кои работи и 
како може да се задолжуваат сопствениците на шу-
мите, ири што тие надоместокот за одржувањето и 
унапредувањето на шумите да го плаќаат кога се 
преземени конкретни мерки од страна на 'Општината, 
а не тој надоместок да го плаќаат при сеча на шу-
мите, без оглед дали 'општината (направила 'спогодба 
доколу одржувањето и унапредувањето на шумите, 
во случај кога сопствениците не ги презеле (предви-
дените мерки. 

Со оглед на тоа што со оспорените Одлуки е 
предвидено надоместокот за ознака на сеча на шу-
мите врз кои постои право на сопственост да го пла-
ќа сопственикот на шумата, а таква обврска во За-
конот .не е предвидена, Судот утврди дека тие не 
се во согласност "со означените законски одредби. 

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

У. бр. 127/85 
12 февруари 1986 година . 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на ' Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р, 
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181. 
Уставниот суд 'на Македонија, (врз основа на член 

20 од Законот за Основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 12 фев-
руари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА: 

а) член 14 став 2 и 4 од Правилникот за осно-
ви и мерила од вреднувањето на работата и работ-
ните задачи и распределбата на личниот доход спре-
ма резултатите од работата, донесен од работниците 
во Комуналната работна организација „Чистота и 
зеленило" во Куманово, со референдум одржан на 
29 април И983 година; 

б) член 9 под А-2 работно искуство од Методо-
логијата за .аналитичка процена на работите и ра-
ботните задачи, донесена од работниците во озна-
чената Организација со референдум одржан на 22 
април 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СЕМ" и во Работната организација на начин 
предвиден за објавување (на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, оо решение У. 
бр. 245/85 од 8 јануари 1986 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на член 
14 став 2 и 4 од Правилникот .означен во точката 1 
под а) од ова решение и член 9 под А-2 работно 
искуство од Методологијата означена во точката 1 
под б) од ова решение. Постапката е поведена затоа 
што се постави прашањето за 'спротивност на осло-
рениот член од Правилникот со член |181 од Зако-
нот за здружениот труд и согласноста на член 9 од 
Методологијата со уставното начело на распределба 
според трудот. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 
12 од оспорениот Правилник за утврдување на резул-
татите и за пресметување и утврдување'на личниот 
доход (се прави пресметковна листа за секој работ-
ник во работната организација. Пресметковните лис-
ти ги водат овластени работници и тоа директорот 
на работната (Организација за работниците кои имаат 
посебни овластувања и за други работници кои му 
се непосредно одговорни, а шефовите на организа-
ционите 'единици за работниците кои ги вршат ра-
ботите и работните задачи во организационите еди-
ници со кои раководат. Исто така, Судот утврди де-
ка при утврдувањето на остварените (резултати се 
применуваат пет степени на градација Овластените 
работници и органите на управување имаат право и 
должност да го утврдуваат нивото на остварените 
резултати и да се придржуваат на утврдените степе-
ни на градација. Според член 14, пак, директорот на 
работната организација заедно х о овластените работ-
ници, ги анализираат резултатите од остварените ра-
боти и работни задачи на секој работник. 

Од изнесената фактичка положба произлегува 
дека директорот на Работната организација заедно 
со овластените работници одлучуваат за резултати-
те од работата на работниците. 

5. Според член 184 од Законот за здружениот 
трудГ за поединечните права односно за оценката 
на резултатите од трудот на работниците одлучува 
работничкиот совет, комисија која тој ќе ја формира 
или, пак, работниците непосредно. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај за 
оценката на резултатите од работата одлучува ди-
ректорот на работната организација односно шефо-
вите на организационите единици, а не работ-нич-

киот совет, комисија или работниците непосредно, 

Судот утврди дека член 14 став 2 и 4 од Правилни-
кот е во спротивност оо означената одредба од За-
конот за здружениот труд. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 9 од 
Методологијата за -аналитичка процена на работите 
и работните задачи на работниците по основот сло-
женост на работата предвиде™ се неколку подосно-
ви и тоа, стручно знаење, работно искуство и до-
полнително знаење. За работното искуство до 1 ме-
сец не се предвидени бодови, а од 1 месец до 10 го-
дини работно искуство се определени различен број 
на бодови, зависно од работното искуство, а за над 
10 години се предвидени 200 бода. 

Судот смета дека работното искуство предвидено 
како услов за извршување на работите и работните 
задачи може да биде предвидено како еден од по-
досновите на основот сложеност, затоа што тоа е 
израз на сложеноста на работите и работните зада-
чи. Притоа, разгледувајќи го актот за систематиза-
ција на работите и работните задачи, Судот утврди 
дека за извршување на предвидените работи и ра-
ботни задачи е предвидено работно искуство од 1 до 
6 години. Исто така, Судот утврди дека ве} Правил-
никот по основот минат труд работниците добиваат 
по 0,5°/о за секоја навршена година, а најмногу 15!0/о. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај се 
вреднува работното искуство од 1 месец до 10 го-
дини, Судот утврди дека со ваквиот начин на вред-
нување не се вреднува работното искуство предвиде-
но во актот за систематизација како услов за извр-
шување на работите и работните задачи, туку всуш-
ност се вреднува минатиот труд на работникот, со 
што доаѓа до негово двојно вреднување. Со оглед на 
тоа Судот утврди дека оспорениот член не е во сог-
ласност со уставното начело на распределба според 
трудот. 

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

У. бр. 245/85 
12 февруари 4986 година 

скопје 

Го заме,нува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

д-р Димитар Поп Георгиев, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за изменува-
ше и дополнување на Законот за здравствената зашти-
та објавен во („Службен весник на СРМ" број 43/85) 
е направена грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А . 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

В0 член 5 став 1 наместо бројот „105" треба да 
стои бројот „106". 

Бр. 13-657/1 
26 март 1986 година 

Скопје 

Од Законодавно -пр авната комисија 
на Собранието на СРМ 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

187. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за избор 

на членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општејСтвено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедница („Службен вес-
ник на СВМ" бр. 41/85), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за' железнички сооб-
раќа!], на седницата одржана на 29 јануари 1986 го-
дила, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ЧЛЕНОВИ 
ВО ОДБОРОТ НА САМОУПРАВНАТА РАБОТНИЧКА 
КОНТРОЛА ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ 

I 
За спроведување на изборите за делегати и чле-

нови во Одборот на самоуправната работничка кон-
трола во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај се фор-
мира изборна комисија во состав: 

а) претседател: Трпчевски Тодор 
— заменик претседател: Зафировиќ Благоја 
б)̂  'секретар: Цветановска Мирјана 
— заменик секретар: Петковски Мирољуб 
в) членови: 
1. Андреева Тина 
— заменик: Весевски Драган 
2. Јовчевска Бранка 
— заменик: Крстановска Верица 
3. Мојсов Илија 
— заменик: Попов Горѓи 

И х 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе 1се објави во „Службен весник на 
СИМ". 

Бр. 1292 
29 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Ина јет Даути, с. р. 

Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за железнички сообраќај. 

III " 
Пропишаните рокови за изборните дејствија поч-

нуваат да течат од 15 февруари 1986 година. 

~ IV 
Ова решение влегува во -сила со денот на до-

несувањето и ќе се објави во ̂ „Службен верник на 
СВМ". 

Бр. 1293 
29 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Инајет Даути, с. р. 

- ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ГОСТИВАР 

189. 
Врз основа на член 100 и 103 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Оп-
штинската заедница за здравствена заштита — Гос-
тивар, Собранието на Општинската заедница на сед-
ницата на Соборот на работниците — корисници на 
здравствени услуги и Соборот на давателите на 
здравствените услуги, одржана на. 30 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА И ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за утврду-

вање на стапките на придонесите за здравствена заш-
тита на работниците за 1985 година („Службен вес-
ник на СРМ" број 37/85) и ' во 1986 година. 

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

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

188. 
Врз основа на член 28 и 11 од Законот за избор 

на членови на делегациите и на делегатите на собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните 'Интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" број 41/81) и член 11, 12 и 13 од Привре-
мената статутарна одлука за организација и рабо-
тење на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за железнички сообраќај, го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ ВО ОД-
БОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРО-
ЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

Бр. 08-738/12 
30 декември 1985 година 

Претседател, 
Благоја Попоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — РЕСЕН 

190. 
Врз основа на член' 100 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Ресен, со рамноправ-
но учество на Соборот на корисници на услуги — 
работници и Соборот на делегати даватели на услу-
ги на заедничката седница одржана на 30 декември 
1985 година, донесе 

Се распишуваат избори за членови во Одборот за 
самоуправна работничка контрола на Републичката 
самоуправна интересна заедница за железнички сооб-
раќај еа мандатен период од 4 години. 

II 
'Изборите на членови во Одборот за самоуправна 

работничка контрола на Републичката (самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај на 
СЕМ да се одржат до 14 април 1986 година во деле-
гатските единици утврдени со посебна одлука на 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ — РА-

БОТНИЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот на здравствена заштита 

за 1986 година се утврдува на 10% од бруто лич-
ниот доход и другите примања во кој се содржани; 
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— стапка на придонесот за задолжителни видо-
ви на здравствена заштита од 

— стапка на придонесот за ^правата од здрав- -
ствена заштита .над задолжителните видови и дру-
гите права од здравствената заштита 4'°/о. , V 

- Придонесот за несреќа на работа и заболување 
од професионална болест се утврдува во висина од 
О,50°/о. 

Основица за пресметување' од, претходниот став 
претставува: 

— кај обврзниците кои формираат доход — ос-4 

тварениот доход; , , 
_ — кај обврзниците кои не формираат дохрд — 
бруто личниот-доход и другите примања; 
* Се ослободуваат од плаќање на придонесот од 

личните доходи и другите (примања, како и од до-
ходот и тоа: 

— ддосперзираниот погон на Работната организа-
ција „Преспатекс" — Ресен во е. Стење, Младинска-

т а фабрика за преработка на текстилен регенерант 
во состав на РО "„Преспатекс" — Ресен; . 

Секретаријатот за внатрешни работи при Со-
бранието на општината Ресен и 

— новоформираните работни деловни организа-
ции од областа 'на малото стопанство. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство (деташирани работници) се 
одредува во висина од. 20°/о, од чистиот личен доход, 
односно' основицата утврдена со посебна одлука.' 

Придонесот од претходниот став по видови на 
здравствена заштита се распоредува сразмерно на 

~ стапката утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Придонесот "за здравствена заштита на привре-

мено невработените лица СИЗ за вработување ќе го 
плаќа пр стапка од 121%. 

Ојсновицата на пресметувањето на придонесот од 
претходниот став претставува просечниот паричен на-
доместок на привремено -невработените. 

Член 4 
Придонесот за 'Здравствена заштита на пензио-

нерите СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување 
на Македонија го плаќа по стапка што одговара на 
стапката од бруто стапката од член 1 -став 1 на оваа 
одлука. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврз--' 

-ниците на начин утврден со Закон, Статутот и дру-
гите општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да важат Одлуката бр. 02-69/1 од -27 IX. 
1985 година, објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 34/85 и Одлуката бр. 02-77 од' 16 XII. 1985 го-
дина и Одлуката бр. 02-81 од 27. XII: 1985 година. 

Член 7 ' 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-92/1 
30 декември 1985 година 

, Ресен 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 

191. 
Врз основа на член 103—105 и член 108—110 

од Законот за здравствената заштита (^Службен вее-
. ник на СРМ" бр. 10/83) и член-151 став 1 точка'1-од 

Статутот на Општинската СИЗ за здравствена зашти-
та - — . Ресен, Собранието на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — /Ресен со рамноправно учес-
тво на Соборот на делегати корисници на услуги — 
работници и Соборот на делегати даватели на услу-
ги, на седницата одржана на 30 ^декември 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У к д 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗ-
НОСИ ЗА ОДДЕЛНИ- КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИ-

ЦИ ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита што се пла-

ќаат во постојани месечни износи во 1986 година, 
се плаќаат за: ^ 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат лични доходи, ако работат со полно 
работно време, во износ од 600 динари; 

2. лицата —, ученици во средните училишта за 
одделни занимања за кои покрај училишната се изве-
дува и практична настава во организација на здру-
жен труд, училиштето ил^ кај приватен работодавец, 
во износ од 300 динари; . 

3. лицата ,на школување, стручно ' уеовршување-
или постдипломски студии кои поради тоа прекинале 
со школувањето, ако за тоа време примаат стипен-
дија, во износ од 1.500 динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи 
ги упати како свои стипендисти на 'практична работа 
во друга организација заради стручно оспособување, 
ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 
1-.500 динари; ' " 

, 5. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции, а кои по прописите на инвалидското осигуру-
вање се осигурени во сите случаи на инвалидност, 
во износ од, 300,динари; 

6 лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно*, во износ од 300 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на. предвојничка обука 
(логорување), во износ од .300 динари,-

8 лицата припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита за време 
на цивилна заштита и изведување на задачите на тери-
торијалната одбрана, во износ од 300 динари; 

9. уживателите на постојана државна помош да-
дена од страна на бнашите президиуми на народни-
те собранија или од страна на Извршниот совет, во 
износот 600 динари; в 

10. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на -работа во странство кои 
живеат на подрачјето на заедницата на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита ка ј странскиот но : 
сител ,на здравствената заштита се .. плаќа придонес 
во постојан износ од 1.000удинари; 

11. уживателите на инвалиднини по прописите 
на инвалидското осигурување, и тоа само во- случај 
на потреба од лекување во врска со повреди или, 
заболување што предизвикало телесно оштетување 
на кои им припаѓа право, на инвалиднина, во износ 
од 600"динари; 

брачниот другар, односно родителите осигу-
реници според член 32 од Законот- за здравствена 
заштита, по 1 050 динари; 

13. членови, на семејството на осигуреникот кој 
се наоѓаат на отслужување на воениот рок во ЈНА, 
ако пред тоа го исполнил условот на претходно^ оси-
гурување, во износ од 200 динари по член; 

14 југословенските државјани што примаат пен-
зија Али инвалиднина исклучиво лод страна на носи-
тели на осигурување (земји без конвенција) додека 
престојуваат на подрачјето на заедницата, „во месечен 
износ од 3,000 динари; 
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15. иселеници — повратници, додека се пријаву-
ваат во СИЗ за вработување, во месечен износ од 
546 динари. 

