
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 16 ноември 1987 
С к о п ј е 

Број 42 Год. XLHI 

Претплатата за 1987 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 300 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

740. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ“ бр 28/87) и член 6 од Законот за 
општествената контрола на цените на производите и 
услугите („,Службен весник на СРМ“ бр 10/85), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до 
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
И УСЛУГИТЕ ОД ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКАТА НА 

ЗАТЕЧЕНОТО НИВО 

1 Цените на производите и услугите од интерес 
на Републиката, што организациите на здружен труд 
и другите самоуправни организаци,и и заедници ги 
формирале или применувале до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука, се задржуваат на за-
текнатото ниво. 

2. Цените на производите и услугите од точката 
1 на оваа одлука можат да се зголемуваат само врз 
основа (на пропис од надлежен орган. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македон,ија“. 

Бр. 23-2202/1 претседател 
15 ноември 1987 година на Извршниот со,вет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

741. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1987 година („Службен 
весник на СРМ“ бр. 45/Ѕ6) Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на Со-
цијалистичка Република Македонка се дава позај-
мица на Буџетот на општината Титов Велес, во износ 
од 25 милиони динари, за довршување на изградба-
та на објектот „Историски архив“ — Титов Велес. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината Титов Велес ќе ја врати во рок од 6 месе-
ци, а најдоцна до 30 април 1988 година 

3. OiBaa одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-20b6/l 
6 ноември 1987 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Глигорие Гоговски, с. р. 

742. 
Б“рз основа на член 6 од Законот за општестве-

ната контрола на цените на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Извршниов 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПО-
МЕСТУВАЊЕ НИВОТО НА ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ОДНОСНО СОП-
СТВЕНИЦИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ОДГОВОР-
НОСТ ЗА ШТЕТИ ПРИЧИНЕТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 

1. Престанува да важи Одлуката за давање со-
гласност на Одлуката за поместување ни,вото на пре-
мијата за осигурување на корисниците односно соп-
ствениците на моторни возила и одговорност за 
штети причинети на трети лица („Службен весник 
на СРМ“ бр 20/87). 

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

Бр. 23-2136/1 Потпретседател 
9 ноемвр,и 1987 година на Извршниот совет, 

Скопје Илија Филиповски, с. р. 

743. 
Врз основа на член б од Законот за општестве-

на контрола на цените на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМЕС-
ТУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ НА ПРЕВОЗОТ НА ПАТ-

НИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
1. Престанува да важи Одлуката за давање со-

гласност на Одлуката за поместување на тарифите 
на превозот на патници во јавниот патен сообраќај 
(„Служ,бен весник на СРМ“ бр ?0;87). 

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

Б,р. 23-2138/1 
9 ноември 1987 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Илија Филиповски, с. р. 

744. 
Врз основа на член 13 и 14 од Одлуката за осно-

вите и мерилата за стекнување и распределба на 
средствата за лични доходи и другите примања и 
надоместоци на функционерите што ги избира од-
носно именува Собранието на СРМ („Службен вес-
ник на СРМ“ број 24/85 и 39/86), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
СРМ, на седницата одржана на 5 ноем.ври 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 

АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ОДНОСНО ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ 

1. Вредноста на бодот за пресметување на акон-
тацијата на личните доходи на функционерите што 
ги избира односно именува Собранието на СРМ 
изнесува 115,22 динари. 
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2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката број 10:2722/1 
од 22 септември 1987 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1987 
година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 10-3121/1 Претседател 
5 ноември 1987 година на Комисијата за 

Скопје прашања на изборите 
и именувањата 

Томе Дракулева^ с. р. 

745. 
Врз основа на член 15 од Одлуката за основите 

и мерилата за стекнување и распределба на сред-
ствата за лични доходи и други примања и надомес-
тоци на функционерите и раководните работници 
што ги именува односно назначува Извршниот совет 
на Собран-ието на СР Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 28/87), Комисијата за кадровски и адми-
нистративни прашања на Из“вршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИ 
ТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОД-
НИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОС-
НО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Вредноста на бодот за пресметување на акон-
тацијата на личните доходи на функционерите и ра-
ковод,ните работници што ги именува односно назна-
чува Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија се утврдува во износ од 115,22 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплатува од 1 октомври на товар на наменските 
средства на органот во кој функционерот остварува 
личен доход. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија“. 

Претседател 
Бр. 17-2089/1 на Комисијата за кадровски и 

2 ноември 1987 година административни прашања 
Скопје д-р Владо Камбовски, с. р. 

746. 
Врз основа на член 44 од Законот за заштита 

од пожари („Службен весник на СРМ“, бр. 43/86) ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ, МИ-
НИМАЛНАТА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА 
ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЈАЛНИ-
ТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ И ПРОФЕСИО-

НАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на 
вршењето на работите на територијалните противпо-
жарни единици и професионалните противпожарни 
единици (во нагамошниот текст: противпожарни еди-
ници) при нивното учествување во гаснењето на по-
жарот и во спасувањето на животот на луѓето и 
имотот загрозени од него и од други елементарни 
непогоди, како и минималната техничка опрема и 
средствата за гаснење на пожари на противпожарни-
те единици. 

Член 2 
При вршењето на работите на заштитата од по 

жари, работниците на противпожарните единици (во 
натамошниот текст: пожарникари на противпожар-
ните единици) како и лицето кое раководи со г а д е -
њето на пожарот постапуваат на начин пропишан со 
закон и со овој правилник. 

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ И ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
ВО ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ 

1. Постојано дежурство 
Член з 

Заради брзо и ефикасно вршење на работите на 
противножарните единици чија природа бара посто-
јана спремност во текот на 24 часа, во противпожар-
мите единици се организира постојано дежурство. 

Во противпожарната единица се води книга за 
дежурства во КОЈ а се регистрираат сите настани и 
примопредавање на должностите по смени, со пот-
пис на дежурниот односно раководителот на смената. 

2. Примање на известувања 
Член 4 

Кога известувањето за настанатиот пожар се при-
ма преку средствата за врски (телефон, радио-врска, 
телепринтер и др.), дежурниот пожарникар во про-
тивпожарната единица ќе ги прибере следните пода-
тоци : 

1. место на пожарот (улица, број, назив на ме-
стото и, најблиски патишта за доаѓање до местото на 
пожарот); 

2. што гори — вид на пожарот (станбена згра-
да, индустриски објект и слично); 

3. дали постои опасност по животот на луѓето; 
4. обем и големина на пожарот (на кој дел од 

објектот е — покрив, спрат и слично) и дали сосед-
ните објекти се во опасност и 

5. лично име на лицето што го пријавува пожа-
рот и број па телефонот од каде пријавува. 

Заради утврдување на точноста на известувањето 
за пожарот се врши проверка на истото. 

Известувањето од став 1 на овој член се регис-
трира на посебен образец, во два примероци од кои 
едниот останува за евиденција, а вториот му се пре-
дава на лицето кое раководи со гаонењето на пожа-
рот, или се регистрира на магнетофон. На посебниот 
образец задолжително се забележува времето на 
применото известување (денот, часот и минутите). 

Член 5 
Дежурниот пожарникар во противпожарната еди-

ница, поЈтрименото известување и упатување на еди-
ницата на местото на пожарот, веднаш ги известу-
ва: дежурната служба на организацијата на здружен 
труд која врши дистрибуција на електрична енер-
гија, дежурниот работник во органот на управата 
надлежен за внатрешни работи или во станица на 
милицијата (92), Службата за набљудување и трево-
жење, а по потреба и службата за брза медицинска 
помош. 

3. Излегување на местото на пожарот 
Член 6 

Откако ќе се утврди точноста на известувањето 
за пожарот, во противпожарната единица се дава 
знак за узбуна. 

Знакот за узбу/на го дава одговорното лице кое 
раководи со противпожарната единица, дежурниот 
пожарникар во противпожарната единица или друго 
овластено лице. 

Узбуната може да се врши и заради обука и 
проверка на спремноста на противпожарната еди-
ница. 

Член 7 
Узбуната во противпожарната единица се врши 

со звучен сигнал или на друг вообичаен начин, за-
висно од условите и техничката опременост на про-
тивпожарната единица. По пат на разгласна станица 
се даваат кратки упатства за причините на узбуната. 

Пожари,икарите кои не се наоѓаат во противпо-
жарната единица во времето на узбуната, се повику-
ваат на начин утврден во општинскиот план за заш-
тита од пожари. 

Средствата за узбуна постојано се одржуваат во 
исправна состојба 

Член 8 
После узбуната за настанатиот пожар, против-

пожарната ед,иница по наредба на одговорното лице 
кое раководи со истата или овластеното лице од 
него или лицето кое раководи со гаснењето на по-
жарот, излегува на местото на пожарот. 
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Член 9 
Бројот и видот на техничката опрема и сред 

ства за гаснење на пожари во моментот на прима-
њето на известувањето за истиот ги одредува одго-
ворното лице кое раководи со противпожарната еди-
ница или овластеното лице од него во зависност од 
добиените информации и непосредниот увид за ви-
дот и обемот на пожарот, местото на пожарот и 
изворите на вода, 'состојбата на патиштата и виси-
ната на објектите зафатени од пожар. 

Член 10 
При излегувањето противпожарните возила се 

движат во единствена колона, а колоната ја предво-
ди возилото во кое се наоѓа лицето кое раководи со 
гаснењето на пожарот 

Секое противпожарно возило има посада и рако-
водител на истата 

Член 11 
Заради брзо и непречено пристигнување до мес-

тото на пожарот, противпожарните возила даваат 
знак со звуче,н сигнал и ротационо светло во сина 
боја. 

При враќањето од гаснењето на пожарот, про-
тивпожарните возила не го' употребуваат звучниот 
сигнал и ротационото светло 

Член 12 
Во случаите кога противпожарните возила не 

можат да дојдат до местото на пожарот (мека под-
лога, снежни наноси, комунални препреки и сл) 
лицето кое раководи со гаснењето на пожарот пре-
зема мерки-. 

— до местото на пожарот да се дојде со помош 
на соодветни влечни средства и 

— до местото на пожарот да се дојде со ко-
ристење ' на погодни туѓи сообраќајни средства за 
превоз на луѓе и опрема. 

Член 13 
Ако на патот до местото на пожарот одговор-

ното лице кое раководи со противпожарната едини-
ца, односно лицето кое раководи со гаснењето на 
пожарот прими известување дека пожарот е изгаснат 
од дежурниот пожарникар на противпожарната еди-
ница или органот на управата надлежен за внатреш-
ни работи, ќе нареди враќање на противпожарните 
возила во противпожарната единица. 

Член 14 
Ако на патот до местото на пожарот прими из-

вестување за ное пожар или забележи нов пожар, 
лицето кое раководи со гаснење на пожарот ќе по-
стапи на следниот начин: 

1 ако нема можности да оддели дел од пожар-
никарите, техничката опрема и средствата за гасне-
ње на пожар ќе го продолжи патот и за тоа вед-
наш ќе го извести дежурниот во противпожарната 
единица ^ко се работи за пожар во кој се загрозе-
ни животите на луѓето или имот од поголема вред-
ност, ќе се упати на местото на тој пожар и за тоа 
ќе го извести дежурниот пожарникар во противпо-
жарната единица,-

2. ако има можности ќе изврши распоред на 
пожарникарите. техничката опрема и средствата за 
гаснење на пожар на двете места и за тоа ќе го 
извести дежурниот пожарникар во противпожарната 
единица. 

Член 15 
По пристигнувањето на местото на пожарот ли-

цето кое раководи со тажењето на пожарот воспос-
тавува врска (телефонска или радиоврска) со де-
журниот пожарникар во противпожарната единица 
и го информира за развојот на настанот и потреба-
та од активирање дополнителни сили. 

