
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 6 февруари 1985 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XLI 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 80 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

11. 
В|рз основа на член 5 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за администра-
тивните такси („Службен весник на СРМ“ број 
25/84), Законодавно-правната комисија на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 20 декември 1984 година, 
го утврди пречистениот текст на Законот за адми-
нистративните такси. 

Пречистениот текст на Законот за администра-
тивните такси ги опфаќа Законот за администра-
тивните такси („Службен весник на СРМ“ број 
45/72), Законот за изменување и дополнување на 
Законот за административните такси („Службен 
весник на СРМ“ број 30/77) и Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за администра-
тивните такси („Службен весник на СРМ“ број 
25/84), во кои е означено времето на нивното вле-
гување во сила. 

Број 13-3500 
20 декември 1984 година 

Скопје 

'Претседател 
на Законодавно-правната комисија, 

Крсте Нелковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
За списите и дејствата во управните работи, 

како и за другите предмети и дејства кај орга-
ните на управата на општествено-политичките за-
едници и другите државни органи се плаќаат ад-
министративни такси според одредбите на овој за-
кон, доколку со друг пропис поинаку не е одре-
дено. 

Член 2 
Како органи во смисла на овој закон се сме-

таат и организациите на здружениот труд, другите 
самоуправни организации и заедници, општестве-
ните организации, здруженијата на граѓаните и 
други организации, кога во вршењето на јавни 
овластувања, што им се доверени, со закон и со 
одлука на собрание на општина заснована врз 
закон,^ решаваат во управните работи по барање 
на странките. 

Член 3 
За работата на републичките органи се пла-

ќаат републички такси, а за работата на општин-
ските органи општински такси. 

Член Л 
Републичките такси се плаќаат по таксената 

тарифа, која е составен дел на овој закон. 

Член 5 
Општинските такси ги воведува општината. 
Републиката, општините и град Скопје со до-

говор ги ^образуваат таксите. 

'Иницијатива за договарање покренува Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а можат да покренат и со-
бранијата на општините. 

Член 6 
За исти описи или дејства таксата не може 

да се наплатува кумулативно по таксените тари-
фи на повеќе општествено-политички заедници. 

Таксата се плаќа само по таксената тарифа 
која важи за онаа опнгтествено-политичка заед-
ница чиј орган решава по барањето на странката, 
без оглед на тоа кому му е ,поднесено барањето. 

Член 7 
Ниедна такса не може да се наплатува ако со 

таксената тарифа не е пропишана, ниту да се 
наплатува во поголем или помал износ од пропи-4 

тапиот1. 
Отстапување од одредбите на став 1 на овој 

член се определува со закон или со меѓународен 
договор. 

Член 8 
Таксен обврзник е лице по чие барање пос-

тапката се покренува, односно се вршат дејства 
предвидени со таксената тарифа. 

Ако за иста такса постојат двајца или повеќе 
таксени обврзници нивната обврска е солидарна. 

Член 9 
Ако со таксената тарифа не е поинаку про-

пишано, таксената обврска настанува: 
1) за поднесоците — во моментот кога се пре-

даваат, а за поднесоците дадени на записник — 
кога записникот се составува; 

2) за решенијата, дозволите и други исправи 
— во м,оментот на поднесувањето на барањето за 
нивното издавање и 

3) за управните дејства — во моментот на под-
несувањето на барањето за извршување на тоа 
дејство. 

Член. 10 
Таксата се плаќа во моментот на настанува-

њето на таксената обврска, ако за одд,елни слу-
чаи не е поинаку пропишано. 

Член 11 
При плаќањето на таксата се врши заокру-

жување на вкупниот износ на таксата на тој на-
чин што вкупниот дел на износот од 0,50 динари 
не се зема предвид, а над 0,50 динари се заокру-
жува на еден динар. 

Член 12 
Ако со таксената тарифа е пропишано такса-

та да се п^аќа според вредноста на предметот, 
како основица за одмерување на таксата се зема 
вредноста означена во поднесокот или во испра-
ва,та. 

Органот што ја води постапката, доколку оце-
ни дека вредноста означена во поднесокот однос-
но во исправата не одговара на, вистинската вред-
ност на предметот, може по службена должност 
со решение да ја утврди основицата за одмеру-
вање на таксата. 

л 
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Против решението од став 2 на овој член мо-
же да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот 
на доставувањето на решението, но жалбата не ја 
одлага наплатата на таксата. 

- Член 13 
Кога со таксената тарифа е пропишана такса 

за вршење самостојни дејности со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани или 
самостојно вршење со личен труд во вид на за-
нимање. уметничка, културна, адвокатска или дру-
га професионална дејност, таксата се плаќа на 
актот со кој се стекнува овластување за вршење 
на основна дејност (акт за основање, односно одо-
брение за конституирање, одобрение за работа, до-
звола и слично). 

Член 14 
Кога исправата која е подложеа на такса по 

барање на странката се издава во два или повеќе 
примероци, за вториот и за секој натамошен при-
мерок се плаќа такса како за препис и за заверка 
на препис. 

Таксата од став 1 на овој член не може да 
биде поголема од таксата за првиот примерок. 

За примероците, (на исправа, кои по барање на 
странката се составуваат за потребите на самите 
органи, не се плаќа такса. 

Член 15 
Во решението или во друга исправа, за кои 

таксата е платена, мора да се означи дека так-
сата е платена, во колкав износ и по кој тарифен 
број. 

Член, 16 
Нетаксирани ил,и недоволно таксирани подне-

соци и други спиш не смеат да бидат примени 
непосредно од странката. 

Ако нетаксиран или недоволно таксиран под-
несок или друг спис пристигне преку пошта, ор-
ганот надлежен за одлучување по барањето ќе 
го повика таксениот обврзник со опомена во рок 
од 10 дена од денот на приемот на опомената д,а 
та плати редовната такса и таксата за опомената. 

Надлежниот орган за одлучување по барање-
то ќе покрене постапка и по нетаксиран или не-
доволно таксиран поднесок. Решението односно 
другиот акт не може да и биде врачен на стран-
ката ако претходно, по опомената, таксата не е 
платена. 

Член 17 
Одредбите од став 2 на член 16 на овој за-

кон не се применуваат на поднесоците и другите 
списи KODji нетаксирани или недоволно таксирани 
ќе' пристигнат преку пошта од странство. Во тој 
случај наплатата на таксата ќе се изврши пред 
да се врачи бараното решение или друга исправа, 
односно пред првото соопштување на таксениот 
обврзник за извршување на бараното дејство. 