Члан 2 
Во постој,ани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствена заштита во случај на несреќа 
уа работа и заболување од професионални заболува-
ња во износ од 105 динари ,за: 

1. учениците во средните училишта и студентите 
во вишите и високите школи, факултетите, уметнич-
ките академии за времетраењето на практичната ра-
бота во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции кои по прописите на инвалидското осигурува-
ње се осигурени за сите случаи на инвалидност, како 
и лицата кои учествуваат во организирани работни 
акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука,-
4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-

дачите на територијалната одбрана и на цивилната 
заштита,-

5. лицата кои се наоѓаат на (стручно оспособу-
вање и на преквалификација, а се упатени од СИЗ 
за вработување,-

6. лицата кои работат Помалку Од половина од 
полното работно време и 

- 7. припадниците на доброволни организации на 
противпожарната заштита. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 на оваа 

одлука -по видови на здравствена заштита ќе се рас-
поредуваат по следните структури 

— за задолжителни видови , .55,00 
— за останати права над задолжителните 

видови 40,00 
— за несреќа на работа и професионални 

заболувања 5,00 
а придонесите од точка 9 до 15 се распоредуваат на: 

— задолжителни видови - 60,00 
— за останати права над задолжителните 

видови 40,00 
Член 4 

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 
од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 
10 и 15. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од 1 месец, на секој календарски ден во соод-
ветниот месец се плаќа 1/30 од определениот месечен 
износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 
02-32/1 од 124 декември 1984 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-93/1 
-30 декември 1985 година 

Ресен 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 

192. 
Врз основа на член 103 став 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ре-
сен, („'Службен гласник на општината Ресен" број 
9/84), Собранието на Општинската СИЗ за здравстве-
ната заштита — Ресен, со рамноправно учество на 
Соборот на делегати корисници на услуги — земјо-
делци и Соборот на делегати даватели на услуги, 
на седницата одржана на ден 30 декември 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА КОРИСНИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ОПШТИ-

НАТА РЕСЕН ЗА 1986 ГОДИНА 
I 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита на корисни-

ците — земјоделци од општината Ресен за 1986 го-
дина се утврдуваат и тоа: 

1. за корисниците — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја, (катастарски доход) по стапка од 8,25 /̂о 
на катастарскиот доход,-

2. за корисниците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја а се занимаваат со земјоделска деј-
ност се" плаќа паушален износ и теја: 

— по 873,00 динари по домаќинство, ако семеј-
ството е задолжено по катастарски доход,-

— по 2.595,00 динари по домаќинство ако се-
мејството нема сопствена земја и не е задолжено по 
катастарски доход; 

3. паушалсн износ од 1.000,00 динари плаќаат 
сите корисници на здравствена заштита — земјодел-
ци. 

Член 2 
Придонесите што се плаќаат по член 1 од оваа 

одлука се распоредуваат по видови на здравствена 
заштита и тоа: 

— за задолжителни видови — 75%, ~ 
— за правата што самостојно ги утврдува Заед-

ницата и за Другите права од здравствената заштита 
на корисниците — земјоделци — 25%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник -на 

СРМ". 

Бр. 02-94/1 
30 декември 1985 година 

Ресен 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 

193. 
Врз основа на член 103 став 1 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник »на СРМ" 
бр. 10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот 
на Општинската СИЗ за здравствената заштита — 
Ресен, Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Ресен, со рамноправно учество 
на Соборот на делегати — корисници на услугите 
работници и Соборот на делегати — даватели на 
услуги, на седницата одржана на 30 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ 
КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 ' 
Со оваа одлука се утврдува основицата за прес-

метување и плаќање на придонеси за здравствено 
осигурување на лица вработени кај приватни рабо-
тодавци и ' права од здравственото осигурување за 
кои (Со закон не се утврдува основица за придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување на правото на 
ова осигурување за лица вработени ка ј приватни 
работодавци претставува договорениот чист личен 
доход помеѓу приватниот работодавец и работников 
кој што пе може да беде помал од; 
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— за неквалификуван работник и домашните по-
мошнички, во видана од гарантираниот личен до-
ход од општината во која врши своја дејност, утвр-
ден со посебни прописи; 

— за полуквалификуваните работници — 20.000,00 
динари 

— за квалификуваните работници — 25.000,00 
динари 

— за виоококвалификуваните работници — 
30.000,00 динари 

Член 3 
За учениците од училиштата за средно образо-

вание кои покрај училишната изведуваат и прак-
тична настава во организација на здружен труд 
или кај приватни работодавци, основица за оства-
рување на правата од ' здравственото осигурување 
претставува наградата што ја прима, а која не мо-
же да биде помала од: 

за ученици од прва година 
за ученици од втора година 
за ученици од трета година 
за ученици ,од четврта година 

— 3.000,00 динари 
— 4.000,00 динари 
— 5.000,00 динари 
— 6.000,00 динари 

.Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 02-34 
од 24 декември 1984 година. 

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

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

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. 02-95/1 
30 декември 1985 година 

Ресен 
Собор на делегати корисници на 

ус лупи — работници 
Претседател, 

Таше Митановски, е. р. 

Собор на делегати даватели 
на услуги 

Претседател, 
Гоко Туфекџиевски, е. р. 

Собрание на општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Ресен 

Претседател, 
Дорче Спировски, е. р. 

Пандова, од Кочани, против тужениот Благој ѓорѓиев, 
од Кочани, кој се наоѓа во Германија со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Благој Ѓорѓиев да се ја-
ви во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на аглацот или да ја достави својата точна адреса 
на живеење. Во спротивно, согласно член 84 од ЗИП, 
судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги 
штити неговите интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 842/77. 
(53) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

.Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос; 
тапка за утврдување на смрт на лицето Јонузи Ибра-

1хим, порано од е. Селце, а по предлог на предлага-
чот Шаини Љутви од е. Селце. 

Се повикува лицето Јонузи Ибрахими од е. Сел-
це и секој друг кој што знае за неговиот- живот 
да ое јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротив-
но, по истекот на овој рок, судот ќе ја утврди 
смртта на лицето Јонузи Ибрахим од е. Селце. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 116/86. (52) 
Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води опор . 

за поништување на договор за подарок по тужбата 
на тужите лиге Зулфи Зулбери и др. од е. Доброште, 
против тужениот Шаќир Зулбери од е. Доброште. 

Се повикува тужениот Халил Абдула Зулбеар од 
Чикаго, САД, со непозната адреса, да се јави во / 
Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот или да определи свој пол-
номошник кој ќе ги застапува неговите интереси во 
постапката по предметот. Доколку тоа не го стори 
во определениот рок, ќе му биде поставен привре-
мен старател од страна на Центарот за социјална 
работа — Тетово. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово. П. бр. 211/86 
(55) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
цредлог на предлагачот Абдија Мејреме од е Стрим-
ница, за докажување на смрт на лицето Азизи 
Азиз Синан, порано од е. Стримница. 

Се повикува лицето Азизи Азиз Синан од е. 
Стримница и секој друг кој што знае за неговиот 
живот да се јави во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во Општинскиот суд во Тетово. Во 
спротивно, ќе се докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 130/86. (56) 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка за аморти-
зација на изгубени чекови од страна на предлагачот 
Стоевски Ванчо. Чековите се издадени од Љубљан-
ска банка основна банка — Скопје под бр. 650131-
140 и 673741-750. Се моли секој опој кај кого се нао-
ѓаат чековите или нешто знае за нив да ло извести 
судот во рок од 90 дена по објавувањето на огласот. 
Во спротивно, истите ќе бидат амортизира™ од стра-
на на .судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
188/85. - (54) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред овој суд е заведен спор за утврдување на 
татковство по тужбата на тужителката Николина 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Кадри Шабан Али од е, 
Стримница за докажување на смрт на лицето Кад-
рии Шабан, порано од е. Стримница. 