На местото на пожарот се воспоставува и врска 
за размена на информации на одделни пожарни сек-
тори и издавање — примање на наредби. 

4. Проценка на состојбата на местото на настанот и 
распоред на техничката опрема и средствата 

за гаснење на пожар 
Член 16 

На местото на настанот лицето кое раководи со 
гаснењето на пожарот ја оценува состојбата зависно 
од обемот, видот на пожарот и тактичкото дејству-
вање и го организира распоредот на техничката 
опрема и средствата за гаснење на пожар, на начин 
што ќ е обезбеди-. 

— техничката опрема и средствата за гаснење на 
пожар да не се загрозени од рушење на објектите и 
влијание од зголемена радијација од топлината,-

— со распоредот на техничката опрема и сред-
ствата за гаснење на пожар да се обезбеди ефикасно 
дејство на главниот нападен правец; 

— ефикасна и наизменична работа на технич-
ката опрема и средствата за гаснење на пожар; 

— несметан и безбеден сообраќај на техничката 
опрема и средствата за гаснење на пожар и 

— вишокот на техничката опрема, и средствата 
за гаснење на пожар на местото на пожарот, да се 
врати назад во противпожарната единица. 

5. Барање помош од други противпожарни единици 
Член 17 

Кога состојбата на местото на настанот тоа го 
бара, лицето односно штабот кој раководи со таже-
њето на пожарот барањето за помош од друга про-
тивпожарна единица го упатува непосредно по те-
лефон или радио врска, или преку дежурниот по-
жарникар во противпожарната единица. 

Лиц.ето односно штабот кој раководи со таже-
њето на пожарот, за бараната помош од противпо-
жарната единица од друга општина, ќе го извести 
претседателот на собранието на општината или ли-
цето овластено од него1. 

Член 18 
Лицето односно штабот кој раководи со таже-

њето на пожарот, во барањето за помош го опреде-
лува бројот на пожарникарите, противпожарните во-
зила, техничката опрема и средствата за гаснење на ^ 
пожар во зависност од големината и техничката оп-
ременост на противпожарната единица од која е по-
барана помош. 

Како помош од противпожарната единица може 
да се испрати од 50% до 70% од работниците во 
една смена, 50% од противпожарните возила (навал-
ни и пратечки), како и поединечните специјални во-
зила (возила со „Ѕ" од 2000 до 4000 кгр., автомеха-
нички скали или возило со платформа), ако се бара 
помош од тој вид на возила. 

При приемот на барањето за помош, дежурниот 
пожарникар во противпожарната единица од која е 
барана помош должен е веднаш да го извести ба-
рателот дали целосно или делумно ќе ја добие бара-
ната помош. 

Член 19 
Дежурниот пожарникар во противпожарната еди-

ница од која е барана помош, веднаш по применото 
барање, ги определува пожарникарите, техничката 
опрема и средствата за гаснење на пожар и ги упа-
тува на 'местото на пожарот со задача да се јават на 
лицето кое раководи со гаснењето на пожарот. 

Дежурниот пожарникар веднаш го известува од-
говорното лице кое раководи со противпожарната 
единица или лицето кое го заменува за дадената по-
мош и ги повикува определените пожарникар!! за 
пополнување на смената 

Одговорното л,ице на противпожарната единица 
или лице кое го заменува, го известува претседате-
лот на собранието на општината или лицето овласте-
но од него за дадената помош. 

Член 20 
Барањето за помош од друга противпожарна 

единица од подрачјето на општината или од про-
тивпожарна единица од друга општина, како и на-
редбата за упатување на единицата на помош во 
гаснење и локализирање на пожарот се изготвуваат 
во писмена форма во два примероци, најкасно во 
рок од 24 часа. 
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6. Раководење со раснењето на пожарот 

Член 21 
Начинот на раководењето со гаснењето на по-

жарот и спасувањето на луѓето и имотот зависи од 
обемот на пожарот и силите со кои се учествува во 
раснењето на пожарот. 

Пожарникарите на противпожарната единица и 
другите лица кои се повикани да пружат п.омош во 
раснењето на пожарот се придржуваат на наредбите 
на лицето кое раководи со раснењето на пожарот. 

Лицето кое раководи со раснењето на пожарот 
ги определува начинот на соработката и поврзанос-
та, системот на врски и информирањето помеѓу 
учесниците во раснењето на пожарот. 

Член 22 
Лицето кое раководи со гас,нењето на пожарот, 

на местото на пожарот го утврдува следното.-
— дали од пожарот се загрозени луѓе; 
— локација на пожарот и видот на материја-

лот зафатен од пожарот; 
— обемот и интензитетот на пожарот,-
— правецот на ширервето на пожарот; 
— карактеристики на објектите зафатени од по-

жар и 
— можност за пристап и влегување во објектот 

Член 23 
Врз основа на утврдената состојба од член 22 

на овој правилник, лицето кое раководи со гасне-
њето на пожарот одлучува за начинот на спасува-
њето -на луѓето и имотот, видот на техничката оп-
рема и средства за гаснење на пожар, потребниот 
број на пожарникар^ начинот на гаснење на по 
жарот, правец на напад, употреба на заштитна оп-
рема и мерки за безбедност на пожарникарите на 
противпожарната единица како и начинот на снаб-
дување со вода. 

Член 24 
Лицето кое раководи со раснењето на пожар ќе 

го одреди правецот на дејствување при гаснењето 
на пожарот во зависност од опасностите по живо-
тот на луѓето и загрозеноста на имотот, својствата 
на материјалите кои горат, местото на пожарот и 
слично. 

Одредувањето на правецот на дејствувањето на 
пожарникарите, техничката опрема и средствата за 
гаснење на пожар зависи од следното: 

— ако со пожарот е создадена опасност по жи-
вотот на луѓето, правецот на дејствувањето треба да 
се насочи кон спасување односно евакуирање на 
загрозените од пожарот; 

— ако пожарот зафатил дел од објектот и по-
стои опасност да се прошири на други делови или 
соседни објекти, простории или постројки, праве-
цот на дејствувањето треба да се насочи кон праве-
цот на ширењето на пожарот; 

— ако објектот гори и постои опасност да се 
прошири на други објекти од поголемо значење, 
правецот на дејствувањето ќе се насочи на страната 
на објектите кои не се зафатени од пожарот,-

— ако објектот гори, а не постои опасност за 
соседните објекти, правецот на дејствувањето ќе се 
насочи таму каде што пожарот може да нанесе нај-
голема материјална штета и 

— ако во местото на пожарот постои опасност 
од експлозија, правецот на дејствувањето ќе биде 
од местото од каде може успешно да се спречи 
експлозијата ,и се обезбеди безбедност на учесни-
ците во гаснењето на пожарот, 

Правецот на дејствување на пожарникарите, тех-
ничката опрема и средствата за гаснење на пожар 
може да се менува, зависно од промената на слу-
чаите од став 2 на овој член. 

Член 25 
Во случаите кога во гаснењето на пожарот се 

повикани да укажат помош воени противпожарни 
единици или противпожарни единици на соседна 

држава, лицето кое раководи со гаснењето на по-
жарот го определува начинот на соработка, повр-
заноста, системот на врски и информирањето поме-
ѓу учесниците во гаснењето на пожарот. 

Член 26 
Кога противпожарната единица е повикана да 

Закаже помош во гаснењето на пожар на воена про-
тивпожарна единица или на територија на соседна 
држава, истата се придржува на наредбите на вое-
ниот старешина односно лицето или органот кој 
раководи со гаснењето на пожарот на територијата 
на соседната држава. 

Член 27 
Кога во акцијата за гаснење на пож,ар се вклуче-

ни специјални авиони наменети за тоа, лицето кое 
раководи со гаснењето на пожарот постапува според 
одредбите на Правил.никот за начинот на исфрла-
њето на хемиски средства од воздухоплов („Служ-
бен лист на СФРЈ“, бр. 62/80 и 52/83). 

Член 28 
Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, 

постојано се грижи да го заштити животот на лу-
ѓето кои учествуваат во гаснењето на пожарот и да 
спречи непотребни оштетувања на објектот и мате-
ријалните доб,ра кои се спасу,ваат. 

7. Предупредување 

Член 29 
Пожарникарите на противпожарните единици ги 

предупредуваат лицата (кои живеат, работат, се дви-
жат или слично) во близината на местото на наста-
нот, за опасноста од настанатиот пожар или експло-
зија или на постоење на некоја друга опасност која 
ја загрозува нивната лична сигурност, животот и 
имотот. 

Член 30 
Предупредувањето се дава усмено, со светлосен 

знак или на друг погоден начин. Предупредувањето 
мора да биде јасно и кратко. 

Предупредувањето со знак се дава на пропишан 
начин, ако неговото давање за одредени случаи е 
пропишано. 

8. Издавање на наредби 

Член 3 L 
Наредбите на лицето кое раководи со расне-

њето на пожарот издадени на граѓаните, организа-
циите на здружен труд и други самоуправни орга-
низаци,и и заедници и државни органи се однесу-
ваат на преземање на одредени мерки и дејствија 
или на воздржувањето од одредени активности од 
кои непосредно зависи извршувањето на задачите, 
и тоа само за времето, кое е неопходно тие задачи 
да се извршат. 

Лицата кои живеат во непосредна близина на 
местото на пожарот и лицата кои ќе се затекнат на 
местото на пожарот, како и организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници и државни органи, по наредба на лицето 
кое раководи со гаснењето на пожарот учествуваат 
во гаснењето на пожарот и спасувањето на луѓето и 
,имотот, како и и стават на располагање на про-
тивпожарната единица, алат, превозни и други сред-
ства за гаснење на пожарот и за спасување на лу-
ѓето и имотот. 

Во организациите на здружениот труд и други-
те самоуправни организации и заедници и државни 
органи, наредба се издава на одговорното лице или 
лицето кое го заменува, односно функционерот кој 
раководи со органот на управата надлежен за внат-
решни работи или лице овластено од него. Ако овие 
лица се отсутни наредбата се издава на лицето кое 
ќе се затекне во просториите на организацијата. 

Наредбата се издава непосредно и усно', а по 
потреба писмено или преку средствата за јавно ин-
формирање. 
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9. Забрана на пристап и движење на одреден 
простор или објект 

Член 32 
Забраната на пристап и движење на неповика-

ни лица на местото на пожарот како и забраната 
на сообраќајот заради непречен пристап на против-
иожарните возила и други средства за гаснење на 
пожари, се врши за времето што ќе го нареди ли-
цето кое раководи со гаснењето на пожарот. 

10. Евакуација на луѓето и имотот 

Член 33 
Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, 

ќе нареди евакуација на лица и отстранување на 
предметите од сосе дните објекти што се загрозени 
од пожар, отстранување на материјали што би мо-
желе да бидат зафатени со пожарот и уривање на 
објект, односно отстранување на постројка, уред и 
сл. што би можел да го пренесе пожарот врз други 
објекти, доколку ширењето на пожарот не може да 
се спречи на друг начин, како и да преземе мерк,и 
за обезбедување на отстранетите предмети и мате-
риј,ал,и, од кражба или незаконито присвојување на 
евакуираниот имот. 

Член 34 
Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот 

се грижи да не се растураат, изнесуваат и земаат 
предмети и материјали од местото на пожарот од 
страна на неповикани лица или пожарникарите на 
противпожарнага единица односно лицата кои учес-
твуваат во гаснењето на пожарот. 

Пронајдените пари, хартии од вредност и други 
скапоцености, лицето кое раководи со раснењето на 
пожарот со потврдата ги предава на општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи. 