Член 18 
Списите и дејствата во постапката што се во-

ди по службена должност не подлежат на такси. 

Член 19 
Од плаќање на такса се ослободени: 
1) општествено-политичките заедници и нив-

ните органи; 
2) организациите на здружениот труд и дру-

гите самоуправни организации и заедници во вр-
шењето на овластувањата од член 2 на овој за-
кон; 

3) организациите на здружениот труд од об-
ласта на науката, образованието и воспитувањето, 
културата, здравството и социјалната заштита; 

4) Службата на општественото книговодство за 
описите и дејствата во постапката кај државните 
органи во работите кои се однесуваат на вршење 
на работите по Законот за Службата на општес-
твеното книговодство; 

5) југословенскиот црвен крст; 
6) добротворните противпожарни друштва, нив-

ните противпожарни единици и сојузи во рабо-
тите од нивните основни функции; 
; 7) куќните совети во работите на управува-
њето со зградата, а месните заед,ници во рабо-
тите од ,својот делокруг што ги вршат непосредно; 

8) организациите основани заради борба про-
тив алкохолот, ракот и дистрофијата — за спи-
сите и дејствата при вршењето на таа дејност; 

9) организациите основани за заштита на ли-
цата со физички или психички недостатоци и на-
рушувања — за списите и дејствата во врска со 
вршењето на тие дејности; 

10) Сојузот на глувите и Сојузот на слепите 
и нивните организации — во работењето во врска 
со рехабилитацијата на глуви и слепи; 

11) инвалидските организации, освен во рабо-
тите при вршењето на стопанска дејно-ст; 

12) странските дипломатски и конзуларни прет-
ставништва во дипломатските и конзуларните ра-
боти под услов на реципроцитет; 

13) воените инвалиди од возните, мирновреме-
ните воени инвалиди и инвалидите на трудот, де-
цата кои се уживатели на семејна инвалиднина и 
децата уживатели на лична инвалиднина до навр-
шени 25 години од животот — за списите и деј-
ствата в!о врска со школувањето во сите школи; 

14) инвалидите кои се ослободени од плаќање 
на годишни надоместоци за употреба на моторни 
возила — во постапката за стручен преглед на 
тие возила заради регистрација; 

15) работните луѓе и граѓаните за пријавата 
на конкурс за засновање работен однос и други 
поднесоци, за актот за засновање на работниот 
о,днос, како и за /списите и дејствата во врска со 
остварувањето и заштитата на правата од работен 
однос; 

16) работниците кои привремено се наоѓаат на-
двор од работен однос — во постапката за доби-
вање на материјално обезбедување и за други пра-
ва кои по тој основ им припаѓаат; 

17) учениците во училиштата за задолжително 
школување за сите списи и дејства во врска со 
задолжителното школување; 

18) лицата кои го подаруваат својот имот на 
општествено-политичката заедница или се отка-
жуваат од правото на сопственост на земјиште во 
полза на општествено-пЈолитичката заедница или 
бесплатно и се отстапуваат на општествеео-поли-
тичката заедница, други стварни права на нед-
вижности — во постапката за добивање на испра-
ви потребни за пренос на сопственост или други 
стварни права, како и за самата постапка за пре-
нос и 

' 19) граѓаните со слаба имотна состојба. 

Член 20 
Граѓанин со слаба имотна состојба, во смисла 

ца точка 19 од член 19 на овој закон се смета 
лицето чие домаќинство остварува приходи по-
ниски од гарантираните лични доходи bio Репуб-
ликата. 

Како домаќинство, во см?исла на став 1 на 
овој член, се смета заедница на живеење, стопа-
нисување и трошење на остварените приходи. 

Член 21 
Кога постапката е покрената по барање на 

повеќе лица од кои некои се ,ослободени од плаќа-
њето на такса, сите такси во таа постапка ги плаќа 
лицето кое не било ослободено од плаќање на 
такса. По исклучок, ако одмерувањето на таксата 
се врши според вредноста на предметот (член 12) 
лицето кое не е ослободено од плаќање на такса 
таква плаќа само на делот од вредноста која се 

однесува на него. 
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Член 22 
Не се плаќа такса за следниве списи и деј-

ства: 
1) предлози, пријави и други (поднесоци од 

општ интерес; 
2) молби за помилување, за условен отпуст и 

решенија по тие молби; 
3) списи и дејства во постапката за приби-

рање на докази за слаба имотна состојба, заради 
признавање на ослободување од плаќање на такса; 

4) списи и дејства во постапката за враќање 
на неправилно наплатени давачки; 

5) списи и дејства во постапката за исправка 
на, грешка во решенијата, другите исправки и во 
службените евиденции; 

6) списи и дејства во постапката за составу-
вање и исправка на избирачки списоци, за кан-
дидирање за избор на работните луѓе и граѓа-
ните за членов^ на делегации и делегати/! и за 
нивно отповикување; 

7) списи и дејства во постапката за запишу-
вање во книгите на државјаните; 

8) пријави и запишување во матичните книги; 
9) списи и дејства во постапката за усвоју-

вање и во постапката за поставување на стара-
тел ; 

10) за сите видови на пријави и прилозите 
к ш нив за облог со данок на граѓаните, списи-
те и дејствата во постапката за нама,лување на 
катастарскиот приход поради елементарни непо-
годи, растителни болести, штеточини и други вон-
редни настани, нако и за описите и дејствата за 
остварување на со закон признатите даночни оле-
снувања; 1 

11) описи и дејства во постапката за купува-
ње, продавање, разменување и земање под закуп 
на земјиште исклучително со цел за арондација, 
како и за списи и дејства во постапката за ко-
масација; 

12) списи и дејства за остварување на правата 
од здравственото, пензиското и инвалидското оси-
гурување; 

13) списи и дејства за доделување на соци-
јална помош и за остварување на други форми 
на социјална заштита (сместување bio социјални 
установи и слично); 

14) описи и дејства во постапката за оствару-
вање на правата на инвалидите кои по законот им 
се признати; 

15) списи и дејства во постапката во издава-
ње на работна книшка и утврдување на работ-
ниот и посебниот однос на пензискиот стаж; 

1.6) списи и дејства bio запирање по согласност 
на -осигуреникот заради исплата на премии и за 
осигурување на живот кај заедниците на осигу-
рување имоти и лица; 