Се повикува лицето Кадрии Шабан од е. Стрим-
ница и секој друг кој што знае за неговиот живот 
да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на ог-
ласни1 но Општинскиот суд во ̂ Тетово. Во спротивно 
судот Де ја докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот .суд во Тетово, Р. бр. 147/86. (57) 

- Пред овој -суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Зибери Сејфула од е. Д. Пал-
чиште, за докажување на (Смрт на лицето Мемети Зи-
бер Ракип, порано од е. Д. Палчиште. 

Се повикува лицето Мемети Зибер Ракип од е. 
Д. Палчиште да се јави во рок од 15 дена по обја-
вувањето на (огласот, како и секој друг кој што 
знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот 
суд но Тетово .Во спротивно; ќе се докаже смртта 
на лицето Мемети Зибер Ракип. 

Од Општинскиот суд , во Тетово, Р. бр. 140/86 (58) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 345 од 29. X. 1985 година, на регис-
тарска (влошка бр. 626 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Економски факултет — Прилеп, со следните 
податоци: Лице овластено за застапување на РО е 
проф. д-р Здравко Стојаноски, декан, без ограни-
чување. 

Му престанува овластувањето на проф. д-р Бран-
ко Треноски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
345/85. (495) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 954 од 3. XII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-11037-0-0-0, го запиша во * суд-
скиот регистар усогласувањето со законот под фир-
ма М оитажно чи нета лате реката задруга „Термомонт" 
Р. О. — Скопје, ул. „Радњанска" бр. 17. 

Во задругата се здружени следниве задругари — 
занаетчии. Исајловски Борислав, Дивчевски Благо-
ја, Лашко »ски Стојче, Иеајловски Ацо, Стоја но:в Иван 
и Дерлиев Илија, сите од Скопје. 

Основни дејности: инсталатер ска — за централ-
но греење и уреди за климатизација со стаклорезач-
ка, стаклошлеферска и стаклар аверска дејност. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во 'Свое име и за своја сметка. 

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

За обврските на задругата емчат и здружените 
задругари сунаидијарно до висината на здружениот 
влог од 10.000 "динари за секоја обврска. 

Се запишува промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Исајловски Борислав, 
директор, во вршител на должноста* директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
954/85. (5011) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1,156 од 26. XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1909-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето под фирма: Основ-
но училиште „Ацо Шопов" Ц. О. — Скопје, населба 
Радиш ани. 

' Училиштето е основано оо одлука бр. 03-1886 од 
24. V. 1984 година. 

Основач на училиштето е Собранието на општи-
ната Чаир — Скопје. 

Основна дејност: 120111 — основно воспитание 
и образование. 

Училиштето во правниот промет со трети лица 
истапува во шо е име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е ѓорѓи Тарчу-
говски — вршител на должност индивидуален рабо-
товоден орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1156/85. (502) 

. Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1137 од 25.* XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1066-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со законот на Гра-
дежнонин1сталатерската и молерофарбарската задруга 
„Неимар" со Р. О. — Скопје, ул. „Македонска бри-

- гада" бб, под фирма; Грлдежно-инсталатерска и мо-
лерсфарбарсќа задруга „Неимар" со Р. О. — Скопје, 
ул. „Ш Македонска бригада" бб. 

Самоуправната спогодба за здружување е доне-
сена на 4. XI. 1984 година. 

Во задругата се здружени следниве задругари — 
занаетчии: Сенковски Цветан Пера, Атанас ов ски Љуп-
чо /Петковски Добре, Митревски Цветан и Младе-
новски Љупчо, сите од Скопје. 

Основни дејности-' Ѕидаро фасадерска, и моле-
ро-фарбарска, поставување и поправка на градежни 
инсталации и лифтови, канализации и електрични 

инсталации, инсталации на лифтови и дигалки, кли-
ма уреди, завршни работи во градежништвото, пар-
кетарски /гипсарски, штикмер ски и из ол ацин на по-
дови и складишта со линолеум, -со гума и други 
материјали, керамички и други градежни работи 
завршни во градежништвото. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
задругата одговара со сите свои средства. 

Основачите на задругата одговараат за обврските 
на задругата до висината на нужниот влог од 10.000 
динари. \ 

Од Окружниот стопански .суд во Скопје, Фи. бр. 
1137/85. (503) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
ниево Фи. бр. 1173 од 12. XII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1050-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот под фир-
ма: Електронинсталатерска задруга „Елан" Р. О. 
— Скопје, ул. „Никола Вдпцаров" бр. 4. 

Во задругата се здружени следниве задругари — 
занаетчии: Аврамовска Драгутин, Колевски Глигор, 
Јосифов ски Драган, Димовски Новица, Николов Ни-
кола и Велков Јордан, сите од Скопје. 

Основни дејности 39 — електро-инсталатерска 
(инсталатери на електрични водови електрични ин-
сталации на јака и слаба струја, ниско напонски мре-
жи, трафостаници и далеководи, громобрански и н 
сталации, телефонски инсталации и останати видови 

-на електрични инсталации. 
Задругата во правниот промет со трети лица 

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

ти лица задругата одговара со сите свои средства 
со кои располага 

За обврските на задрVата сторени во правниот 
промет со трети лица емчат и задругарите до виси-
на на здружени од" влог кој изнесува 10.000 динари за 
секоја- обврска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
. 1173/85. (504) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1208 од 16. XII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1880-11-0-0, ја запиша во суд-
скиот' регистар промената на лицето овластено за 
застапување' на Работната организација' за 'основно 
воспитание и образование „9 Ноември" Титов Велес, 
ООЗТ Централно основно училиште „Рајко Жинзи-
фов", е. Д. Оризари, со (Следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Душан Ивановјски, дирек-
тор, без ограничување, а се запишува новиот зас-
тапник Јовиќ Божидар, в. д. директор, без ограни-
чување 

Од Окружниот стопански суд во 'Скопје, Фи. бр. 
1208/85. . - (505) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1188 од 16. XII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр 1-4880-10-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „9 Ноември" О. Сол. ' О. 
со ООЗТ — Централно основно училиште „Кирил и 
Методиј" Титов Велес оо ООЗТ — Централно основ-
но училиште „Кирил и Методиј" Титов Велес, ул. 
„Владимир Назор" бр. 146, со (Следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Јанев Ристо, директор, 
без ограничување а се запишува новиот застапник 
Ивановски Душан, директор, - без 'ограничување. 

-Од Окружниот стопански /суд во Скопје, Фи. бр. 
1188/85. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1176 од 5. XII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-800-0-0-0, ја -запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училиштето за средно образование 
Гимназија „Кочо Рацин" м. Ц. О. — Титов Велес, 
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ул. „Благој Горев" бр. 40, оо следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Лилјана Бабунска, 
директор, без ограничување, а се запишува Стефан 
Николов, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1176/85. (507) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1198 од 17. XII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1892-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето и поблиската 
адреса со следните податоци: Досегашното седиште 
на Градежната задруга за завршни работи во гра-
дежништвото „Плафон-Под", Р. О. — Скопје, пош-
та Ѓорче Петров, I кат, се менува така што во идни-
на ќе гласи: Градежна задруга за завршни работи 
во градежништвото „Плафон-Под", Р. О.4— Скопје, 
ул. „Антон Попов" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1198/85. ' , (513) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1178 од 23. ХИ. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1898-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Мурговец", 
Р. О. — е. Врапчиште, Гостивар, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Амети Зуди, 
в. д .директор, а се запишува новиот застапник Му-
син Сулејмани, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд вр Скопје, Фи. бр. 
1178/85. (514) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1172 од 18. XII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1894-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето — поблис-
ката адреса на промената на овластеното лице за _ 
затапување со -следните податоци: Досегашното се-
диште на Занаетчиската задруга за завршни занает-
чиски стакло ре загаси услуги во градежништвото, из-
работка на дрвена галантерија и рамови за слики 
„Кристал", Р. О. — Скопје, ул. „Наум Наумовски-
Борче" бр. 62, се менува така што во иднина ќе 
гласи: Занаетчиска задруга за завршни занаетчиски 
стаклорезачки услуги во градежништвото изработка 
на дрвена галантерија и рамови за слики „Кристал" 
Р. О. — Скопје, ул. „Ѓуро Салај" бр. 31, Ѓорче Пе-
тров. 