11. Обезбедување на извори за вода и снабдување со 
вода 

Член 35 
Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот 

во местото каде се појавил пожарот или во цела 
населба ќе го ограничи делумно или целосно дово-
дот на вода на другите потрошувачи заради обезбе-
дување на потребна количи,на на вода за гаснење 
на пожарот. 

Заради ефикасно гасне-ње на пожарот, пожарни-
карите на противпожарната единица користат вода 
од соседните бунари, цистерни, резервоари, канали 
и слично кои им припаѓаат на граѓани, организации 
на здружен труд и други самоуправни организации 
и заедници и држав,ни органи, а истите се во бли-
зина на местото на пожарот. 

12. Прекин на довод на електрична енергија, гас, 
нафта, или други запаливи течности 

Член 36 
Лицето кое раководи со гаснењето на пожар ќе 

нареди да се прекине доводот на електрична енер-
гија, гас, нафта, или други запаливи течности зара-
ди спречување, ширење на пожар и појава на екс-
плозија. 

13. Влегување односно отворање на заклучени 
објекти и простории 

Член 37 
Пожарникарите на противпожарните единици 

влегуваат односно насилно отвораат заклучени об-
јекти или простории, по наредба на лицето кое ра-
ководи оо гаснењето на пожарот, заради гаснењето 
на пожарот и спасувањето на луѓето и имотот и тоа: 

1. ако во станот или просторијата настане екс-
плозија или пожар при што се доведени во опас-
ност животот на луѓето и имотот и 

2. ако се укаже потреба од отстранување на 
непосредна опасност од пожар или експлозија по 
животот на луѓето и имотот, 

Член 38 
Пожарникарите на противпожарните еди,ници кои 

влегуваат во присилно отворен објект или просто-
рија се задржуваат во истите само за времето до 
дека постојат причините за влегувањето во објек-
тот или просторијата. 

П,ри присилното влегување во заклучениот об 
1ект или просторија се избегнува непотребното ош-
тетување. 

Член зѕ 
Пожарникарите на противпожарните единици 

можат да влезат во просториите на дипломатските 
мисии, конзуларните простории или меѓународни ор-
ганизации кои имаат статус на дипломатски ми-
сии, во случај на пожар или експлозија, само по 
барање на шефот на мисијата односно шефот на 
конзулатот. 

14. Отстранување на паркирани возил-а и предмети 

Член 40 
Лицето кое раководи со тажењето на пожарот 

.ќе нареди отстранување на паркираните возила и 
предметите кои се наоѓаат на местото на пожарот и 
истите претставуваат пречка за непречен пристап на 
противпожарните возила и другите средства за гас-
нење на пожарот. 

Отстранувањето на возилата и предметите од 
став 1 на овој член се врши со повику,вање на соп-
ствениците односно корисниците на истите, соодвет-
ните служби кои вршат отстранување на возилата и 
предметите или отстранувањето го вршат самите по-
жарникари на противпожарните единици. 

При отстранувањето на паркираните возила и 
предметите се избегнува непотребното оштетување. 

15. Употреба на туѓо сообраќајно средство и 
средство за врски 

Член 41 
За превоз до здравствена организација на лица 

настрацани во пожар и за допремување на средства-
та за гаснење на пожар, лицето кое раководи со 
гаонењето на пожарот ќе нареди користење на сооб-
раќај,ни средства на организација на здружен труд, 
други самоуправни организации и заедници, држав-
ни органи или граѓани ако на местото на пожарот 
нема возила за допремување на средствата за гасне-
ње на пожар и возила за прва помош. 

Член 42 
Пожарникарите на противпожарните единици ќе 

се послужат со средства за врска на организации на 
здружен труд и други самоуправни организации и 
заедници, државни органи или граѓани, во случај 
на барање на помош за гаснење на пожарот и спа-
сување на луѓето и имотот или за известување на 
општинските органи на управата надлежни за вна-
трешни работи. 

Член 43 
Кога при тажењето на пожарот се користат 

сообра/ќајни средства на граѓани, организации на 
здружен труд и други самоуправни организации и 
заедници и државни органи, лицето кое раководи 
со гаснењето на пожарот на барање на сопственикот 
на употребеното сообраќајно средство му издава 
потврда врз основа на која се исплатува надомес-
токот во висина на стварните трошоци направени 
при употребата на возилото од страна на противпо-
жарната единица. 

Во потврдата за употреба на туѓото сообраќај-
но средствао ќе се назначат податоци за истото — 
вид, марка, регистарски број, време на употреба, 
изминати км и причина за употребата. 

16. Заминување од местото на пожарот 

Член 44 
Пожарникарите на противпожарните единици ра-

ботат? на гасењето ' и спасува,њето на луѓето и имО' 
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тот ги вршат се додека не се изгасне пожарот од-
носно не се заврши со спасувањето. 

Противпожарната единица го напушта местото 
на пожарот кога лицето кое раководи со гаснењето 
на пожарот тоа ќе го нареди. 

Член 45 
АКО ПОСТОИ опасност од повторно избувнување 

на пожарот, лицето кое раководи со гаснењето на 
пожарот ќе определи противпожарна стража со по-
требен број на пожарникар^ техничка опрема и 
средства за гаснење на пожар на местото на пожа-
рот 

Во противпожарната стража од став 1 на овој 
член не се определуваат пожарникар^ и опрема од 
противпожарни! е единици од други општини и про-
тивпожарни единици на ЈНА. 

Член 46 
Кога во гаснењето на пожарот, учествувале по-

веќе противпожарни единици, лицата кои раково-
деле со противпожарните единици му поднесуваат 
усмен извештај на лицето кое раководело со гасне-
њето на пожарот за нивното учество во гаонењето на 
пожарот како и усно барање за надоместок на тро-
шоците од член 70 став 1 точка 1, 2 и 3 од Законот 
за заштита од пожари. 

Ако е поднесено барање за надоместок на тро-
шоците, лицето кое раководело со гаснењето на по-
жарот во присуство на лицето кое раководело со 
противпожарната единица ќе изврши увид на тех-
ничката опрема и средствата за гаснење на пожар 
и во записник ќ е ја констатира нивната состојба. 

Во записникот ќе се внесе и забелешка дали 
лицето кое раководело со противпожарната единица 
се согласило оо констатираната состојба односно во 
што не се согласува со содржината на записникот. 

Член 47 
Одговорното лице кое раководи со противпо-

жарната единица од која е побарана и дадена по-
мош на подрачјето на други општини, во рок од 
8 дена изготвува писмено барање за надоместок на 
трошоците од член 70 од Законот за заштита од 
пожари кое преку општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи се доставува до со-
бранието на општината. 

17. Давање на податоци и известувања 

Член 48 
На барање на истражен судија или работници 

на органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти, пожарникарите на противпожарните единици 
даваат одредени податоци за настанатиот пожар или 
експлозија. 

Член 49 
Пожарникарите на противпожар,ните единици, за 

сите забележувања при гаснењето на пожарот (по-
ложба на врати и прозорци, карактеристичен изглед 
на дим и пламен, одредени мириси, положбата на 
сомнителни предмети во местото на пожарот) го 
известуваат истражниот судија или работникот на 
органот на управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 50 
Пожарникарите на противпожарните единици не 

смеат на неповикани лица да им даваат известува-
ња и податоци до кои дошле при вршење на рабо-
тите во противпожарната единица, односно подато 
ци за состојбата со противпожарната опрема и сред-
ства во противпожарната единица, без одобрение од 
функционерот кој раководи со органот на управата 
надлежен за внатрешни работи. 
I 
III. МИНИМАЛНА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕД-
СТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР НА ПРОТИВПО-

ЖАРНИТЕ Е Д И Н И Ц И 

Член 51 
Под минимална техничка опрема и средства за 

гаснење на пожар, во смисла на овој правилник, се 
подразбира минимумот на техничка опрема и сред-

ства за гаснење на пожар со што располага против-
пожарната единица, наменети за гаснење на пожар 
и спасување 'на животот на луѓето и имотот загро-
зени од пожар и потребната количина на резерви 
на соодветни средства за гаснење на пожар. 

Член 52 
Минималната техничка опрема и средства за 

гаснење на пожар на противпожарната единица зави-
си од степенот на загрозеноста од пожар, видот на 
објектите што се заштитуваат, видот на противпо-
жарната единица, бројот на пожарникари во против-
пожарната единица, општинскиот план за заштита 
од пожари и самоуправниот општ акт односно план 
за заштита од пожар на организацијата на здруже-
ниов труд и друга самоуправна Организација и за-
едница како и државен орган. 

Член 53 
Територијалната противпожарна единица која во 

својот состав има од 9 до 16 пожарникари располага 
со следната техничка опрема и средства за гаснење 
на пожар: 

— едно навално противпожарно возило (вода, 
пенило и сув прав); 

— едно пратечко возило — носивост од 7500 
литри вода и до 400 литри лепило ; 

— едно теренско возило (од 5 до 10 седишта) 
— една моторна и една електрична пумпа со 

капацитет над 800 литри во минута со потребна про-
тивпожарна опрема,-

— две приколки Ѕ-250; 
— еден длзбокопoiBлекувач на вода; 
— еден чадоповлекувач 
— подвижен апарат за производство на елек-

трична енергија — генератор; 
— две санитетски носила, 
— сандаче за прва помош; 
— исправувач за полнење на акумулатори од 2 

ДО 24 волТИ; 
— стабилна радиостаница; 
— три прено-сни радиостаници; 
— комплет алат за исклучување на електрична 

енергија; 
— еден пар рефлектори од 1000 до 1500 вати; 
— отворена спусница од 30 метри; 
— унакрсно јаже за спасување,-
— скали: кукачи, составувач^ и растегнувач^ 
— два мегафон а; 
— рачна сирена; 
— две моторни ПИЛИ; 
— две рачни пили (шумски); 
— секири 10; 
— копачи 10; 
— лопата 10; 
— челични метли 30 и 
— десет нараменици за вода. 
Секое противпожарно возило се опремува со 

следната противпожарна опрема и средства за гасне-
ње на пожар: 

— 4 доводни црева од. 1,6 метри од Ф н о мм; 
— 2 доводни ПП црева од 3,6 метри од Ф 

НО ММ; 
— 2 ВСИСНИ корпи ОД Ф 110 ММ; 
— 9 одводни ПП црева (травира) од Ф 75 мм 

со спојки (со резерва); 
— 18 одводни ПП црева (травира) од Ф 52 мм 

со спојки (со резерва); 
— хидрантен продолжеток од Ф 110 мм (до-

колку постои таква хидрантска мрежа); 
— хидрантен продолжеток од Ф 75 мм,-
— хидрантен клуч,-
— 3 универзални клучеви за црева; 
— 9 носачи на ПП црева,-
— 9 држачи на ПП црева,-
— 3 обични млазници оо затворач од кои една 

Ф 75 мм и два од Ф 52 мм, 
— по една универзална, комет, монсун и дла-

бинска млазница од Ф 52 мм; 
— троделна разделница,-
— една меѓумешалка за добивање на воздушна 

пена; 
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— собирница; 
— два пара облека за заштита од високи тем-

ператури: 
— по два рачни ПП апарати од Ѕ-9, СО г5 еден 

ПП апарат со халон, 
— два изолациони апарати и четири резервни 

боци со ко“мпримиран воздух; 
— радиостаница (колска); 
— две акумулаторон ламби; 
— санитетски торбичка со комплет прибор за 

прва помош и 
— синџири за тркала. 

Член 54 
Територијалната противпожарна единица со над 

16 пожарникар^ покрај техничката опрема и сред-
ства за гаснење на пожар предвидени во член 53 
на овој правилник, на секои нови 8 пожарникари 
располага со уште едно противпожарно навалиш или 
пратечко возило со потребна опрема за тоа возило. 