17) списи и дејства во постапката за основа-
ње на противпожарни друштва, нивни единици и 
сојузи; 

18) списи и дејства во постапката за добива-
ње и обезбедување на потрошувачки кредит; 

19) списи и дејства за добивање на дозвола 
за сечење на шуми во сопствен забран за потре-
бите на сопственото домаќинство, во времето опре-
делено за сечење на шума; / 

20) за списи и дејства во врска со поправка 
и одржување на станбени згради; 

21) списи и дејства во постапката за спрове-
дување на прописите за земјоделскиот земјишен 
фонд во општествена сопственост и доделување 
на земја па. земјоделски организации; 

22) списи и деј,ства во постапката за оствару-
вање на правата (признати на носителите на од-
ликувања, како и на носителите на „Партизанска 
споменица 1941"; 

23) списи и дејства Bio постапката за оствару-
вање на правото на додатокот на деца; 

I 24) списи и дејства во врска со приемот на 
подароци и пакети од .добротворните организации 
од странство, ако се упатени на име на добро-
творни' организации во Југославија; 

25) списи и дејства во врска со. основањето 
на водни заедници и други водостопански орга-
низации, прибавување на одобрение за изградба 
на објекти и простории за одбрана од штетното 
дејство на водите и прибавување на катастарски 
податоци со цел за облог и наплата на водниот 
придонес; 

26) списи и дејства во врска со регулирањето 
на воената обврска, цивилната заштита, обуката 
за одбрана и заштита, трудовата обврска и дру-
гите обврски -на граѓаните и работните организа-
ции што произлегуваат од извршување на пра-
вата и должностите во врска со општонародната 
одбрана и општествената самозаштита; 

1 27) списи и дејства во постапката за издава-
ње и продолжување на важењето на личните кар-
ти на југословенските државјани и на странски 
државјани постојано настанети во Југославија, ка-
ко и самите лични карти; 

28) приј/авување и одјавување на живеалиште 
и престој на граѓаните; 1 

29) списи и дејства во врска со признавање-
то на правото на повластено возење на лицата на 
кои тие права им припаѓаат според постојните 
прописи; 

30) списи и дејства во врска со национализа-
цијата на имо-ти; 

31) оригинални дипломи, свидетелства и други 
исправи за завршено школување или за стручни 
квалификации, освен за нивните дупликати и пре-
писи; 

32) списи и дејства во врска со заштитата на 
спомениците на културата; 

3(3) списи и дејства во врска со основањето 
на станбени задруги и за подигање, доградување, 
преправање, поправка и одржување на станбе-
ните за?ради од страна на станбените задруги; 

34) предлози и претставки 'што работните луѓе 
и граѓаните ги поднесуваат до телата и органите 
на општествено-политичките заедници и до дру-
гите надлежни органи и организации; 

36). поднесоци со кои се бара интервенција на 
јавниот обвинител, јавниот правобранител и оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето; 

36) списи и дејства во постапката за умрени 
лица и 

37) списи и дејства со кои се регулира одно-
сот меѓу примателот и давателот на стипендија, 
односно кредит за школување, од денот кога од-
носното лице се здобило со својство на стипен-
дист, односно од денот кога му е одобрен кре-
дитот. 

Член 23 
Во исправите што се, издаваат без такса мора 

да се назначи за која цел се издаваат и врз ос-
нова на кој пропис се ослободени од такса. 

Исправите од став 1 на овој член може да се 
употребат и за други намени под услов на нив 
да се плати соодветна такса. 

. Член 24 
Општините можат со својот пропис' за такси-

те да установат и даути ослободувања, покрај ос-
лободувањата пропишани со членовите 19 ц 22. 

Член 25 
Ако за вршењето на услуги и користењето на 

податоци од областа на премерот и катастарот на ' 
земјиштето се пропишани посебни -надоместоци, не 
можат да се наплатуваат административни такси 
пропишани со републичката, односно општинската 
тарифа за административните такси. 

Член 26 
Странските државјани, под услов на реципро-

цитет,, ги имаатv истите права по прописите за 
такси како и југословенските државјани. 

Член 27 
Лице кое платило такса но кое не било дол-

жно да ја плати или таксата ја платило во износ 
поголем од пропишаниот, или за дејство кое ор-
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ганот од кои и да било причини не го извршило 
или за жалба што органот ја уважил, има право 
на враќање на таксата, односно на повеќе плате-
ната такса. 

Постапката за враќање на такса се покренува 
по барање на странката, а ако повеќе платената 
такса изнесува над 100 динари по службена дол-
жност. 

Решението за враќање на таксата го донесува 
органот на општината ца чие подрачје е седиште-
то на таксениот обврзник, а ако таксата била пла-
тена во готови пари, органот на општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на органот кај кој 
таксата била повеќе наплатена. 

Органот на општината кај кој таксата е на-
платена за повеќе од 100 динари, должен е на 
општината од став 1 на овој член навремено да и 
предложи да донесе решение за враќан,е на повеќе 
наплатената такса. 

Враќањето на таксите се врши на товар на 
приходите на општината на која приходот од по-
веќе наплатената такса и припаднал. 

Член 28 
Присилната наплата (на таксите се врши спо-

ред прописите за присилна наплата на даноците 
од граѓаните, односно од организациите на здру-
жениот труд. 

Член 29 
Правото на наплата на таксите застарува за 

две години по истекот на годината во КОЈ а так-
сата требало да се плати, а правото на враќање 
на таксата за две години од денот копа таксата е 
платена (член 27 став 1). 

Член 30 
Контролата над применувањето на одредбите 

на овој закон за републичките административни 
такси ја врши управата за приходи, а контролата 
над применувањето на одредбите на овој закон 
за општинските административни такси органот за 
приходи на општината. 

Внатрешната контрола над применувањето на 
прописите за административните такси ја врши се-
кој орган при своето работење. 

Член 31 
Приходите од таксите што ги остваруваат ре-

публичките органи и припаѓаат на Републиката, а 
приходите од таксите што ги остваруваат општин-
ските органи и припаѓаат на општината. 

Член 32 
Прих“одите од таксите кои ги остваруваат ре-

публичките органи им се отстапуваат на општи-
ните, освен приходите од таксите што се напла-
туваат во готови пари доколку со овој закон не е 
поинаку определено. 