Се брише досегашниот застапник ѓорѓиоска ѓур-
ѓа, директор, а се запишува за нов застапник Зво-
нимир Миленковски, директор", без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1172/85. ' (515) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1214 од 23. XII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1983-0-0-0, ја запиша, во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното ошовно училиште „Ки-
рил и Методиј", Ц. О. — е. Стајковци, Скопје, со 
следните податоци: Се брише "досегашниот застапник 
Најдовски Мирко, в. д. директор, ао неограничени 
овластувања, а се запишува новиот застапник Или-
јевски Николче, директор, со неограничено овласту-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1214/85. (516) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1200 од 17. ХИ. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр, 2-1932-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Монтажно-електроинсталатерската за-
друга „Електроник", Р. О. — Скопје, ул. „Невена 
Георгиева" бр. 2, со следните податоци. Се брише 
досегашниот застапник Рангелов Боро, в. д. дирек-
тор, а се запишува новиот застапник Петер Стјепан, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1200/85. (517) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1076 од 20. ХИ. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1429-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот под фир-
ма: Градежно-занаетчиска.'' задруга „Солидност", Р. 
О. — Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев-Јасмин" бр. 26, 
кула 8. 

Задругата е основана со договор бр. 05 од 5. 
IV. 1979 година. 

Во задругата се здружени следниве задругари — 
занаетчии: Галевски Јордан,^. Давитко в ски Владо, Та-
сев Винко, Ст арк овски Ванчо, Галевски Тодор, Пав-
личковски Живко и Спасеноски Илија, сите од Скоп-
је. 

Основни дејности: градежно занаетчиска, ѕидар-
ска, фасадерска, армирачка, тесар,ска, покрив ар ек а, 
паркетарски, молер оф арбарска, изолатерска, терацер-
ска, гипсарска, и штукомермерска, изработка и ста-
вање на подови со вештачки смеси, печкарско кера-
мичарска, стаклорезачка, бунарџиев, инсталатер еж а 
— за водовод, гасни постројки и канализација, икста-
латерска за централно греење и уреди за климати-
зација. 

Споредил дејности: столарска, браварска и ли-
марска дејност. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата одговараат ограниче-
но супсидијарно и задругарите, до износ од 10.000 
динари за сите свои обврски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1076/85. - (518) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1123 од 19. ХИ. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1609-0-0^0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот под фир-
ма.- Монтажно-инсталатерска задруга „Едектромонт", 
Р. О. — Скопје, ул. „Христијан Тодоровски Карпош" 
бр. 44, нас. Чаир. 

Во задругата се здружени следниве задругари 
— занаетчии: Акимовски Војислав, Атушевски Мун-
тас, Селмани Фаик, Трајковиќ Радивоје, Марковиќ 
Мирче, и Костовска Стојна, сите од Скопје 

Основни дејности: електрочинсталатерска дејност. 
Задругата во правниот промет со трети лица ис-

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

ти лица задругата одговара со сите свои средства. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

1123/85. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 441 од 18. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1999-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма: Здружена самоуправна интересна заедница 
на станувањето на град Скопје, Ц. О. — Скопје. 

СИЗ е основана со Самоуправната спогодба бр.' 
02-630/3 од 4. II. 1982 година и измените и допол-
ненијата на Самоуправната спогодба бр. 02-1528/7 од 
1. III. 1984 година. 

Здружената СИЗ е основана од 20 основачи. 
Основни дејности. 
— се усогласуваат и утврдуваат основите на стан-

бената политика согласно со плановите на опште-
ствено-економскиот и социјалниот развој на градот и 
општините; 

— Се утврдуваат годишните и повеќегодишните 
планови и програми на станбената изградба врз осно-
ва на плановите и програмите на организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации и 
заедници и плановите и програмите на општинските 
заедници на станувањето; 
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— се утврдуваат основни елементи по кои орга-
низациите .на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници издвојуваат и здружуваат 
средства за станбена изградба и за остварување на 
заедничките интереси во областа на станувањета; 

— се утврдуваат основи и мерила за висината на 
станарината, како и надомест на дел од станарина-
та на одредени категории корисници на станови; 

— се утврдуваат услови и начин на користење 
на средствата што се издвојуваат од доходот, а се 
наменети за задоволување на станбените потреби на 
работниците во организациите на здружен труд кои 
не располагаат со средства за таа цел, за учесниците 
во НОВ и за надоместување на дел од станарината 
на работните луѓе и граѓаните со пониски доходи,-

— »се утврдуваат критериуми за намена на стана-
рината договорно со општинските заедници на ста-
нувањето; 

— се утврдуваат технички нормативи и стандар-
ди за проектирање и изградба на станбени згради и 
станови,-

— се утврдуваат условите и начинот на управу-
вање и одржување на станбените згради и станови 
во кои се наоѓаат станови на две или повеќе заед-
ници ; 

— се усогласуваат и утврдуваат условите на по-
литиката на уредувањето и употребата на градежно-
то земјиште во согласност со плановите на опште-
ствено-економскиот и социјалниот развој на градот 
и .општините 

— се утврдуваат годишните и повеќегодишните 
планови и програми за утврдување и употреба на 
градежно земјиште врз основа на плановите и про-
грамите на градот и општините; 

— се утврдуваат критериуми за плаќање надо-
месток на одземеното градежно земјиште и наса-
дите,-

— се определуваат услови за кредитирање за оту-
ѓување на становите на корисниците кои се здобиле 
со станарско право, по основ на уредување на гра-
дежното земјиште 

— се определуваат услови за продажба на стан-
бени згради и станови во општествена сопственост 
наменети за уредување на градежното земјиште^ 

— ја утврдува вредноста на бодот за пресмету-
вање на вредноста на објектите што треба да бидат 
уривани поради реализација на урбанистичкиот план 
на град Скопје. к - , ' 

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за »своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е Борис Шумков-
ски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
441/85. (283) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 229 од 7. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 68, ја запиша во »судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
патишта — Демир Хисар, со следните податоци: 'Лице 
овластено за застапување на Општинската СИЗ за 
патишта — Демир Хисар е Благоја Трајановски, прет-
седател на Собранието на ОСИЗ. 

Му престанува овластувањето на Петре Лејковски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 

229/85. . - ' (296) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубените четвртаст штембил и тркалезен печат 
под назив: „Фудбалски клуб „Алхемичари" — Скопје 
се огласуваат за неважни. 

Загубениот тркалезен печат под назив.- Интереуро-
па Копер" н. сол. о 5 ТОЗД Шпедиција н. суб. о. 
Копер — Филијала за сајме Загреб — пословница 
Скопје" се огласува за неважен. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Работна книшка на име Раде Божинов, Кочани. 