Член 55 
Територијалната противпожарна единица со над 

32 пожарникар^ покрај предвидената техничка опре-
ма и средства за гаснење на пожар во член 53 и 
член 54 на о-вој правилник, располага со едно спе-
цијално возило со сув прав Ѕ-2000 или Ѕ-4000 кгр. 
возило со механички или хидраулички скали, тех-
ничко возило за сечење на разни конструкции, ге-
нератор за лесна пена. компресор за полнење на 
боци за изолациона апарати и две преносни радио-
станици. 

Со специјално возило, возило со механички или 
хидраулички скали и техничко возило за сечење 
на разни конструкции од став 1 на овој член може 
да располагаат и територијални противпожарни еди-
ници со помалку од 32 пожарникар^ ако потребите 
од овие возила се утврдени со општинските плано-
ви за заштита од пожар. 

Член 56 
Територијалната противпожарна единица со над 

64 пожарникар^ покрај техничката опрема и сред-
ства за гаснење на пожар предвидена во член 53, 54 
и 55 став 1 на овој правилник располага и со други 
возила (товарни и технички возила) ако потребата 
од овие возила е утврдена со општинскиот план за 
заштита од пожар 

Член 57 
Самостојната или заедничката професионална 

противпожарна единица, што ја основале организа 
ции на здружен труд, согласно член 42 од. Законот 
за заштита од пожари, располага со минимална тех-
ничка опрема и средства за гаснење на пожар ' про-
пишана за територијалната противпожарна единица 
со ист број на пожарникар^ само ако на подрачје-
то на општината не е основана територијална про-
тивпожарна единица. 

Ако на подрачјето на општината е основана те-
риторијална противпожарна единица, само“стојната 
или заедничката професионална противпожарна еди-
ница може да располага со помалку од пропишаната 
минимална техничка опрема и сре,дства за гаснење 
на пожар за територијалната противпожарна едипи 
ца со ист број на пожарникар^ 

Осно“вачите на самостојната и заедничката про-
фесонална противпожарна единица во зависно“ст од 
видот на објектите што се заштитуваат и степенот 
па нивната загрозеност од пожар и по предлог на 
општинскиот орган на управата надлежен за вна-
трешни работи ќе утврдат кои видови на техничка 
опрема и средства за гаснење пожар ќе бидат нама-
лени од предвидениот минимум за територијална 
противпожарна единица со ист бр,ој на пожарникари 
( 

Член 58 
Професионалната противпожарна ед,иница осно 

вана согласно член 43 од Законот за заштита од по' 
жари располага со минимална техничка опрема и 
средства за гаснење на пожар, утврден,и од основачот 

односно основачите на професионалната противпо-
жарна единица, а во зависност од планот за заштита 
ед пожари и по предлог на општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 59 
Техничката опрема и средствата за гаснење на 

пожар што се предвидени во проектите за заштита 
од пожари на одделни објекти, не се сметаат за 
техничка опрема и средства за гаснење на пожар 
на професионалните противпожарни единици. 

Член 60 
Во секое време во противпожарната единица мо-

ра да постои резерва на сув прав — Ѕ и пенила 
за најмалку две полнења на возилата и апаратите 

Член 61 
Отстапување од пропишаната во овој правилник 

техничка опрема и средства за гаснење на пожар, 
може да се врши само во смисла на набавка на 
посовремена техничка опрема и средства што ќе 
овозможат поефикасна заштита од сите видови по 
жари и спасување на животот на луѓето и имотот 
загрозени со пожар. 

Член 62 
Расходуваната техничка опрема и средства за 

гаснење на пожар, противпожарни Ге единици можат: 
да ја отстапуваат на доброволните противпожарни 
единици. 

IV. ВРШЕЊЕ НА СМОТРА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕХ 
НИЧКАТА ОПРЕМА И СРЕДСТВАТА ЗА ГАСНЕЊЕ 

НА ПОЖАР 

1. Вршење на смотра 

Член 63 
Со смотра се утврдува моменталната состојба во 

противножарната единица ^и надворешниот изглед 
на пожарникарите, техничката опрема и средствата 
за гаснење на пожар, униформата и чевлите. 

Секое постројување на пожарникарите на про-
тивпожарната единица треба да биде и кратка смо-
тра. 

При вршењето на смотра одговорното лице кое 
раководи со противпожарната единица укажува на 
забележаните' неправилности и дава наредба за нив-
но отстранување веднаш или во определен рок. 

Смотра на противпожарната единица се врши ед-
наш месечно. 

2. Преглед и одржување на техничката опрема и 
средствата за гаснење на пожар 

Член 64 
Прегледот се врши заради утврдување на-
— општата состојба на противпожарната единица 

во поглед на техничката опременост и оспособеност 
на пожарникарите за извршување на работите и 
задачите,-

— техничката исправност и бројната состојба на 
техничката опрема и средства за гаснење на пожар 
и спасување на луѓето и имотот PI 

— хигиената и редот во просториите на против-
пожарната единица. 

Член 65 
Прегледот на техничката опрема и средствата 

за гаснење на пожар се врши дневно, неделно и 
вонредно. 

Прегледите ги вршат пожарникарите на против-
пожарната единица задолжени со соодветна техничка 
опрема и средства за гаснење на пожар или служ-
бата за одржување во противпожарната единица, а 
времето на прегледот го одредува одговорното лице 
кое раководи со противпожарната единица. 

Член бб 
Дневниот преглед на техничката опрема и сред-

ствата за г о н е њ е на пожар (возила и пумпи) оп-
ф а ќ а ; 
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1. преглед на гориво, масло и вода (зависно од 
типот на возилото или моторната пумпа); 

2. преглед на затвореноста на системот за довод 
на гориво, ^,масло и вода, 

3. проверка на притисокот на гумите со мано-
метар и протегнатост на тркалата; 

4. проверка на состојбата и прицврстеноста на 
главните склопови на моторот и нивната поврзаност,-

5. проверка на исправноста на системот за уп-
равување, 

6. ставање на моторот во работа и контрола: 
— работа на моторот на среден и максимален 

број на обрти за време од 5 до 10 минути, 
— работа на манометарот за масло, термомета-

рот за вода, п о к а ж у в а а т за горивото, амперметарот 
и останатите инструменти и 

— исправноста на сите електрични уреди, аку-
мулаторот, фаровите, сигналните светла, брисачите 
за стакло, греачи и др.; 

7. проверка на состојбата и прицврстен о ста на 
главните склопови, амортизери, кабини и сл.; 

8. проверка на комплетноста на алатот, прира-
чен прибор и резервни делови,-

9. проверка на комплетноста на санитетскиот ма-
теријал; 

10. проверка на комплетноста на приборот во 
возилото според инвентарската листа и средствата 
за гаснење на пожар и 

11. проверка на исправноста на освојувачот (ква-
чилото), менувачот и сопирачките. 

Член 67 
Дневниот преглед се врши еднаш дневно, а во 

случај на употреба на техничката опрема и сред-
ствата за гаснење на пожар се врши повторно во 
текот на денот и истиот опфаќа : 

1. перење и чистење на техничката опрема и 
средствата за гаснење на пожар; 

2. отстранување на дефектите забележани во те-
кот на работата; 

3. сите работи од дневниот преглед и 
4 сместување и гаражирање на техничката оп-

рема и средства за гаснење на пожар. 

Член 68 
Неделниот преглед опфаќа.-
1 целосно перење и чистење на возилата, пум-

пите и приберат, 
2. преглед и чистење на акумулаторите и оста-

натите електрични уреди,-
3. преглед и чистење или замена на елементите 

за пречистување на горивото, маслото и воздухот, 
во согласност со упатството на производителот; 

4. преглед и пристигнување на сите врски на мо-
торот, трансмисија, системот за управување и др ; 

5. проверка на исправноста на ПП пумпи и сис-
теми за црпење на вода; 

6. подмачкување на местата по шема и упат-
ството на производителот и 

7. преглед на останатата опрема. 

Член 69 
За ,дневните и неделните прегледи на техничката 

опрема и средства за гаснење на пожар се води 
евиденција, при што се запишува прегледот и кон-
статираната состојба, за секој дел од опремата и 
средствата посебно 

Член 70 
Вонреден преглед на техничката опрема и сред-

ствата за гаснење на пожар се врши по наредба на 
одговорното лице кое раководи со противпожарната 
единица или функционерот кој раководи со органот 
на управата надлежен за внатрешни работи. 

Во наредбата се одредува видот на прегледот 
на техничката опрема и средствата за гаснење на 
пожар 

Член 71 
Целата техничка опрема и средства за гаснење 

на пожар се сместува и чува во одредени простории 
го кои е обезбедена соодветна заштита, 

Противпожарните возила се гаражираат така да 
предниот дел е насочен кон излезот. 

Клучот за активирање на моторот на возилото 
треба секогаш да се наоѓа во контакт бравата на 
возилото. 

Член 72 
Во текот на зимскиот период, во просториите 

во кои се гаражирани ПП возилата и сместени ПП 
пумпите се одржува температура од најмалку + 8 0 Ц. 

ПП возила во текот на зимскиот период се 
обезбедени со зимска опрема за безбедносно дви-
жење по замрзнати и со снег покриени патишта. 

Член 73 
Одржувањето на техничката опрема и средствата 

за гаснење на пожар опфаќа ракување, чување и 
поправка на истата. 

Член 74 
Пожарникарите на противпожарната единица тре-

ба правилно и стручно да ракуваат со техничката 
опрема и средствата за гаснење на пожар и истите 
да ги одржуваат во исправна состојба. 

Со техничката опрема и средствата за гаснење 
на пожар се ракува во согласност со упатството на 
производителот и секоја неисправност треба веднаш 
да се отстрани. 

За одржување во исправна состојба на технич-
ката опрема и средствата за гаснење на пожар се 
грижи одговорното лице кое раководи со противпо-
жарната ед,иница и непосредно задолжените работ-
ници. 

Член 75 
Неисправната техничка опрема и средствата за 

гаснење на пож,ар не смеат да ое употребуваат. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 76 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за минималната тех 
пичка опрема и средства за гаснење на пожар на 
противпожарни!е единици („Службен весник на СРМ“ 
бр. 4i/S3). 

Член 77 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во .,Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр 262-8658/1 
27 октомври 1987 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Александар Андоновски, с. р 

747. 
Врз основа на член 37 од Законот за општестве-

ните совети и за републичките општествени совети 
(,.Службен весник на СРМ“ бр. 24/80) и член 45 
од Деловникот на Републичкиот општествен совет 
за стопански развој и економска политика, на сед 
ницата одржана на 26 октомври 1987 година, Сове-
тот донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ 

И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

1. За претседател на Републичкиот општествен 
совет за стопански развој и економска политика, со 
мандат од една година се избира Горѓи Михајлов-
ски, член на Претседателството на СРМ. 