Член 33 
Кај републичките и општинските органи так-

сите се плаќаат во таксени вредносници од един-
ствена емисија (административни таксени марки и 
таксени хартии). ^ 

Таксите се плаќаат во готови пари само ако 
таков начин на плаќање посебно е пропишан. 

Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да донесе поблиски прописи за начинот на 
плаќањето на таксата и за лепење и поништува-
ње на вредносници. 

Член 34 
На секоја општина и припаѓа оној приход од 

такси што е остварен со продажба на таксени 
вредносници од единствена емисија, што на неј-
з-иното подрачје ќе ги извршат овластените про-
давачи на мало, без оглед каде и ка ј кој орган 
тие вредносници се употребени како средства за 
плаќање на таксата. 

Приходите од таксите платени во готови - пари 
за описи и дејства и припаѓаат на онаа општина 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на општин-
скиот орган. 

Член 35 
Висината на таксите за дозволи и за визи што 

ги издава' органот на управата надлежен за вна-
трешните работи на граничните премини се усо-
гласува со курсот на динарот. 

Се овластува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија да ја усогласува висината на 
таксите од став 1 на овој член, зависно од дви-
жењето на курсот на динарот. 

Член 36 
Се овластува Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија да склучува договор со овлас-
тените органи на другите републики и автономни 
покраини за единствена емисија на таксените мар-
ки, како и договор за сообразување на таксите со 
општините. 

Член 37 
Условите и начинот на малопродажба на так-

сените вредносници и провизијата на малопро-
дажбата ги определува општината на која прихо-
дите од продажбата на тие вредносници и припа-
ѓаат или и се отстапени. 

Малопродажбата мора да биде организирана 
на начин на кој на таксените обврзници им се 
обезбедува лесно снабдување со таксени вред-
носници. 

Овластените продавачи на мало наv таксени 
марки можат таксените марки да ги купуваат са-
мо кај надлежните единици на Службата на оп-
штественото книговодство во СР Македонија. 

Провизијата од малопродажбата на таксени 
вредносници изнесува 10% од номиналниот износ 
на купените таксени вредносници, па подрачјето 
на општината во кое таксените марки ќе се про-
даваат. 

Член 38 
N ^ Со парична казна од 1.000 до 50.000 динари 
ќе се казни за прекршок правно лице коешто 
врши малопродажба, односно купува таксени мар-
ки спротивно на одредбите од член 37 од ставот 1 
и 3 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од 500 до 5.000 динари. 

Член 39 
Со парична казна од 500 до 3.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице ако во 
исправите што се издаваат без такса не назначи 
за (која цел се издаваат и врз основа на кој про-
пис се ослободени од такса (член 23 став 1). 

Член 40 
Општините биле должни да ги сообразат свои-

те прописи за административните такси со одред-
бите на овој закон во рок од 3 месеци од него-
вото влегуваше во сила. 

Член 41 

ТАРИФА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

I Поднесоци Се плаќа дина,ри 

Tap. бр. 1 
За барања, молби, предлози, пријави и други 

поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропишана 
Друга такса 16 

З а б е л е ш к а : 
Таксата според овој тарифен број не се плаќа 

за дополнителни поднесоци со кои странката бара 
само побрзо постапување по порано поднесено ба-
рање 
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Tap. бр. 2 Tap. бр. 6 

За жалба против решение на органот од член 
2 на Законот За административните такси 6Р 

II Р е ш е - н и е 

Tap. бр. 3 

За сите решенија за кои не е пропишана по-
себна такса 60 

З а б е л е ш к а : 

1. Ако се донесува едао решение по барање 
на повеќе лица, таксата според овој тарифен број 
се плаќа онолку колку што има лица на кои им 
се врачува решението. 

2. За решенија донесени по жалби не се плаќа 
такса. 

Tap. бр. 4 

За решение за стекнување или престанок на 
држав ј анстас 1.200 

З а б е л е ш к а : 

Ако решението се однесува на стекнување или 
престанок на државјанство на членови на семеј-
ства, се плаќа една такса за сите членови на се-
мејството. (  

Tap. бр. 5 

Дозволи и визи што ти издава органот на уп-
равата надлежен за - внатрешните работи на гра-
ничните премини 

1) за државјани на СФРЈ: 

а) за дозвола за движење и задржу-
вање на граничен премин 100 

б) за постојана дозвола за движење и 
задржување ,на граничен премин 150 

2) За странски државјани: 

а) за виза на патна исправа за едно 
патување заради престој' во СФРЈ 
или за еден транзит 600 

За решение со кое се одобрува право на за-
пишување на пловни објекти за внатрешна пло-
видба во регистарот, односно во очевидникот: 

1) за пловни објекти 
2) за чамци 

200 
100 

III. У в е р е н и ј а 

Tap. бр. 7 

За уверенија што ги издаваат органите, ако 
не е пропишано поинаку 30 

Tap. бр. 8 

За дупликат на исправи за завршено школу-
вање или стручна квалификација 30 

Tap. бр. 9 

За препишување на службени акти или до-
кументи што се црти кај органите: 

1) кога препишувањето го вршат заинте-
ресираните лица од полутабак на ори-
гиналот 10 

2) кога препишувањето го врши органот, 
од полутабак на оригиналот 25 

3) кога органот го врши препишувањето 
на акти или документи на странски ја-
зик, од полутабак на оригиналот 50 

З а б е л е ш к а : 

Како полутабак се подразбира лист хартија 
од 2 страни, од нормален канцелариски формат 
или помал. 

Tap. бр. 10 

За преводи од еден на друг јазик: 

1) ако текстот на оригиналот не надми-
нува 100 зборови 50 

б) за визи на заедничка патна испра-
ва за секое лице по 240 

в) за туристичка пропусница 350 

г) за дозвола за движење и задржу-
вање на граничен премин 100 

д) за дозвола за движење и престој 
надвор од местото на граничен пре-
мин 100 

ѓ) за постојана дозвола за движење и 
з,адржување на граничен премин 150 

З а б е л е ш к а : 
1 

1. За виза на патна исправа во која се за-
пишани и членови На семејството на лице на кое 
му е издадена патната исправа се плаќа една 
такса. 

2. Таксата од овој тарифен број се плаќа во 
готови пари. 