(1507) 
Работна книшка и здравствена легитимација, из-

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

Работна ~~ книшка на име Исмет Амедовски, Ку-
маново. . (1529) 

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

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

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

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

Работна книшка на име Влатко Тенев, Кочани. 
„ ^ ' (1548) 
Работна книшка на име Дафинка Манева, Радо-

виш. (1552) 
Полномошно за градба, заведено под ОВ бр. 1870 

од 12. Ш . 1985 година при Општинскиот суд во 
Скопје, на име Среќко Николовски од Тетово, даде-
но од Андро Николовски. (1558) 

Уверение за вршење угостителска дејност бр. 18 
од 1. III. 1979 година, издадено во Скопје на име 
Славко Христовски, ул. „Наум Наумовски-Борче" бр. 
46, Скопје. (1559) 

Работна книшка на име Стево Живковиќ, Кумано-
во. (947) 

Работна книшка на име Ласло Милевски, Крато-
во. (950) 

Работна книшка на име Рефет Емурлаи, Тетово. 
(973) 

Работна книшка на име Дрита Селами, Гости-
вар. (980) 

Воена книшка на име Благоја Кукановски, е. 
Волковија, Гостивар. (986) 

Работна книшка на име Никола Милошевски, 
Берово. (995) 

Работна книшка на име Стојанче Насковиќ, Ку-
маново. (1016) 

Работна книшка на име Димовска Ве ле ика, ул. 
„Истра" бр. 33, Тетово. (1020) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово 
на име Обдураман Небиу, ул. „Браќа Миладинови" 
бр. 111, Тетово (1027) 

Воена книшка на име Благоја Стојановски, е. 
Туденце, Тетово. (1028) 

Воена книшка на име Невзат Билали, е. Бого-
виње, Тетово. (1033) 

Работна книшка на име Блага Стоилкова, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. - 14, Штип. (1040) 

Работна книшка на име Митко Донев, ул. „Д. 
Велков" бр. И, Виница. (1046) 

Работна книшка на име Рецеп Алити, е. Мисле-
шево, Тетово. (1056) 

Работна книшка, издадена од СО — Гостивар 
на име Благица Јованоска, Гостивар. (1061) 

Пасош, издаден од СВР — Титов Велес на име 
Наумчев Тони, ул. „Питу Гули" бр. 29, Титов Велес. 

(1074) 
Работна книшка на име Фарис Амети, Тетово. 

(1079) 
Работна книшка на име Стоимен С. Стоевски, е. 

Облешево, Кочани. (1088) 
Работна книшка на име Крале Манчов, Кочани. 

/(1089) 
Работна книшка на име Драган Ристиќ, Кума-

ново. ' (1104) 
Работна книшка на име Јовановски Милча, е. 

Псача, Крива Паланка. (1108) 
Штедна книшка бр. 60538/63, издадена од Сто-

панска Банка — Охрид на име Зоре Трајкоски, е. 
Вранче, Прилеп. , (1136) 

Работна книшка на име Кадрија Деароски, При-
леп. (1138) 
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Свидетелство за II одделение на име Донче 
Јованоска, Гостивар. (5414) 

Диплома на име Спасе Мушкаров, Гостивар. 
Свидетелства од I до IV година на име Јордан-

ка Радукова, Штип. (5417) 
Диплома на име Јорданка Радукова, Штип. (5418) 
Здравствена легитимација на име Мирко Јаки-

мовски, Штип. (5419) 
Здравствена легитимација на име Љубе Стефа-

нов, Штип. (5420) 
Свидетелства за I и II клас на име Ленка Ива-

нова, Кочани. (5421) 
Свидетелство за VIII одделение на име Блаже 

Иванов, Кочани. (5422) 
Воена книшка на име Тамер Ибрахим, Скопје. 
Работна книшка на име Драгица Антовска, 

Скопје. (5424) 
Свидетелство за I година на име Љубомир Рам-

чевски! Скопје. (5425) 
Воена книшка на име Зоран Јовановиќ, Скопје. 
Свидетелство за завршен испит на име Соња 

Крстевска, Ресен. (5427) 
Свидетелство за завршен испит на име Симеон 

Крстевски, Ресен. (5428) 
Оружен лист бр. 264 на име Душан Врачковски, 

Мак. Брод. (5429) 
„ Уверение за завршен испит по дактилографка 

II класа на име Валинтина Тодорова, Скопје. (5430) 
Работна книшка на име Душан Глепуровски, 

Прилеп 4 (5433) 
Свидетелство за VIII одделение на име Боге 

Ѓорѓиевски, Прилеп. (5434) 
Свидетелство за III година на име Славко 

Јорданоски, Притеп. (5435) 
Свидетелство на име Владо Димовски, Прилеп. 
Свидетелство за IV одделение на име Драгица 

Димеска, Прилеп. „ (5437) 
Здравствена легитимација на име Зоран ѓорѓие-

виќ, Куманово. (5438) 
Свидетелство на име Музафер Абазовски, Т. 

Велес. (5439) 
Свидетелство за IV одделение на име Сабри 

Домазетов, Д. Капија. - (5440) 
Свидетелство за IV одделение на име Миле Де-

лов, Демир Капија. (5441) 
Свидетелство за VI одделение на име Златко 

Донев, Д .Капија. (5442) 
Свидетелство за IV одделение на име Роза До-

нева, Д. Капија. (5443) 
Работна книшка на име Бајрам Фејзов, Штип. 
Здравствена легитимација на име Ацо Николов, 

Штип. (5445) 
Свидетелство за VIII одделение на име Марина 

Дониновска, Виница. ,(5446) 
Свидетелство за VIII одделение на име Блашка 

Стојанова, Виница. (5447) 
Свидетелство на име Ванчо Арсов, Виница. (5448) 
Свидетелство на име Борчо Јованов, Виница. 
Воена книшка на име Аднан Хусман, Скопје. 
Свидетелство за II година на име Анда Маму-

доска, Прилеп. (5451) 
Здравствена легитимација на име Шабан Маму-

ти, Тетово. (5452) 
Здравствена легитимација на име Насер Маму-

ти, Тетово. (5453) 
Свидетелство за VIII оделение на име Доста 

Спасовска, Тетово. (5680) 
Свидетелство за VIII одделение на име Џелил 

Камбери, Тетово. ~ (5681) 
Здравствена легитимација на име Сунца Трајков-

ска, Тетово. (5682) 
Здравствена легитимација на име Рефет Емир-

лаи, Тетово. (5683) 
Сведителства за II и III година на име Михај-

ло Крстевски, Тетово. (5684) 
Здравствена легитимација на име Недаде Абази, 

Тетово. (5685) 
Лична карта на име Јакуп Јакупи, Тетово. (5686) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абибе Јакупи, Тетово. (5687) 

Здравствена легитимација на име Оливер Андо-
новски, Тетово. (5688) 

Свидетелство за I клас на име Мухамеднафи 
Сатири, Гостивар. (5689) 

Свидетелство за VIII одделение на име Санбе 
Фејзулаи, Гостивар. (5690) 

Свидетелство на име Михајло Тасевски, Гости 
вар. (5691 

Свидетелство за II година на име Фатмир Би-
лали, Гостивар. / (5692) 

Свидетелство на име Бајур Салиу, Гостивар. 
Здравствена легитимација на име Весна Насева, 

Штип. (5694) 
Диплома на име Јулијана Манасиева, Штип 
Диплома на име ѓорѓи Богданов, Штип. (5696) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шогир 

Бајрами, Тетово. (5697) 
Свидетелство за VI одделение на име Николина 

Велинова, Кочани. (5698) 
Свидетелство за VIII одделение на име Душка 

Манева, Кочани. (5699) 
Свидетелство за IV одделение на име Елам Ра-

шидов, Кочани. (5700) 
Работна книшка на име Весна Николова, Ви-

ница. - (5701) 
Диплома на име Анче Соколов, Радовиш. (5702) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бранко 

Момироски, Прилеп. (5703) 
Свидетелство за V одделение на име Лена Та-

севска, Прилеп. (5704) 
Работна книшка на име Павле Маневски, Кјрато-

ВО. (5705) 
Работна книшка на име Стојановски Стеван, Кр. 