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

Бр 27-1/20 
4 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател на Републичкиот 
општествен совет за стопански 
развој и економска политика, 

Петар Гошев, с. р. 
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748. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македон,ија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уста,вниот 
суд на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата 
одржана на 14 октомври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 25 од Одлуката за 
општинските даноци на граѓаните донесена од Со-
бранието на општина ,,Карпош“ Скопје („Службен 
гласник на град Скопје“ бр 20/86, пречистен текст) 
во времето на неговото важење не бил во согласност 
со уставното начело на еднаквост 

Оваа одлука има правно дејство како одлука 
со која се укинува општ акт 

2. СЕ УКИНУВА член 24 од Одлуката за оп-
штинските даноци на граѓаните, донесена од Собра-
нието на општина ,,Карпош“ во Скопје на 29 де-
кември 1986 година (,,Службен гласник на град Скоп-
је“ бр. 3/87) 

3. Директорот на Републичкиот завод за судски 
вештачења во областа на финансиите, материјалното 
работење и сообраќајот, со предлог поднесен до 
Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 25 и 
член 24 од одлуките означени во точките 1 и 2 од 
оваа одлука 

Според наодите во предлогот со оспорените чле-
нови од означените одлуки се врши ослободување од 
плаќање данок за вршење на професионална дејност 
само на граѓаните што остваруваат ваков приход во 
општинските судови, со што се ставаат во нерамно-
правна положба граѓаните што остваруваат приходи 
од вршење на означената дејност во другите судови 

4. Судот на јавната расправа утврди дека во ос-
порените членови 24 и 25 од означените одлуки е 
предвидено да се ос оболуваат од плаќање на данок 
од вршење дејност во процент од секој поодделно 
остварен бруто приход, односно приходите кои, по-
крај другото се исплатени на судиите поротници, 
судските и други вештаци, судските толк,увачи и 
стечајни управници во износ од 10 000 односно 80.000 
динари годишно од еден обврзник исплатени од стра-
на на општинските судови во градот. Судот исто 
така утврд,и дека оспорената одлука објавена во 
„Службен гласник на град Скопје“ бр. 20/86 преста-
нала да важи со донесување на Одлуката од 29 де-
кември 1986 година. Меѓутоа, соглас,но член 419 став 
2 од Уставот на СР Македонија постојат процесни 
претпоставки за нејзино оценување, со оглед на тоа 
што од престанокот на нејзиното важење до пове-
дувањето на постапката (4 02. 1987 година), не по-
минало повеќе од една година 

5. Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Уста 
вот на СР Македонија неприкосновената основа на 
положбата и улогата на човекот, покрај другото, ја 
сочинуваат и еднаквоста на правата, должностите и 
одговорностите во согласност со уставноста и зако-
нитоста, а согласно член 204 став 2 сите се еднакви 
пред законот 

Од овие уставни одредби произлегува дека ра-
ботните луѓе и граѓаните под еднакви услови ги 
остваруваат своите права и ги извршуваат своите 
должности, во кои, меѓу другото, спаѓа и плаќање-
то на одредени даноци 

Согласно член 86 од Уставот на СР Македонија, 
системот, изворите и видовите даноци, такси и дру-
ги давачки се утврдуваат со закон Општините и 
Републиката самостојно ја утврдуваат в,исината на 
даноците, таксите и другите давачки што според 
законот се нивни приходи и располагаат со нив. 

Според член 87 став 2 од Уставот, даноците и 
придон-есите од личен доход односно од приходите 
на работниците и граѓаните, освен даноците на имот 
и приходи од имот, се плаќаат во согласност со 
закон, според прописите и во корист на општината 
на чие подрачје работникот или граѓанинот живее. 

Според мислењето на Судот доколку општината 
пропише олеснувања или ослободувања од данок на 
приход од одредени дејности, тогаш тоа олеснува-
ње односно ослободување се однесува на сите да-
ночни обврзници кои ја вршат таа дејност без оглед 
во кој орган или организација ги остваруваат при-
ходите 

Со оглед на тоа што во оспорените одлуки се 
врши олеснување односно ослободување на данок 
од приход од вршење дејност во зависност од тоа во 
кој суд даночниот обврзник ги остварува тие прихо-
ди, а не се ослободува самата дејност без оглед во 
кој орган се врши, Судот утврди дека со тоа се по-
вредува уставното начело на еднаквост. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 од оваа одлука 

У. бр. 28/87 
14 октомври 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија, 
Судија, 

м-р Јордан Арсов, с. р. 

749 . 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 7 октомври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ ОДБИВА предлогот на Спортското рибо-
ловно друштво „Летница" во Охрид за оценување 
уставноста и законитоста на делот I точка 2 од 
Наредбата за изменување и дополну,вање на Наред-
бата за видови на рибодовни средства дозволени 
за стопански и спортски риболов и за ограничување 
употребата на одделни риболовни средства за сто-
пански и спортски риболов бр. 02-1125, донесена 
од Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство на 6 мај 1987 година („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 17/87). 

2 Оваа одлука ќе се објави во ,,Службен весник 
на СРМ“. 

3. Спортското риболовно друштво „Летница" во 
Охрид поднесе предлог до Уставниот суд на Македони-
ја за оценув,ање уставноста и законитоста на делот 
I точка 2 од актот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што оваа одредба не е во согласност 
со уставното начело на еднаквост утврдено во Од-
дел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македони-
ја и со член 3^ од Законот за рибарство. 

4 На седницата Судот утврди дека во делот 
I точка 2 од Наредбата е предвидено дека спорт-
ски риболов во Охридското Езеро, Дојранското Езеро, 
и Пресп?нското Езеро, може да се обавува само 
со чамци на весла, без носење и употреба на лента 
или друго средство на моторен погон (вонкрмен 
мотор, глисер и ДР ) 

5. Според член 37 став 2 од Законот за рибар-
ство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84 и 17/87), 
како дозволени средства во смисла на овој закон се 
сметаат и средствата со чија помош ловењето на 
риба ста,нува по достапно, како што се сите видови 
на чамци и 'Бомкрмниот .мотор. Според став 3 од 
истиот член како средство за риболов се смета и 
глисерот доколку се користи за прикривање и транс-
порт на бесправно уловена риба над количеството 
определено со овој закон 

Во член 44 ста,в 1 алинеја 2, пак, од истиот 
зако,н е предвидено дека Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ќе донесе 
поблиски прописи за видови на риболовни средства 
што можат да се употребуваат за вршење на сто-
пански и спортски риболов, како и ограничување на 
употреба на одделни риболовни средства 

Од наведените законски одредби произлегува де-
ка Законот предвидува одредени средства со кои 
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може да се обавува стопански и спортски риболов, 
меѓутоа истовремено го овластува Републичкиот ко-
м,итет за земјоделство, шумарство и водостопанство 
со побл,иски прописи покрај другото да предв,идат 
и ограничување на употреба на одделни риболовни 
средства за стопански и спортски риболов. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај со. 
оспорената одредба од Наредбата се ограничува 
спортскиот риболов да се обавува само со чамци на 
весла, без носење и употреба на лента и други сред-
ство на моторен погон, Судот смета дека оспорената 
одредба не е во несогласност со член 37 став 1 и 
44 став 1 алинеја 2 од Законот за рибарство, бидеј 
ќи за пропишување на таквото ограничување по 
стои законско овластување. 

Исто така, Судот смета дека оспорената одред-
ба не е во несогласност со уставното начело на ед-
наквост затоа што условите и целите под кои се 
обавува стопанскиот и спортскиот риболов се раз-
лич,ни. Со пропишување на ограничување на рибо-
ловните средства само за спортскиот риболов не се 
повредува правото на граѓаните спортски риболовци 
во однос на работниците во здружениот труд затоа 
што тие не се наоѓаат во иста положба. 

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

У. бр. 120/87 
7 октомври 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија, 
Судија, 

Мугбил Бејзат, с. р. 

750. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на негов,ите одлуки на седницата одржана на 21 ок-
томври 1987 година, донесе , 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 34 став 1 точка 1, 3 
и 7 од Правилникот за распределба на станови и 
станбени кредити на ООЗТ „ З а с т а в а — Скопје“ во 
со-став на Работната организација „Авто-Скопје — 
Скопје“, донесен од работниците со референдум одр-
жан на 26 јуни 1985 година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Основната организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на член 34 став 1 точка 1, 3 и 7 од Правил-
никот означен во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот, основот степен на стручна 
подготовка се вреднува независно од обемот и сло-
женоста на работните задачи, што е спротивно на 
начелото на распределба според трудот. Основот ра-
ботен стаж, пак, се оспорува затоа што е различно 
вреднуван стажот остварен во и вон организацијата. 
Предлагачот, исто така, смета дека основот опште-
ствен о-политичка и самоуправна активност не мо-
же да се земе како основ за доделување на стан 
и смета дека оваа одредба не е во согласност со 
Уставот 

4 На седницата Судот утврди дека во член 34 
од Правилникот предвидени се критериум,ите за до-
делување на стан и станбени кредити. 

Во член 34 став 1 точка 1 предвиден е основот 
степен на стручна подготовка како самостоен основ. 
Според мислењето на Судот, кога основот сложеност 
не е предвиден како еден од основите за доделува-
ње на станов,и и станбени кредити, основот степен 
на стручна подготовка може да се предвиди како 
само-стоен основ 

Меѓутоа, стручната подготов-ка не може да има 
доминантно влијание при распределбата на станови, 

затоа што се обезвреднуваат социјално-економските 
критериуми. 

Со оглед на тоа што во оспорениот правилник 
станбената состојба нема доминантно влијание, туку 
такво влијание има стручната подготовка, Судот сме-
та дека оспорената одредба не е во согласност со 
уставното начело на заемност и солидарно-ст, изра-
зено во Оддел И став 3 алинеја 6 од Уставот на 
СР Македонија. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 34 став 
3 од Правилникот се предвидува за секоја година 
помината на раб-ота во основната организац,ија да се 
-добие по 1 бод и за вкупно работниот стаж да се 
добијат најмногу 10 бода. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за зд-ру 
жени-от труд правото на работа со општествени сред-
ства што го стекнува секој работник во здружениот 
труд е основ за остварување на неговите права, об-
врски и одговорности во здружениот труд. 

Работејќи во здружениот труд со општествените 
средства работникот создава доход кој има опште-
ствен карактер, и исто така, стекнува и работен стаж 
кој, исто така, има општествен карактер, без оглед 
дали е стекнат во една, две или повеќе организации. 

Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија, неприкоснове-
ната положба и“ улога на човекот, ја сочинуваат 
покрај другото и еднаквоста на правата, д-олжности-
те и одговорностите на луѓето во согласност со ус-
тавноста и законитоста. 

Со оглед на тоа што во член 34 став з од оспо-
рениот прав-илник стажот стекнат во организацијата, 
нееднакво се вреднува со стажот стекнат во друга 
организација, Судот 'смета дека оваа одредба не е 
во согласност со уставното начело на еднаквост. 

6. На седницата Судот утврди дека во член 34 
точка 7 од1 правилникот како основ за утврдување 
приоритет при д-оделување на станови и станбени 
кредити предвиде,н е основот општествено-политичка 
и самоуправна активност и се предвидени бодови од 
О до 10. 

Судот смета, дека општествено-политичката и са-
моуправната активност на работникот не може да 
се предвиди како основ за утврдување , редот на пр-
венств-о за добивање на стан, затоа што секој работ-
ник има право и должност, во услови и односи на 
меѓусебна зависност, одговорност и солидарност, да 
ги врши овие функции и таквата активност не може 
да биде непосреден основ за сте-кнување на одреде-
ни права од материјален интерес. 