3. Приходите остварени Од таксите пропишани 
во овој тарифен број се отстапуваат и тоа 40 отсто 
за посебни намени на Републичкиот орган на уп-
равата надлежен за внатрешните работи, а 60 от-
сто на општината на чие подрачје е -лоциран гра-
ничниот премин. 

2) ако текстот на оригиналот содржи по-
веќе од 100 зборови, се плаќа за секој 
цел или започнат полутабак 200 

IV. Г р а д е ж н и т а к с и 

Tap. бр. 11 

За дозвола за поставување на радиостаница: 

1) за радиодифузна станица и радиоста-
ница на која и е доделена една фрек-
венција: 

а) до 0,5 KB 750 
б) н^д 0,5 до 5 KB 900 
в) над 5 до 10 KB 1000 
г) над 10 до 50 KB 1500 
д) над 50 KB ^ 3000 

2) за радиостаница на која и се доделе-
ни две фреквенции 1000 

3) за радиостаница на која и се доделе-
ни три или повеќе фреквенции 1500 

4) за дозвола на работа на радиоста-
ница 750 
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Tap. бр. 12 

За технички преглед на машински, електрич-
ни, електромашински, гасни и други постројки, кои 
според постојните прописи подлежат на задолжи-
телен преглед заради добивање одобрение за упо-
треба,, се плаќа такса по работен час 50 

З а б е л е ш к а : 

Како работен час се смета и секој започнат 
час. 

V. Р а з н о 

Tap. бр. 13 

За чување (депозит) на пари, предмети и хар-
тии од вредност што депонентите му ги даваат на 
чување на надлежниот орган, се плаќа годишно 
за секои започнати 100 динари од вредноста 5 

З а б е л е ш к а : 

1. Ако вредноста на предметот не е позната 
таа ќе се утврди со процена. 

2. Таксата од овој тарифен број се плаќа за 
првата година однапред, а за другите години при 
подигањето на депозитот. Започнатата година се 
смета како цела. 

3. Ако депозитот по барање на' депонентот се 
пренесува од еден депозитор кај друг, за прено-
сот се плаќа износ на едногодишната такса. 

4. Оваа такса не се плаќа за депозити што се 
полагаат по барање од државните органи, односно 
по службена должност, ако се (подигнат во рокот. 

Tap. бр. 14 

За опомена со која обврзникот се повикува да 
ја плати должната такса 30 

Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанал да важи Законот за републичките 
административни такси („Службен весник на СРМ“ 
број 14 и 23/69). 

12. 
Врв основа на член 376, став 1 алинеја 8 од 

Уставот на 'СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 18. I. 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ДИЦА 

Изречената казна затвор во траење од 1 ме-
сец и паричната казна во износ од 5. ООО динари 
се простат на: 

1. ИЛОСКИ КЛИМЕ АЦО, од Охрид. 

, II 
Изречената казна затвор во траење од 2 ме-

сеца се прости на: 
1. ИВАНОВ БЛАЖО АМПО, од Делчево. 

III 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. СПАСОВА ДУШКО ВЕРКА, од Скопје, 
2. ПУГА АЛБЕРТ ЈАН, ОД Скопје, 
3. РАМАНИ РАМИЗ ИМРИЈА, од с. Мала Ре-

чица, 
4 .МИТЕВСКИ РИСТО ВАНЧО, од Скопје, 
5. НАЦЕВ БЛАГОЈ ДИМЧЕ, од Титов Велес, 
6. ЗАХАРИЕВ ЈОВАН БОРИС, од с. Звегор, 
7. ИЛИЕВСКИ ГОРГИ ИЛИЈА,' од Струмица, 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 1 ме-

сец се замени со условна, осуда, со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не' сторат ново кривично дело на: 

1. РОЧОСКИ САДУШ РЕСМИ, од с. Д. Белица, 
2. РОЧОСКИ САДУШ ШЕФКИ од с. Д. ,Белица. 

Изречената казна1 затвор во траење од 2 ме-
сеца се замени со условна осуда, со тоа што таа 
нема ,zja се изврши 1ако осудените во рок- од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. ЃОРЃ,ИЕВСКИ ЕФТИМ КИРО, од Делчево, 
2. ПАВЛЕСКИ РИСТЕ БЛАГОЈА, од Прилеп. 

VI 
Изречената каз,на затвор во траење од 3 ме-

сеци' се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. ПЕШОВСКИ НИКОЛА КРУМЕ, од Скопје 
2. МИЦЕВСКИ ЛАЗО ИГНАТ, од с. Бигла 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 7 ме-

сеци се замени со условна осуда, со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. МИРЕВСКИ ВАНЕ ЈАКИМ, од с. Шлегово. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. ГЕРА СИМОВ СКИ ТОДОР БЛАГОЈА, од Ско-

пје. 
IX 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 6 месеци на: 

1. ДИМИТРОВ БОРО ВАНЧО, од Виница, 
2. МИШОВСКИ АЛЕКСАНДАР БОШКО. 

X 
Ов,аа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето,. а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 08-29 
18 јануари 1985 год,ина 

Скопје 
Претседател 

на - Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

13. 
Врз основа на член 228 став 1 алинеја 4 од 

Деловникот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 14 од Одлуката за 
личните доходи и другите примања, на делегати-
те и на функционерите што ги избира и ги име-
нува Собр-анието на Социјалистичка Република 

4 Македонија („Службен весник на СРМ“ број 15/78), 
Комисијата за прашањата на изборите и имену-
вањата на Собранието на СРМ, на седницата одр-
жана на 16 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Висина,та на дневниците на делегатите во 
Собранието на СРМ за деновите поминати надвор 
од местото на престојувањето поради учество во 
работата на Собранието на СРМ, неговите собори 
и работните тела чии што член е или поради 
извршување на работи по одлука на тие тела, 
нивните претседатели или на претседателот на 
Собранието на СРМ и претседателите на собор-ите 
изнесуваат 1.000 динари, 
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2. Вишната на дневниците за службени пату-, 
вања на функционерите што ги избира односно 
именува Собранието на СРМ или назначува Прет-
седателството на Собранието на СРМ изнесува 1.000 
динари. 

3. Доколку за време на службеното патување 
не се ноќева надвор од местото на живеење днев-
ницата се намалува за 30%. 

4. За службеното па,тување во кое е корис,те-
но ноќевање се признаваа,т трошоци за ноќев,ање. 
Дневните трошоци и трошоците за ноќевање мо-
жат да изнесуваат до 2.400 динари. 