Паланка. (5706) 
Индекс на име Тодор Бокдиков, Т. Велес. (5707) 
Диплома на име Златко Петровски, Т. Велес. 
Свидетелство за VIII одделение на име Стојимен 

Тодоровски, Т. Велес. (5709) 
Свидетелство за VI одделение на име Слава 

Белова, Д. Капија. (5710) 
Решение бр. 13-2550 на име Феим Исени, Те-

тово. (5711) 
Свидетелство за IV Година и диплома на име 

Илбер Камбери,- Тетово. (5712) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Селвер Исмани, Тетово. (5713) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Идајете Исмани, Тетово. (5714) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Касам Исмани, Тетово. (5715) 
Откупна претплатна белешка бр. 7 ЗИК „Тето-

во", на име Милан ѓорѓиевски, Тетово. (5716) 
Свидетелства за I, II, III година на име Бурќа-

недин Незири, Тетово. (5717) 
Свидетелство на име Ќемал Исмаили, Тетово. 
Воена книшка на име Шабан Шабани, Тетово. 
Лична карта на име Јануе Фејзулаи, Тетово. 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Екрем Сулемани, Тетово. (5721) 
Свидетелство на име Љупчо Адамоски, При-

леп. » (3209) 
Свидетелство за IV година на име Трајче Сто-

јанов, Прилеп. (3210) 
Свидетелство за IV година на име Драган Ра-

дичев ац, Прилеп. (3211) 
Свидетелство за И година на име Бошко Ан-

тоноски, Прилеп. (3212) 
Свидетелство за IV одделение на име Трајка 

Јованова, Куманово. (3213) 
* Свидетелство за VIII одделение (на име Бранко 

Јованов, Куманово. (3214) 
Свидетелство на име Фатмир Јахја, Кума-

ново. (3215) 
Работна книшка на име Зоран Алексов сни, Ку-

маново. (3216) 
Свидетелство за I година на име Славица Та-

сиќ, Куманово. (3-217) 
Здравствена легитимација на име Абас Љази 

ли. Тетово. (3218) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Имер 
Асани, Тетово. (3219) 

Свидетелство за VI и VII одделение на име 
Зекија Кадри, Тетово. (3220) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мухамет Исмаи ли, Тетово. <3221) 

Здравствена легитимација на име Зејкула Х а -
бризе, Тетово. (3222) 

Воена книшка на име Аслан Шаќири, Тетово. 
(3223) 

Здравствена легитимација на име * Ѓорѓи Си-
моновски, Тетово. (3224) 

Свидетелство на име Музафер Елмази, Тетово. 
Свидетелства за I и II година на име Миљаим 

Мемети* Тетово. (3226) 
Свидетелство за III година на име Хевзи Се-

лими, Гостивар. (3227) 
Свидетелство за II година на име Атли Зи-

бери, Гостивар. (3228) 
Свидетелство за I година на име Џевет Не-

зири, Гостивар. (3229) 
Свидетелство за II година на име Бу ј ар Сулеј-

мани, Гостивар. (3230) 
Свидетелство на име Рефик Шабани, Гостивар. 

(3231) 
Здравствена легитимација на име Благородна 

Панова, Штип. (3232) 
Свидетелство на име Нинослав Трпковски, 

Скопје. (3233) 
Свидетелство за УШ одделение на име Лена 

Ташкова, Виница. (5518) 
Свидетелства од Ј до IV година на име Ристе 

Кочиев, Радовиш. (5519) 
Свидетелство на име Диме Божинов, Радовиш. 
Здравствена легитимација на" име Славица Ди-

мовска, Скопје. (5521) 
Воена книшка на име Абедић Муша, Скопје. 
Свидетелство за завршен испит на име Пајази-

ти Фадил, Скопје. - (5524) 
Пасош на име Зоран Петковски, Скопје. (5525)' 
Свидетелство за IV клас и за завршен испит на 

име Блага Златаноска, Прилеп. (5526) 
Работна " книшка на име Слободан Илиоски, 
Работна книшка на име Хазби Сулејмани, Те-

тово. (1278) 
Работна книшка на име Јакуп Садику, Гости-

вар. (1280) 
Работна книшка на име Илија Трајков, Кочани. 

(1285) 
Пасош на име Илија Јовановски, ул. „.Струшка 

бр. 35, Битола. (1292) 
Пасоши издаден од Прилеп на име Мироски 

Гоце, ул. „Бормс Кидрич" бр. 85, Прилеп. (1295) 
Работна шишка на име Веселин Младеновски, 

Крива Паланка. (1299) 
Рабоша шишка на име Мушереф Шаќировска, 

Охрид. (1300) 
Работна књишка на име Сандо Весев, Радовиш 

(1314) 
Работна книшка на име Радмила Крстевска, Кра-

тово. (1334) 
Работна шишка на име Петровска С. Миланка, 

ул. „11 Октомври" бр. 21, Крива Паланка. (1336) 
Работна ш и ш к а на име Венцо. Јовановски, Кри-

ва Паланка. (1337) 
Воена книшка на име Асан Емини, с. Непрош-

тено, Тетово. (1353) 
Работна ш и ш к а на име Хазби Сулејмани, Тето-

во. (1354) 
Работна шишка на име Аб ду раим Зенулаи, е. 

Пирок. Тетово. (1355) 
Работна шишка на име Ацо Димов, Радовиш. 

(1363) 
Воена книшка на име ѓорѓе Митевски, ул. „Ѓ 

Петров" бр. 4(24, Куманово. 
Сервисна ш и ш к а бр. 186386, издадена од „Заста-

ва" на име Ѓорѓи Илиевски, с. Фалише, Тетово 
(1386) 
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Работна книшка на име Ѓулфидан Габерова, 
Штип. (1396) 

Пасош на име ѓорѓи Трајков, ул. „22 Октомври" 
бр. 22, Радовиш. (1403) 

Р а б о т а шишка на име Стојан Станковски, Ку-
маново. • (1408) 

Работна книшка на име Невзад Тофи, Кума-
ново. (1409) 

Воена шишка на име Екрем Велији, е. Орашје, 
Тетово. (1414) 

Работна книшка на име Зора Миладинова, Штип. 
(1424) 

Работна книшка на име Слободан ѓорѓиев. Ко-
чани. (1426) 

Работна шишка на име Стојче Варилев/ Радо-
виш. (1427) 

Воена книшка издадена од Собрание на општи-
на Македонски Брод на име Адемоски Илмија, с. 
Преглово, Македонски Брод. (1434) 

Работна книшка издадена од Пула на име Осто-
јиќ Јозо, ул. „Васа Кошулчева" бр. 29, Титов Велес. 