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

У. бр. 228/86 
21 октомври 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија, 
Судија, 

Мугбил Бејзат, с р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ре-
гистрација на работни машини, мотокултиватори, 
велосипеди со мотор и приклучни возила што ги 
влечат мотокултиватори, објавен во „Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 39/85, се п о т п а д н а л а грешка, по-
ради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА РА-
БОТНИ МАШИНИ, МОТОКУЛТИВАТОРИ, ВЕЛОСИ-
ПЕДИ СО МОТОР И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА ШТО 

ГИ ВЛЕЧАТ МОТОКУЛТИВАТОРИ 
1.Bo член 7 став 3, во четвртиот ред бр-ојот „2" 

се заменува со бројот „3". 
2. Во член 8 бројот „3" се заменува со бројот 

„2" 
Бр. 23-11263 Од Републичкиот секретаријат 

2 ноември 1987 година за внатрешни работи 
Скопје 
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О П Ш Т И А К Т И Н А С А М О У П Р А В Н И Т Е И Н Т Е Р Е С Н И З А Е Д Н И Ц И 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

241. 
Врз основа на член 16 став 1 алинеја последна 

од Статутот на Републичката СИЗ за здравствена 
заштита („Службен весник на СР Македонија“ број 
33/85), Собранието на Републ,ичката СИЗ за здрав-
ствена заштита, на седницата одржана на 30 ок 
томври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌА-
Њ Е НА ПРИДОНЕС ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО 1387 ГОДИНА 

I 
Се ослободуваат од обврската за плаќање на 

придонес за солидарно остварување на задолжител-
ните видови на здравствена заштита по стапка од 
0,13% од основицата на бруто личниот доход, ра-
ботниците ВО: 

— РО „Транскоп" — ООЗТ Меѓународе,н авто-
транспорт од Битола; 

— ООЗТ „Кристалограверница — Кратово“ од 
Кратово; 

— РО „Треска — Јавор“ од Гостивар, 
— РО „Бања Банско“ од Струмица,-
— Крзнарската индустрија „Димко Митрев“ од 

Титов Велес,-
— МИК „Блажо Тодоровски — Чичето" од Ка-

вадарци; 
— РО „Единство“ од Скудриње; 
— РО „Водостопанство — Вруток“, ООЗТ за тр-

говија на мало и големо „Агропромет" од Гости-
вар. 

IX 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето. а ќе се применува од 1 јануари 1987 година 
до 31 декември 1987 година. 

ГИ 
Оваа одлука ќе биде објавена во „Службен вес-

ник на СРМ“. 

Бр. 08-2253/1 
30 октомври 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

.д-р Кирил Апостолов, с р. 

242. 
Врз основа на член 118, став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 16 став 1 последна алинеја од Ста-
тутот, Републ,ичката самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита — Скопје, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 30 октомври 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на средствата за солидарно остварува-

ње на задолжителн,ите видови на здравствена зашти-
та на населението на СР Македонија за 1988 годи-
на, што се обезбедуваат во Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита 
— Скопје, се утврдува на 0,16% од основицата на 
бруто личниот доход и другите лич.ни примања на 

работниците во самоуправните организации и заед-
ници и работните луѓе кои самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ните и работните луѓе што вршат самостојна профе-
сионал,на дејност што се земаат како основица за 
пресметување и плаќање на придонес за здравстве-
на заштита. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се пресме-

туваат и уплатуваат при исплатата на лич,ниот доход 
како и другите придонеси од личниот доход и ис-
тите се валоризираат согласно со дозволениот по-
раст на заедничката потрошувачка во областа на 
здравството во тековната година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1988 година. 

Bp. 08-2255/1 
ГО октомври 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Кирил Апостолов, с. р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Во овој суд е заведен спор за оспорување на 
татковство по тужбата на тужителката Лепосава Кир-
е в с к а Стојановска од Скопје, сега на привремена 
работа во Австралија, прот,ив тужените Кирковски 
Мендо од Скопје, со непознато место на живеење и 
малолетната Дона К и р е в с к а од Скопје, сега при-
времено во Австралија. 

Се повикуваат тужените Кирковски Мендо и 
малолетната Дона Кирковска од Скопје да се јават 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во ,истиот рок да ја достават својата 
точна сегашна адреса на живеење. Доколку истите 
не се Јават во рок од 30 дена ќе бидат застапувани 
од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XI. П. 
бр. 3174/87. (149) 

Петар Мариќ од с. Глуво роден 1870 година, со 
по сл едно место на живеење во с, Глуво, Скопје, 
исчезна во 1941 година и оттогаш до денес за не 
голиот живот не се знае ништо. 

Предлагачот Краљо Мариќевски од Скопје, со 
стан на ул „Блажо Орландиќ бр. бб има правен 
интерес исчезнатиот да се прогласи за умрен. 

Се повикуваат сите лица на кои што им е поз-
нато дали Петар Мариќ е жив и каде живее или, 
пак, кои можат да дадат други податоци за неговиот 
живот да се јават во рок од 3 месеци од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ“ 

По истекот на рокот од 3 месеци судот ќе доне-
се решение со кое Петар Мариќ ќе го прогласи за 
умре,н 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, Р бр. 
31/85. (150) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лице-
то Арифи Лиман Зулф,и од с Корито, Гостиварско, 
во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави 
во овој суд. 

Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
нешто знаат за неговиот живот, да му го соопштат 
тоа на овој суд. 
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По истекот на рокот од 3 месеци доколку ли-
цето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека е 
умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 256/87. 
(148) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово, се води лос-

тапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Мусли Ејуп Харун од с Нераште против тужената 
Мусли Сузана родена Андерсен од Копенхаген, Дан-
ска, со непозната адреса 

Бидејќи тужената Сузана Мусли, родена Андер^ 
сен, е со непозната адреса, се повикува истата во 
рок од 30 дена да се јави во судот да достави адре-
са или да овласти полномошник кој ќе ja застапува 
во оваа постапка, Во спротивно судот по истекот 
на рокот од 30 дена ќе и постави привремен застапи 
ник кој ќе се грижи за нејзините интереси во оваа 
постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1405/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води пос-
тапка за владение по тужбата на тужителот Њухи 
Сала Аќиф од с. Палатица, против тужениот Амази 
Илми Рамадан од, с. Палатица 

Бидејќи тужениот Амази Илми Рамадан се нао-
ѓа на работа во странство со непозната адреса, се 
обврзува истиот во рок од 30 дена да се јави, да 
достави адреса или да овласти полномошник кој ќе 
ги застапува неговите интереси во оваа постапка 

Во спротивно судот преку Центарот за социјал-
ни работи Тетово ќе му постави привремен застап-
ник 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1410/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за стекнување без основ и надомест на штета по 
тужбата на тужителот Миџаит Османи од с. Челопек, 
против тужените Иљаз Рецеп Зендели од с. Челопек, 
Мирко Ристовски и Грујо Ристовски двајцата од с. 
Брвеница. Вредност на спорот 2 625.000 динари. 

Се поканува тужениот Мирко Ристовски од с. 
Брвеница, сега со непозната адреса во Австралија, 
во рок од 30 дена да се јаЕ,и пред судот, ја доста-
ви неговата адреса или пак постави свој полномош-
ник Во спротивно по истекот на овој рок, судот по 
службена должност ќе му постави привремен стара-
тел кој ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1306/87. 

Пред овој суд се води постапка за утврдување 
на сопственост по тужбата на тужителот Рефет Сана 
Демири од Тетово, ул „Јане Сандански“ бр. 46. 
застапувам од полномошникот Михаил Гераимов-
ски од Тетово, против тужените Јакуп Берзат Фари-
зи и Али Исеин Фазлии, двајцата од Тетово со не-
позната адреса 

Се пови.куваат тужените Јакуп Берзат Фаризи 
и Али Исеин Фазлии двајцата о-д Тетово, да се јават 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во .,.Службен весник на 
СРМ“, да достават своја адреса или да постават свои 
полномошници кои ќе ги штитат нивните права и 
интереси во постапката 

Во спротивно, судот ќе им постави привремен 
застапник кој ќе ги штити нивните права и инте-
реси во по-стапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр. 1081/87. 
(146) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за надомест на шета по тужбата на тужителот 
ЗОИЈ1 „Македонија“ филијала Тетово против туже-
ниот Лика Џабир од Тетово, ул „Штипска“ бр 151 
Вредност на спорот 29? 576 динари 

Се повикува тужениот Лика Џабир од Тетово, 
ул. ..Штипска“ бр 151, сега со непозната адреса во 
странство, во рок од 30 дена да се јави пред судот, 
да ја достави својата адреса или постави свој полно-

мошник кој ќе се грижи за неговите права и инте-
реси во постапката. 

Во спротивно, по истекот на овој рок, судот 
на истиот ќе му постави привремен старател по 
службена должност. 

Од Општинскиот суд ВО Тетово, П. бр. 1056/87. 
(147) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Општин-
ска конференција на народна техника — Штип, 
Претседателство“ и штембил под назив: „Општин-
ска конференција на народна техника — Претседа 
телство, бр. , датум “ се огласуваат 
?а неважни. (5780) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Сојуз на 
синдикатите на Македонија — Скопје, Основни орга-
низација на С CM — ООЗТ Градежно одржување и 
озеленување при Рудници и железарница „Скопје“ — 
Скопје“ се огласува за неважен. (5783) 

Загубените печати и штембили под назив: „РО 
„Превентив-а“ за трговија на големо и мало со прех-
ранбени и непрехранбени производи — Ниш бр. II 
и I I I" се огласуваат за неважни. (5921) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Мисо Мемети, с. Франго-
во, Струга. (5699) 

Воена книшка на име Димче Чакарески, ул. 
,.Пролетерски бригади“ бр 24, Струга. (5700) 

Воена книшка на име Борче Богоевски, с. Вој-
ница, Титов Велес (5701) 

Работна книшка на име Фикнета Амза, Тетово. 
Ученичка книшка за VIII одделение на име 

Емурлаи Имери Тетово (5725) 
Работна книшка на име Емурлаи Имери, Тетово. 
Работна книшка на име Фаризи Фариз, Тетово. 
Работна книшка на име Муамед Исени, Тетово. 
Работна книшка на име Имер Емурлаи, Тетово. 
Работна книшка на име Борис Велков, Кочани. 
Работна книшка на име Драгица Ѓорчевска, Те-

тово. (5769) 
Сви,детелство за III клас на име Тириќ Нусрет, 

нас. Порцеланка, Титов Велес. '(5792) 
Работна книшка на име Ѓоргиева Силвана, ул. 

„8 Март'' бр. 19, Титов Велес. (5793) 
Работна книшка на име Реџаји Демиров, Штип. 
Одобрение бр. 14-1248 за угостителски дуќан — 

гостилница на име Зорка Шириќ, Скопје. (5803) 
Работна книшка на име Рафи Алија, Тетово. 
Лична карта и возачка дозвола на име Шефкет 

Алили, с Г. Речица, Тетово. (5810) 
Воена книшка на име Јован Царкоски, с. Вра-

ништа, Струга “ 4 (5824) 
Сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име 

Мемет Рушити, с. Жеровјане, Тетово (5827) 
Работна книшка на име Гојчо Јанев, Кочани 
Работна книшка на име Александар Стојанов, 

Кочани. (5834) 
Свидетелство за завршено средно образование 

на име Весна Тодоровска, Титов Велес (5848) 
Лична карта и возачка дозвола на име Зулбеари 

Бекири. Тетово (5874) 
Работна книшка на име Салтир Зиков, Титов 

Велес (5894) 
Работна книшка на име Цвета Наумоска, Охрид. 
Работна книшка на име Илчо З а ф и р о в и , Тетово. 
Штед,на книшка на име Владо Пешев, Виница 
Тековн,а сметка бр 15-50-02485-4, издадена од Ју-

гобанка — Основна банка — Скопје на име Тодор 
Китанчев, Скопје. (5915) 

Потврда за регистрација, издадена од АМСМ, на 
име Шабан Усеин, Скопје,- (5916) 
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Решение бр. 12-5024 за вршење автопревозничка 
дејност на име Слободан Ѓеоргиевски, Скопје. (5917) 

Овластување за вршење на надзор и проекти-
рање на име Блаже Спировски, Скопје. (5922) 

Свидетелство за завршена IV година на име Ма-
ја Крајчева, Титов Велес. (5925) 

Работна книшка на име Сашко Стојчев, Кочани 
Работна книшка на име Стојанче Петковски, 

Крива Паланка. (5944) 
Работна книшка на име Илчо Зафировски, Те-

тово. (5954) 
Воена книшка на име Шемо Даут, Тетово 
Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо 

Божинов, Кочани. (3446) 
Диплома на име Станка Данилова, Кочани. ,(3447) 
Свидетелство на име Васко Михајлов, Кочани. 