5. Доколку трошоците за ноќевање се пресме-
туваат “ во надоместокот за дневница, днев,ницата 
се намалува за 30%. 

6. Go влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на СРМ, број 10-983 од 10 април 1984 го-
дина. 

7. Оваа одлука влегува во сила од 1 февруари 
1985 година. 

Број 10-188 
21 Јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на комисијата за прашања на изборите 
и .именувањата, 

Банчо Близнаковски, с. р. 

14. 
Врз основа на член 5 од Законот за усло-

вите и 'начинот на користење на средствата на 
солидарноста за отстранување на последиците од 
елемента,рни непогоди во Социјалистичка Репуб-
лика Ма,кедонија („Службен весник на СРМ“, бр. 
18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИ-
ДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-

СЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалис-

тичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди во 1983 и во 
1984 година се доделуваат средствата и тоа: 

1. на општината Крушево 
2. на општината Гостивар 
3. на општината Неготино 
4. на ^општината Кавадарци 

4,8 мил. динари 
4,5 мил. динари 
8,0 мил. динари 

62,7 мил. динари 

Член 2 
Средствата на солидарноста од член 1, точка 

1, 2 и 3 на оваа одлука се даваат без обврска на 
враќање. 

Средствата на солидарноста од член 1, точка 
4 на оваа од,лука и се даваат на општината во из-
нос од: 

— 40,0 мил. денари, во вид на бескаматен кре-
дит, со рок на в,раќање до 5 години во еднакви 
годишни рати, почнувајќи од 31. XII. 1985 година и 

— 22,7 мил. динари, без обврска на враќање. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

15. 
Врз основа на член 45, став 3 од Законот за 

системот на финансирањето на општините и на 
Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77 
и 37/83), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕ-
КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТ-
СКА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1985 ГОДИНА 

1. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да одобрува користење на средства од те-
ковната буџетска резерва на Републичкиот буџет 
за 1985 година, кои по одделни барања не го над-
минуваат износот од 300.000 денари. 

2. За користењето на средствата од точка 1 на 
ова решение републичкиот секретар за финансии 
му поднесува повремени извештаи на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

Бр. 23-78/1 
17 јануари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

Бр. 23-45/1 
17 јануари 1985 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот Совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

16. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за 

' учеството на Републ,иката во финансирањето на 
сеизмолошката и инженерско-сеизмолганката д,еј-
ност („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
на седницата одржана на 10. I. 1985 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕ-
ПУБЛИКАТА ЗА СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ 
НА СЕИЗМОЛОШКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИКА НА УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ЗА 1985 

ГОДИНА 

Со оваа, програма се утврдуваат работите што 
се финансираат од Републиката за сеизмо л ганката 
дејност на Сеизмолошката опсерваторија на Фа-
култетот за физика на Универзитетот „Кирил и 
Методиј“ во Скопје за 1985 година и тоа: 

1. Постојано следење — регистрирање, анали-
зирање и архивирање на податоците за земјотре-
сите преку постојаните сеизмолошки станици. 

— Одржување на инструментите во сеизмолош-
ките станици во непрекинато исправна состојба, 
подготвеност на вработените во. постојана мобил-
ност, поради следење и регистрирање на сеизмич-
ките појави, собирање, систематизација, чување, 
анализирање и проучување на податоците и бла-
говремено известување на јавноста. 

2,. Обработка на решстрациите и податоците за 
утврдување на основниот сеизмички ризик на од-
делни подрачја и на целата територија на СР 
Македонија. 

— Брза анализа на сите земјотреси регистри-
рани во оеизмолошките станици, кои со подато-
ците од меѓународната размена ќе послужат за 
одредување на времето, епицентарот, интензите-
тот и други параметри на земјотресите на подра-
чјето на Македонија, со цел да се обезбедат из-
ворни и оригинални податоци за еите општествени 
и научни потреби. 
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— Вршење задачи од интерес за општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита, во 
смисла на предупредување, укажување, и инфор-
мирање за појавата на земјотреси и последиците 
од нив, со цел за благовремено преземање на пре-
всетивни мериш од страна на надлежните орга-
ни и организации за заштита на загрозеното на-
селение и материјалните добра, а во согласност 
со Законот за заштита од елементарни непогоди 
на СРМ и прописите за изградба во, сеизмичките 
подрачја. 

— Известување на надлежните републички ор-
гани' и организации, на општините и јавноста, за 
настанатиот земјотрес и степенот на загрозеноста 
од него, со цел преземање на брзи и ефикасни 
оперативни мерки за отстранување на настанатите 
последици. 

— Изработка на сеизмолошки билтен, катало-
зи, карти, кои укажуваат на сеизмичката опасност 
на територијата на СР Македонија, кои се неоп-
ходни како подлоги за потребите на соодветните 
републички органи и организации, штабовите за 
цивилна заштита, за потребите на ЈНА, а со цел за 
преземање на потребните заштитни мерки при 
планирањето, проектирањето и изградбата .на об-
јектите во Републиката и за изработка на пла-
новите за заштита Од елементарни непогода, на 
ниво на Републиката и општина. 

— Постојано подготвување, собирање, средува-
ње и чување на архивот од инструментални и 
макросеизмички податоци, како основен постојан 
процес и база на сите проучувања, за практични 
општествени и научни цели. Одржување на цело-
купната опрема (набавка на потрошен материјал, 
резервни делови, помошна опрема и др.) и на-
бавка на стручна литература, со цел Сеизмологика-
та опсерваторија постојано да ја извршува сво-
јата функција на современо ниво. 

3. Изработка и постојано дополнување на кар-
тата на земјотресот реоеизација на територијата 
на СР Македонија. 

— Обработка и синтеза на добиените подато-
ци за утврдување на осно-вниот сеизмички ризик 
и постојано надополнување на картата на земјо-
тресна реонизација на територијата на СРМ и 
одделни подрачја. За оваа цел да се изготви 
следното: 

— каталог на земјотресите во Македонија во 
1984 година, 

— карта на изосеисти на настанатите земјо-
треси во 1934 година, 

— епицентралва карта на СРМ за 1984 година, 
— следење на тековната сеизмичка активност 

на територијата на СР Македонија. 
4. Објавување на податоците за сеизмичките 

појави. 
— Постојано публицирање во рамките на се-

измолошката дејност на резултатите од работата 
во вид на сеизмолошки билтени1 и др., во рамките 
на југословенската и меѓународната размена на 
сеизмолошки податоци со четирите светски сеиз-
молошки центри и со околу 200 централни сеиз-
молошки институции и станици во светот. 