(1439) 
Возачка дозвола за возач „Б" категорија, изда-

дена од СВР Тетово на име Јовановски Ратко, ч с. 
Радиовце, Тетово. (1440) 

Работна шишка на име Миле Димитровоки, Дел-
чево. (1445) 

Свидетелство за IV одделение на име Дестанова 
Зејнеби, ул. „Благој Страчков", Титов Велејс. (1461) 

Работна шишка на име Борче Тасев, Штип. 
(1471) 

Работна ш и ш к а на име Тоде Јованов, Кочани. 
(1472) 

Работна шишка издадена од Собранието на оп-
штина Македонски Брод на име Цоле Лазески, е. 
Долни Манастирец, Македонски Брод. (1411) 

Свидетелство за VIII одделение на име Синади-
нова Лидија, ул. „Благој Стојменов" бр. 8. Делчево. 

(1484) 
Работна шишка на име Мевлан Касами, Тетово. 

(1490) 
Воена книшка издадена во Куманово на име 

Авди Шабани, Куманово. (1491) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на ООЗТ Клиника за кожни 

и венерични болести при РО Медицински факултет 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и именување на : 

— главна медицинска сестра 

Услови: 

Покрај општите услови за засновање на работен 
однос предвидени со Законот за работните односи 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови.-

— да имаат завршено виша медицинска школа 
и најмалку 6 години работно искуство на раководни 
работи односно работни задачи. 

Пријавите со доказите за исполнувањето на оп-
штите и посебните услови кандидатите да ги дос-
тават до ООЗТ Клиника за кожни и венерични бо-
лести — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17, во ро« 
од 15 дена по објавувањето на конкурсот. ~ (124) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Врз основа на член 90, 91 и 95 од Законот за 
редовните судови — пречистен текст / „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/79./ и член 226 став 1 аленија 9 
од Статутот на општината Крушево / „Сл. гласник 
на општината Крушево" бр. 2/74./, Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на општината Крушево 

ОБЈАВУВА 

дека ќе врши избор на: 

— еден судија на општинскиот суд — Крушево 

Услови: 

Кандидатот да е државјанин на СФРЈ, дипломи-
ран правник со потребно искуство и стручно знаење, 
со положен правосуден испит и морално-политички 
квалитети за 'вршење на судската функција. 

Пријавите со кратка биографија се поднесуваат 
до Комисијата за прашања на изборите и именувања-
та при Собранието на општината Крушево во рок 
од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
весникот „Нова Македонија" / (127) 

Брз основа на член 79 став 1 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СЕМ" бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот 
за начинот и постапката за отстапување на изгради 
бата на инвестициони објекти (^Службен весник на 
ОРМ" бр. 22/84), РО РЕК „Битола" Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување на работи и изра-
ботка на систем за снабдување со хигиенска вода 
на рудник „Суводол" — Битола 

I. Општи карактеристики: 
Вршењето на работите опфаќа: 
— изведување на водоводни мрежи (потисен и 

повратен цевовод); 
— бушење на бунари и 
— изработка на резервоар за вода, во се според 

тендер документацијата. 

И . УСЛОВИ: 
Вршењето на работите на изработката на сис-

темот ќе биде отстапено на подобен и најповолен 
понудувач. 

III. Цена: 
Понудата треба да содржи единични и вкупни 

цени по позиции. 

IV. РОКОВИ: 
Почеток на работите веднаш по потпишувањето 

на договорот, а краен рок за завршување на систе-
мот е 1 декември 1986 година. 

Рокот за поднесување на (пријави за подобност 
и понуди е 15 дена од денот на (објавувањето на 
конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

Пријавата треба да содржи: 
— назив и точна .адреса; 
— доказ за регистрација; 
— референц листа на изведени исти или слични 

објекти; 
— извод од завршна сметка за 1985 година и 

периодична пресметка за 1986 година; 
— расположливи капацитети на работна сила и 

механизација; 
— начин на пресметка на дополнителните и не- ' 

предвидените работи; 

— должина на гарантниот рок, 
— формула на клизна скала на плаќањето на 

изведените работи. 
Пријавата за подобност и понудата се поднесу-

ваат до инвеститорот во одвоени и запечатени об-
вивки со назнака „ Пријава за подобност" и „Понуда". 

Тендер документацијата понудувачите можат да 
ја добијат на увид ка ј инвеститорот. 

За сите подетални технички и други информа-
ции понудувачите да се обратат во РО РЕК ^Бито-
ла" РЗ—ЗС и КГ — градежна служба Суводол — 
Битола. 

'Отворањето на пријавите ќе се изврши од Ко-
мисијата на петтиот ден по завршувањето на кон-
курсот во просториите на инвеститорот, а за отво-
рањето на понудите подобните понудувачи дополни-
телно ќе бидат известени. 

Одлука за подобност ќе донесе Комисијата за 
спроведување постапка за избор на најповолен по-
нудувач во рок од 10 дена од завршувањето на кон-
курсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши из-
бор на најповолен понудувач. |125) 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за 
изградба на инвестициони објекти (^Службен весник 
на СРМ" бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот 
за начинот и, постапката за отстапување на изград-
бата на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 22/84) РО РЕК „ Битола", Суводол — Би-
тола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување на вршење на хи-
дроизолација на објектите на ТЕ „Битола" III 

I. Општи карактеристики: 

—1 хидроизолација се врши претежно на цевово-
ди со дијаметар од 400 до 2400 мм. сместени под 
ниво на теренот; 

— хидроизолацијата ќе се врши со еден ладен 
премаз и три врели премази од битумен појачана со 
два слоја воали од (стаклена волна; 

— хидро изо л аци јата ќе се врши надвор од ро-
вот и во ровот постепено како ќе напредува монта-
жата; 

— потребните скелиња, механизација за помес-
тување или вртење, средства за припрема и чистење 
на површините како и потребните премазни сред-
ства ли обезбедува понудувачот. 

II. Обем на работата: 

— Вкупна површина која треба да се заштити 
со хидроизолација на горе наведен начин е цирка 
7.000 ш2. 

III. Услови: 

— Вршењето на хидроизолацијата ќе биде от-
стапено најподобен и поволен понудувач. 

— Сместување и исхрана на работниците на гра-
дилиштето обезбедува понудувачот. 

IV. Цена: -

— Понудата треба да содржи единична цена по 
квадратен метар хидроизолација. 
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V. РОКОВИ: 
— Почеток иа работите веднаш до склучува-

њето на договорот, а краен рок за завршување на 
објектот е 30 јуни 1988 година. 

— Рок за поднесување пријави за подобност и 
понудите е 15 дена од деспот на Објавувањето на 
конкурсот во „Службен вешик на СВМ". 

VI. Забелешка-
Пријавата за подобност и понудата треба да со-

држи: 
— назив и точна адреса на понудувачот, 
— доказ за регистрација, 
— референт-листа за изведени исти или слични 

работи, 
— извод за завршната шетка за 1985 година, 
— расположливи капацитети на работна сила и 

механизација, 
— начин и пресметка на дополнителните и не-

предвидени .работи, 
должина на гарантниот рок, 

— формула за клизна скала на плаќањето за 
изведените работи, 

— можности за кредитирање. 
Пријавата за подобност и понудата се подне-

суваат део инвеститорот во одвоени и запечатени 
обвивки со назнака: „Пријава за подобност" и „По-
нуда". 

За сите подетални информации понудувачите да 
се обратат до РО РЕК „Битола", РЗ—ЗС и КГ — 
машинска служба. 

Отворањето на пријавите ќе се врши од Коми-
сијата на петтиот ден по завршувањено на кон-
курсот во просториите на Инвеститорот, а за отво-
рањето на понудите подобните понудувачи допол-
нително ќе бидат известени. 

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комиси-
јата за избор на најповолен понудувач во рок од 
10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во 
рок »од 30 дена ќе .изврши избор на најповолен по-
нудувач. 4 (126) 
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