(3448) 
Свидетелство на име Методи Каранфилов, Ко-

чани. (3449) 
Свидетелство на име Дивна Темелкова, Кочани. 

(3450) 
Свидетелство на име Роберт Салијев, Кочани. 

(3451) 
Ученичка книшка за III клас на име Атанас 

Демјанов, Баница. (3452) 
Свидетелство за III клас на име Татјана Козов-

ска, Виница. (3453) 
Ученичка книшка за III клас на име Билјана 

Глигоровска, Виница. (3454) 
Свидетелства од III и IV година и за завршен 

испит на име Петре Јошков, Радовиш. (3455) 
Свидетелство за III година на име Живко Милев, 

Радовиш (3456) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шефки 

Османи, Горче Петров. (3457) 
Индекс бр. 942 на име Арбен Одо, Струга. (3458) 
Свидетелство за III година на име Драги Заха-

риев, Виница (3459) 
Работна книшка на име Нуредин Абаз, Скопје. 

(3460) 
Свидетелства за I и II година на име Исо Ибра-

им, Скопје. (3460) 
Свидетелство за III година на име Исо Ибраим, 

Скопје. (3462) 
Свидетелства за I и II година на име Зоран 

Оригански, Скопје (3464) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мирјана 

Томовска, Скопје. (3465) 
Работна книшка на име Љупчо Петрушевски, 

Скопје. (3466) 
Свидетелство за VITI одделение на име Ридван 

Точи, Скопје. (3467) 
Свидетелства за Т, II и III година на име Вик-

тор Јаковлески, Скопје (3468) 
Воена книшка на име Руфат Кадриевски, Скопје. 

(3469) 
Свидетелство за I година на име Ангелов Тони, 

Титов Велес. (3470) 
Свидетелство за завршено средно образование 

на име Пенчуров ѓорѓи, Титов Велес. (3471) 
Свидетелство за VIII одделение на име Борис 

Андовски, Титов Велес (3472) 
Свидетелство за VIII одделение на име Душан 

Марков, Демир Капија. (3473) 
Свидетелство за VII I одделение на име Васко 

Трајков, Демир Капија. (3474) 
Свидетелства за I и II година на име Пановска 

Марија, Делчево. (3475) 
Работна книшка на име Благица Трпчевска Те-

шевска, Скопје. i(3476) 
Свидетелство за I година на име Томислав Ва-

силевск,и, Скопје. (3477) 
Воена книшка ВЕ 05461Ѕ на име Јанез Бечон, 

Љубљана. (3478) 
Свидетелство за I година на име Александар 

Алевски, Скопје. (3479) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од ве-

черно училиште на име Зоран Цветановски, Скопје. 
(3480) 

Работна книшка на име Зоран Цветановски, Скоп-
је. (3481) 

Работна книшка на име Јован Бојиќ, Скопје. 
(3482) 

Работна книшка на име Марјана Тоневска, Скоп-
је. (3483) 

Свидетелство за VITI одделение на име Нусрет 
Фетаки, Горче Петров. (3484) 

Свидетелство за И година на име Санде Бојков-
ски, Куманово. ,(3486) 

Свидетелство за III година на име Беби Јашари, 
Куманово. (3487) 

Свидетелство на име Зоран Јордановски, Кума-
ново. (3488) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
име Предраг Цветковиќ, Куманово. (3489) 

Свидетелство за I година на име Бобан Пешиќ, 
Куманово. (3490) 

Свидетелство на име Сашо Стојановски, Кума-
ново. (3491) 

Свидетелство на име Билјана Бојковска, Кума-
ново. (3492) 

Свидетелство на име Рагми Имеровиќ, Кума-
ново. ,(3495) 

Свидетелство на име Зенел Аземи, Куманово. 
Свидетелства од I до IV година на име Мебду-

лер Сулејмани, Куманово. (3498) 
Диплома на име Мебдилер Сулејмани, Куманово. 
Ученичка книшка на име Шаип Зекири, Кума-

ново. (3500) 
Ученичка книшка на име Аднан Шерифи, Ку-

маново. (3501) 
Свидетелство за I клас на име Димовска Д. Ан-

гелина, Титов Велес (3502) 
Свидетелство на име Славица ѓорѓевска, Титов 

Велес. (3503) 
Свидетелство за V одделение на име Јоцо Пуп-

чев, Демир Капија. (̂3504) 
Свидетелства за II и IV година и диплома на 

име Абедин Ибраими, Тетово (3505) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зулќуф-

ли Алии, Тетово. (3506) 
Свидетелство за VIII одделение на име Фејзула 

Асани, Куманово. (3507) 
Здравствена легитимација на име Нехат Назифи, 

Тетово. (3508) 
Свидетелство за VIII одделение на име Латиф 

Ислами, Тетово. (3509) 
Свидетелства од I и IV одделение на име Јахја 

Нуре дини, Тетово. (3510) 
Свидетелство за IV одделение на име Безави 

Мухареми. Тетово. 3 (3511) 
Свидетелство за VII I одделение на име Мудин 

Руфати, Тетово. (3512) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ракипи 

Адулсамет, с. Сенокос, Гостивар. (3515) 
Свидетелство на име Лунтурије Исами, Гости-

вар. ' , (3516) 
Свидетелство за I I I година на име Ивица Пет-

ковски, Гостивар. (3517) 
Свидетелство за VIII одделение на име Самет 

Мемеди, Ј остивар. (3518) 
Свидетелство на име Горица Ангелкоска, Гости-

вар. ' (3519) 
Свидетелство за I година на име Петар Хаџи 

Стојанов, Штип (3520) 
Свидетелство на име Тоше Тулиев, Штип. (3521) 
Свидетелства за III и IV година на име Ели 

Болова, Штип. (3522) 
Свидетелство за И година на име Ацо Николов-

ски, Штип. (3523) 
Свидетелство на име Петре Петров, Штип. (3524) 
Свидетелство на име Владимир Шорев, Штип. 
Здравствена легитимација на име Јана Михајло-

ва, Штип. (3526) 
Свидетелство за VIII одделение на име ѓорѓи 

Велков, Штип. (3527) 
Здравствена легитимација на име Симо Ананев -

ски, Штип. (3528) 
Свидетелства за I и II година на име Огњан 

Георгиев, Кочани. (3529) 
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Свидетелства за I и И година на име Олга 
Ровњак, Кочани. (3530) 

Свидетелство на име Јулија Ивано,ва, Кочани 
Книшка на име Верче Стојменова, Виница. (3532) 
Свидетелство за III клас на име Светлана Соко-

ловска, Виница. (3533) 
Свидетелство на име Мите Донев, Струмица. 
Диплома на име Митко Стојанов, Радовиш. (3535) 
Свидетелство за VI I I одделение на име Славе 

Јанев, Радовиш. (3536) 
Свидетелство за IV година на име Снежана Ла-

зарова, Радовиш. (3537) 
Книшка на име Пано Спасов, Радовиш.. (3538) 
Свидетелство за I година на име Валентина Крс-

тевска, Скопје. (3539) 
Воена книшка на име Колевиќ Енвер, Скопје. 
Свидетелство за I година на име Фарук Ахмети, 

Скопје. (3541) 
Воена книшка на име Бесџет Шаќировски, Скоп-

је. (3542) 
Работна книшка на име Гоце Филиповски, Скоп-

је. '(3543) 
Свидетелство за II година на име Солески Борис, 

Прилеп. (3544) 
Свидетелство за I година на име Солески Борис, 

Прилеп. (3545) 
Свидетелство за И година на име Солески Борис, 

Прилеп. (3546) 
Свидетелство за I година на име Солески Борис, 

Прилеп. (3547) 
Свидетелства за I и II година на име Топчиева 

Менче, Неготино. (3548) 
Свидетелство за III година на име Темелкоски 

Душко, Прилеп (3550) 
Свидетелства за I и II година на име Методија 

Илиески, Прилеп. i(3551) 
Свидетелство за IV клас на име Илиеска Зојка, 

Прилеп. (3552) 
Свидетелство за I година на име С и м о в с к а Еле-

на, Прилеп. (3553) 
Свидетелства за I, I I I I I и IV година на име 

Станковски Б. Живко, Прилеп (3554) 
Свидетелство за I година на име Кебакоска Тат-

јана, с. Кадино. Прилеп. (3555) 
Свидетелство за I година на име Димкоска Ѓ. 

Гордана, Прилеп. (3556) 
Свидетелства за I и И година на име Сотироска 

Гордана, Прилеп. (3557) 
Свидетелства за I, I I I I I и IV година и диплома 

на име Влатко Талески, Прилеп. (3558) 
Свидетелство за VIII одделение на име4 Борис 

Стојкоски, Прилеп. (3559) 
Свидетелство за VIII одделение на име Менан 

Белкоски, Прилеп. (3560) 
Свидетелство за II клас на име Станкоски Бране, 

Македонски Брод. (3561) 
Свидетелство за III клас на име Станкоски Бра-

не, Македонски Брод. (3562) 
Свидетелство за завршено средно образование на 

име Станкоски Бране, Македонски Брод. (3563) 
Ученичка книшка на име Готевска С. Николи-

на, Ресен. (3564) 
Свидетелство за I I I год,ина на име Радевска 

Милена, Ре,сен. (3565) 
Свидетелство за I година на име Николоска Ди-

јана, Прилеп. (3566) 
Свидетелство за I година на име Маџоска Ели-

забета, Прилеп. (3567) 
Свидетелство за VIII одделение на име Светла-

на Јонческа, Прилеп. (3568) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гоце 

Здравковски, Прилеп. (3569) 
Свидетелство за I година на име Фросина До-

девска, Куманово. (3570) 
Ученичка книшка на име Ѓулфарије Адеми, Ку-

маново. (3571) 
Свидетелство на име Лиле Даниловска, Кратово. 
Диплома на име Лидија Мановска, Крива Па-

ланка. . (3573) 
Свидетелства за I и И година на име Костовски 

Николче, Крива Паланка. (3574) 

Свидетелство за I година на име Марјан Митов-
ски, Крива Паланка. (3575) 

Свидетелства за I и I I година на име Миле 
Илов, Неготино. (3576) 

Свидетелства од I до I I I година на име Драги-
ца Атанасова, Неготино. (3577) 

Свидетелство за И година на име Огн,анов Алек-
сандар, Титов Велес. (3578) 

Свидетелство за I година на име Атанасова Вил-
ма, Титов Велес. (3579) 

Уче,ничка книшка од I до IV годи,на на име 
Николов Б. Радослав, Титов Велес. (3580) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лилјана 
Тасева, с. Град, Титов Велес. (3581) 

Свидетелство за I година од прв степен на име 
Вешовска Д. Ирена, с. Градско, Титов Велес. ,(3582) 

Свидетелство за I година на име Рибарски Го-
це, с. Градско, Титов Велес. (3583) 

Свидетелство на име Тасев Сашко, Титов Велес 
Свидетелства за I и И година на име Коетади-

новски С. Звонимир, с. Богомила, Титов Велес. (3586) 
Свидетелство на име Трајанка Јакимовска, Титов 

Велес. (3587) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 

Петрушевски, Титов Велес (3588) 
(Свидетелства за I II година на име Јованче 

Даскалов, Титов Велес (3589) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јаворка 

Митиќ, Титов Велес ,(3590) 
Свидетелство за V одделение на име Азиз Иби-

ши, Тетово (3591) 
Свидетелство за V одделение на име Шериф 

Корачи, Тетово. (3592) 
Свидетелство на име Лазим Рамадани, Тетово. 