5. Меѓународната размена на пода,тоците за 
случените земјотреси. 

— Постојано подготвување, средување и пра-
ќање на фотокопии на сеизмограми на земјотре-
си, во рамките на меѓународната размена на по-
датоците. Врз основа на ова Опсерваtоријата фор-
мира посебен архив' од инструментaлни подато-
ци за земјотресите од територијата на СР Маке-
донија од сеизмоло[kите станици во светот, што 
може да имаат научно и практично значење, за 
потребите на Републиката. 

— Вршење на задачи и работи што произле-
гуваат од воспоставената соработка или здружу-
вање со соодветни стручни институции во зем-
јата и странство, а се од интерес за унапредува-
њето на сеизмолошката дејност. 

II 
Финансиски средства за извршување на ра-

ботите по оваа програма се обезбедени со Буџетот 
на СР Македонија за 1985 година во вкупен износ 
од 12.980.000 динари. 

1. Постојано следење-регистрирање, анализира-
ње и архивирање на податоците за земјотресите 
преку постојаните сеизмолоижи станици — 5.692.000 
д,инари. 

2. Обработка на регистрациите и податоците за 
утврдување на основниот сеизмички ризик на од-
делни подрачја и на целата територија на СР Ма-
кедонија — 5.692.000 динари. 

3. Изработка и постојано дополнување на кар-
тата на земјотресна реонизација на територија-
та на СР Македонија — 1.298.000 динари. 

4. Објавување на податоците за сеизмичките 
појави — 349.000 динари. 

5. Меѓународната размена на податоците за 
случените земјотреси — 149.000 динари. 

III 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“ 

Бр. 23—1974/1 
10 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

17. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за 

учество на Републиката во финансирањето на се-
измолошката и инженерско-сеизмологиката дејност 
(„Службен весник на СРМ“ број 18/83), 'Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, на седни-
цата одржана на 10. I. 1985 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД 
РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНЖЕНЕРСКО -СЕИЗМОЛО-
ШКАТА ДЕЈНОСТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈО-
ТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕ-
ИЗМОЛОГИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдуваат работите што 
се финансираат од Републиката за инженерско-
сеизмолошката дејност на Институтот за земјотрес-
но инженерство и инженерска сеизмологија на 
Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 
1985 година и тоа: 

1. Инсталирање и редовно одржување на мре-
жата од инструменти за регистрација на силните 
земјотреси на територијата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

— Одржувањето на мрежата на инструменти 
формирана од 26 акцелерографи тип СМА — 1 
и 32 ееизмоскопи М—1. 

1. 1. Редовна теренска контрола да се врши 
трипати годишно преку: 

— проверување на состојбата на инструмен-
ти и локацијата, 

— вршење на калибрациони тестови и 
— вршење замена на акумулаторските бате-

рии и филмовите кај акцелерографите и зади-
мените стакла кај сеизмоскопите. 

1. 2. Лабораториска контрола, обработка и при-
према со: 

— лабораториска обработка на калибрационите 
тестови, 

— евиденција на карактеристиките и другите 
податоци за инструментите, 
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— припрема за теренска контрола, 
— специјалНи сервиси со поправка (,по по-

треба), 
— замена на - дотраени делови (по потреба) и 
— детално поднесување на карактеристиките 

(По потреба). 
1. 3. Постапка во случај на случен земјотрес 

и тоа: 
— ит?на обиколка на локациите и инструмен-

тите, 
— вонредна теренска контрола на инструмен-

тите и 
— собирање на регистрации на филм. 
2. Собирање, обработување и анализирање на 

регистрациите на силните земјотреси, публикува-' 
ње на регистрациите, изготвување на технички 
подлоги за утврдување на сеизмичкиот ризик на 
одделни подрачја, дополнување на картата на зе-
мјотресната реализација на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и за изготвување на технич-
ките прописи за проектирање и градење на објек-
тите во земјотресно подрачја. 

2. 1. Техничка обработка на ' регистрациите и 
тоа: 

— развивање на филмови во фото - лаборато -
рија, 

— одредување на калибрациони карактеристи-
ки на инструментите, 

— изработка на контакт-копии и 
— архивирање на регистрациите. 
2. 2. Финална обработка на регистрациите и 

тоа: 
— дигитализирање на податоците и компјутер-

ска обработка на податоците во временски и фрек-
вентни домен, 

— конверзација на дигитализирани податоци 
во1 единици по меѓународниот систем на единици, 

— добивање на некоригирани податоци за за-
брзување (некоригирани акцелерограми), 

— пресметување на коригирани податоци за 
забрзување, брзината и поместувањето (кориги-
рани временски истории) и 

— пресметување на спектри на одговор и фу-
риерови спектри. 

3. Проучување на последиците од силните зе-
мјотреси, давање на стручна помош за извршува-
ње на класификација за степенот на оштетува-
ње и употребливост на објектите, изготвување 
на општи и технички нормативи за уривање, рас-
чистување и санација на оштетените објекти (по 
укажана потреба) и 

4. Меѓународна размена на податоци од слу-
чените силни земјотреси (по укажана потреба). 

II 

Финансиски средства за извршување на рабо-
тите по оваа програма се обезбедени со Буџе,тот 
на СР Македонија за 1985 година во вкупен из-
нос од 2.626.000 динари. 

III 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 213—1974/2 
10 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

18. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 120 од Законот за основите на 
пократката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното деjство н,а неговите одлуки, на седницата 
одржана на 7 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 3 од Одлуката за проши-
рување на градежниот реон на град Тетово, во делот 
во кој е предвидено проширување на градежниот реон 
„Север П“ во местото „Ко — Порој“ .викано „Т,абач-
ница", донесена од Собранието на општина Тетово 
на 3 февруари 1982 година. 

2. Оваа ОДЛЈЧКЈ ќе се објави во „-Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Тетово“. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 152/84 од 5 септември 1984 година, поведе постап-
ка за уценување уставноста и законитоста на Одлу-
ката означена во точката 1 на оваа одлука. Постап-
ката е поведена затоа што основано се постави пра-
шањето за согласноста на делот од оспорената Одлу-
ка oo член 11 од Законот за (градежно земјиште 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/79). 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорена-
та Одлука се определува градежното земјиште кое 
влегува во градежниот реон на град Тетово, опреде-
лени се- границите на градежниот реон и дадени се 
катастарски 'податоци за парцелите кои стануваат 
градежно земјиште Судот исто така утврди дека 
пред донесувањето на оспорената Одлука не е до-
несен план за реализација за еден од гр,адежните 
реони тн. ,„Север И“. 