(3593) 
Свидетелство за V одделение на име Мустафа 

Нуриман, Тетово (3594) 
Свидетелство за I година на име Мамут Нукрем, 

Тетово (3596) 
Свидетелство за VII одделение на име Африм 

Абдулаи, Тетово (3597) 
Свидетелства за VI и VII одделение на име Ми-

дон Руфати, Тетово. (3598) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сатки 

Гафури, Тетово. (3599) 
Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 

Мудин Р у ф а т , Тетово (3600) 
Свидетелство за V одделение на име Амет Са-

б ед иии, Тетово (3601) 
Свидетелство за V одделение на име Ферија Ос-

мани, Тетово. (3602) 
Свидетелство за IV одделение на име Еми,н Ис-

лами, Тетово. - (3603) 
Свидетелство за VI одделение на име Мани-

фирет Лума, Тетово (3604) 
Свидетелств,о за VI одделение на име Дрита Ме-

' мети, Тетово. (3605) 
Свидетелство за I година на име Фадил Адеми, 

Тетово. (3606) 
Свидетелство за VI одделение на име Џемиљ 

Адеми, Тетово. (3607) 
Свидетелство за V одделение на име Гајур Ха-

мити. Тетово. (3608) 
Свидетелство за VI одделение на име Хајредин 

Асани, Тетово. (3601) 
Свидетелство за VI одделение на име Бесник 

Шасивари. Тетово. (3610) 
Свидетелство за VI одделение на име Џем,ил 

Адеми, Тетово. (3611) 
Свидетелство за VII одделение ,на име Наит Ид-

ризи, Тетово. (3612) ј 
Свидетелства од I до IV клас и диплома на 

име Хикмет Бајрами, Тетово. (3613) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Хајдин Билали, Гостивар. (3614) 
Свидетелства за I и II клас на име Арбен Сеј-

фулаи, Гостивар. (3615) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Џул-

меар Бешири, Гостивар ((3616) 
Книшка на име ѓорѓи Кутулоски, Гостивар. (3617) 
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Свидетелство на име Митева Соња, с. Турија, 
Делчево. (3625) 

Свидетелство за УНГбдделение на име Симонов-
ски Миле, с. Ѕвегор, Делчево. (3626) 

Свидетелства за I и II година на име Славица 
Блажева, Кочани. (3627) 

Свидетелства за I и I I година на име Сузана 
Петрова, Кочани. (3628) 

Свидетелство за I I I година на име Б'енцо Ар-
сов, Кочани. (3629) 

Свидетелство за I година на име Јасминка Ма-
накова , Кочани. (3630) 

(Свидетелство за IV година и диплома на име 
Стојанче Стојанов, Кочани (3631) 

Свидетелства за I и II година на име Виктор 
Здравков, Виница. (3632) 

Свидетелство за III година на име Зојка Трај-
чева, Виница. (3633) 

Ученичка книшка од I до I I I година на име 
Селим Аднан, Скопје. (3634) 

Свидетелства за I, II IV година на име Кова-
чевиќ Мирко, Скопје. (3635) 

Свидетелство за завршен испит на име Михајло 
Пешовски, Скопје. (3636) 

Работна книшка на име Антонија Атанасовска, 
Скопје. (3637) 

Работна книшка на име Бејтуш Бејтуловски, 
Скопје. (3638) 

Ученичка книшка на име Најдоска Христина, 
Прилеп. - (3639) 

Свидетелства од I до IV година и свидетелство за 
завршен IV степен стручна подготовка на име. Трај-
ковска Анита, Прилеп. (3640) 

Свидетелство за V одделение на име Булѓан 
Усалески, Прилеп. ' (3641) 

Свидетелство на име Милозим Елези, Куманово. 
Свидетелство на име Идриј Ферати, Тетово. (3643) 
Свидетелство за I година на име Горан ХРИСТОВ-

СКИ, Куманово. - (3644) 
Свидетелство на име Фаредин Незири, Тетово. 

Р Е Г И С Т А Р Н А О Р Г А Н И З А Ц И И Т Е 
Н А З Д Р У Ж Е Н Т Р У Д 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 410 од 9. X. 1987 година, на регис 
тарска влошка бр 722 го запиша во судскиот регис 
тар конституирањето на ГО ЦОУ „Наум Охридски“, 
с. Пештани, оо следните податоци: 

I. Конституирање на РО ЦОУ „Наум Охридски“, 
с. Пештани. 

II Се запишува бришењето од судскиот регистар 
на ООЗТ, ЦОУ „Наум Охридски“, с. Пештани, во 
со,став на РО за основно образование и воспитание 
„К,ирил и Методиј“ — Охрид. 

Основна дејност: основно училиште, основно об-
разование и предучилишно образование и воспи-
тание. 

Во правниот промет целосно овластување. 
Вид и обем на одговорност: целосна одговор-

ност. 
Лице овластено за застапување е Бимбилоски 

Крсте, в. д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 410/87. (372) 

Лице овластено за застапување е Недески Благо-
ја, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 408/87. (373) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег бр. 408 од 9. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 721 го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на РО ЦОУ „Кочо Рацин“ — 
Охрид, со следните податоци: 

I. Конституирање на РО ЦОУ „Кочо Рацин“ -
Охрид. 

II. Се запишува бришењето од судскиот регис 
тар на ООЗТ ЦОУ „Кочо Рацин“ — Охрид, во состав 
на РО „Кирил и Методиј“ Охрид рег. влошка бр. 590-09. 

Основна деЈност: Основно училиште и претшкол-
ско образо,вание и воспитание. 

Овластување во правниот промет, целосно овлас-
тување. 

Вид и обем на одговорност целосна одговорност. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1170 од 21. IX. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр 3-1439-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застанување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Титов Велес, ул. 
„Димитар Влахов“ бб, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Милка Николова, ди-
ректор, а се запишува новиот застапник Вангел Жа-
ров, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1170/87. (356) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 416 од 9. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 725, го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на РО Централно основно учи-
лиште „Гоце Делчев“, с. Косел Охрид, со следните 
податоци: 

I. Конституирање на РО Централно основно учи-
лиште „Гоце Делчев“ с. Косел, Охрид. 

II. Се запишува бришењето од судскиот регис 
тар на ООЗТ ЦОУ „Гоце Делчев“, с. Косел Охрид во 
состав ,на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид, рег. 
влошка бр. 590-01 

Основна дејност: основно училиште и претшкол-
ско образование и воспитание 

Во правниот промет: целосно овластување. 
Вид и обем: целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Драган Неде-

ски, в. д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

б.р 416/87 (369) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 414 од 9. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 724 го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на РО Основно училиште „Брат-
ство Единство“ — Охрид, со следните податоци. 

I. Конституирање на РО Основно училиште 
„Братство Единство“ — Охрид 

II. Се запишува бришењето од судскиот регис-
тар на ООЗТ ЦОУ „Братство Единство“ — Охрид во 
влошка бр. 390-06. 

Основна дејност: Основно училиште и претшкол-
ско образование и воспитание. 

Во правниот промет целосно овластување. 
Вид и обем на одговорност: целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Лилјана Мише-

ва, в д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 414/87. (370) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Срег. бр. 412 од 9. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 723 го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на РО Централно основно учи-
лиште „Климент Охридски“ — Охрид, со -следните 
податоци: 

I. Конституирање на РО Централно основно учи-
лиште „Климент Охридски“ — Охрид. 

II. Се запишува бришењето од судскиот регис-
тар на ООЗТ ЦОУ „Климент Охридски“ — Охрид, во 
состав на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид, рег. 
влошка бр. 590-04. 

Основна дејност: основно училиште основно об-
разование и предучилишна возраст за воспитание и 
специјални паралелки за лесно ментално ретардира-
ни деца. 1 ; 

Во правниот промет целосно овластување. 
Езд и обем на одговорност: целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Д а м ј а н о в а ^ 

Теофил, в, д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег 

бр. 412/87. (371) 
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Окружн,иот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 386 од 15 IX. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 15, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Зоолошка градина — Битола, со следните по-
датоци: Лице овластено за застапување на РО е 
Драги М. Петровски, в. д. директор, оо полни овлас-
тувања. 

Му престанува овластувањето на Стерјовски Ла-
зар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 386/87. (377) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 323 од 10. VIII . 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр 87, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Старски дом „Суе Рајдер" — Битола, со 
ц о., со следните податоци- Лице овластено за заста-
пување е Христовски Стево Горѓи, директор, со 
н е о гр ани чен-и о в л асту в ањ а. 

И престанува овластувањето на Бошкова Петар 
Лилјана. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 323/87. (378) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег бр. 257 од 3 VI. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр 303 ја запиша во судскиот решс-
аар промената на лицето овластено за застапување 
на РО, Училиште за средно образование ,Јосип Броз 
Тито“ — Битола, со ц о., со следните податоци- Ли-
це овластено за застапување на РО е ѓорѓиевски 
Петар, директор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Илиевски Јанко 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 257/87. (379) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 266 од 18. VI 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 73 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Ветеринарна станица — Охрид, со ц. о.,' со 
следните податоци- Лице овластено за застапување 
на РО е Наумоски Трајче, директор, со неограничени 
овластувања. 

Му престанува овластувањето на Стефаноски 
Васил. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр 266/87. (380) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 427 од 9. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 752, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Факултет за туризам и угостителство — 
Охрид, со ц. о., со следните податоци-. Лице овласте-
но за застапување е проф д-р Наум Целакоски, де-
кан, со целосни овластувања. 

Му престанува овластувањето на Бранко Бунта-
шески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 427/87. (381) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 342 од 17. VIII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр 670 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Економски трговски училишен центар 
„Кузман ј. Питу“ — Прилеп, со следните податоци. 
Лице овластено за застапување е Џинкоски Јане, 
директор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Ќовкароски 
Илија 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 342/87. (382) 

СОДРЖИНА 
Стрела 

740. Одлука за задржување на цените на про-
изводите и услугите од интерес на Репуб-
ликата на затеченото ниво — — - — 753 

741. Одлука за користење на средства од по-
стојаната резерва на Социјалистичка Ре-
публика Македонија - — — — — — 753 

742. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за давање согласност на Одлуката 
за поместување нивото на премијата за 
осигурување на корисниците односно соп-
ствениците на моторни возила и одговор-
ност за штети причинети на трети лица 753 

743. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за давање согласност на Одлуката 
за поместување на тарифите на превозот 
на патници во јавниот патен сообраќај — 753 

744 Одлука за вредноста на бодот за пре-
сметување на аконтацијата на личните до-
ходи на функционерите што ги избира 
односно именува Собранието на СРМ — 753 

745. Одлука за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на аконтацијата 
,на личните доходи на функционерите и 
раководните работници што ги именува 
односно назначува Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија — — — 754 

746. Правилник за начинот на вршење на ра-
ботите, минималната техничка опрема и 
средства за гаснење на пожари на тери-
торијалните противпожарни единици и 
професионалните противпожарни единици 754 

747. Одлука за избор на претседател на Ре-
публичкиот општествен совет за стопан-
ски развој и економска политика — — 760 

748 Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 28/87 од 14 октомври 1987 година 761 

749. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр. 120/87 од 7 октомври 1987 година 761 

750. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 228/86 од 21 октомври 1987 година 762 

Исправка на Правилникот за регистра-
ција на работни машини, мотокултивато-
ри, велосипеди со мотор и приклучни 
возила што ги влечат мотокултиватори 762 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

241. Одлука за ослободување од обврската за 
плаќање на придонес за солидарно оства-
рување на задолжителните видови на 
здравствена заштита во Републичката са-
моуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита во 1987 година — — — 763 

242. Одлука за утврдување висината и начи-
нот на обезбедување средства за соли-
дарно остварз^вање на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населе-
нието на СР Македонија — за 1988 година 763 
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