Според член 11 од Законот за градежно земјили-
је, како градежно земј,иште може да се определи са-
мо земјиште за кое е донесен план за реализација 
и под услови изградбата на тоа земјиште 'во целина 
или во поголем дел да се изврши најдоцна во рок 
од 10 години од влегувањето во сила на Одлуката. 

Од означената законска одредба произлегува де-
ка одредено земјиште може да биде прогласено за 
гр,адежно земјиште ако претходно .е донесен (план 
за реализација и ако е дадена реална оценка дека 
изградбата на опфатеното земјиште во целина или 
ео поголем дел (ќе се изврши најдоцна во рок од 10 
години од влегувањето во сила на одлуката 

^ Со оглед на тоа што за означениот градежен ре-
он пред донесувањето на оспорената Одлука не е 
донесен план за реализација, Судот утврди дека тој 
дел од одлуката не е во (согласност оо означената за-
конска одредба. 

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

У. бр. 152/84 
7 ноември 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

19. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на 'Социјалистичка Република Маке-
дониј,а и член 20 од Законот за основите на по“стап-
ката пред Уставниот суд на Македонија ,и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, по јавната рас-
права, на седницата одржана на 15 ноември 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВААТ член 112 1став 2 и член 122 
став 2 точка 3 од Правилникот за работни односи таа 
работниците, донесен од Советот на Работната заед-
ница на Стручната служба на 'Стопанската комора на 
Македонија н,а (седницата одржана на 27 септември 

6 февруари 1986 
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1978 година, во делот во кој е предводено престану-
вање на работн,иот однос на работникот. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весн,ик 
на СРМ“ и во Работната заедниц,а на Стручната 
служба на Стопанската комора на Македонија на 
начин предвид-ен за обј,авување на самоуправните 
општи акти. ^ ^ 

3. Основниот суд на здружениот .труд, во Скопје 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македони-
ја за оценување уставноста ,и законитоста н,а член 
112 став 2 и член 122 став 2 точка 3 од Правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука затоа што со 

, нив е предвиден престанок на работен однос на ра-
ботник против неговата волја. Според мислењето на 
предлагачот, престанок на работен однос на работ-
никот противно на“ неговата волја може да се про-
пише само со закон, а не и со самоуправен општ 
акт. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
аден 112 (Став 1 од оспорениот Пр,авилник е предви-
дена обврска работникот чии права и должности ми-
руваат да се врати на работа по истекот на време-
то з,а кое е из,бран на функција, извршување на 
воена обврска и специјализација, додека co став 2 
е предвидено престанок на работниот однос на ра-
ботник кој во рок од 30 дена по мирувањето н,а ра-
ботниот однос не се врати на работа. 

Со член 209 став 6 од Уставот на СР Македонија 
е предвидена можност за престанување работата на 
работникот против неговата волја, но само по,д усло-
ви и на начин утврдени со закон. Според член 98 
од Законот за работните односи („(Службе,н весник 
на СРМ“ бр. 45/77 и 3/83), на работникот му преста-
нува работниот однос во случаите утврдени со Зако-
нот за здружен-иот труд. Со член 211 од Законот за 
здружениот труд се предвидени случаите на преста-
нок на работниот однос на работникот, но во нив не 
е предвиден и случајот на престанок на работниот 
однос на работникот кој во определениот рок од ми-
рувањето на неговиот работен однос не се јави на 
работа, н,иту пак е дадена можност со самоуправен 
општ акт работниците да предвидат таков случај. 
Најпосле, со член 191 од З,аконот за здружениот труд 
е предвидено работни,ците што поради заминување 
на отслужување односно дослужување на воениот 
рок не ја прекинат работата во основната орг,аниза-
ција односно во работната ,заедница имаат право, 
во ,рок од 30 дена по отслужувањето односно дослу-
жувањето на воениот рок, да се вр,атат на работа во 
истата основна .организација односно работна заед-
ница на работите односно работните задачи што по-
рано ги вршеле или на други работи односно работ-
ни задачи што одгов,араат на нивната стручна под-
готовка односно работна ,спошбност стекната со pa- , 
бота Право да се врати на работа во истата основ-
на организац,ија или работна заедниц,а 'под условите 
и на начинот утврдени со самоуправниот општ акт 
или со законот, има и работникот кого основната 
организ,ациј,а или работната заедница г-о упатила на 
работа во странство', односно кој е -упатен во стран-
ство во рамките на меѓународната техничка 'или 
просветно-културна соработка, ако пред заминување-
то не го (прекинал работниот однос; како и работ-
ник-от што е упатен на стручно усовршување или 
образо,вание со согласност од неговата основна орга-
низација односно работна заедница. За време на 
суствување од работата во овие случаи, мируваат пра-
вата и обврските што се стекнуваат' од работа и по 
ошов на работа во основната организација односно 
работната заедница, освен правата и обврските“ за 
кои /со закон е определено поинаку. 

Според мислењето ,на Судот работниците во ос-
новната организација на здружен труд односно во, 
работна заедница не можат \оо самоуправен општ 
акт да предвидат случаи на престанок на работниот 
однос на работникот противно на неговата волја. 
Со таквиот акт треба да се утврдат условите и начи-
нот на оствару,вањето на правото на работникот да 
се врати во основната организација на здружениот , 

труд односно во работната заедница по мирувањето 
на неговиот работен однос, меѓу кои спаѓа и рокот4 

за остварувањето на тоа право. Доколку по истекот 
на тој рок работникот не се јави на работа, врз 
основа на самоуправниот општ акт органот опреде-
лен со тој акт, ќе го констатира тоа н,а соодветен 
начин. Смисл,ата на таквата одлука, според мисле-
њата на Судот, може да биде дека престанува обврс-
ката на основната (организација, односно на работ-
ната заедница, работникот да го прими на работа. 
Ако работникот смета дека со таква одлука му е 
повредено правото во согласност со одредбите од 
Законот за здружениот труд, тој, има право истата 
да ј,а оспорува пред надлежниот орган на организа-
цијата, како и да бара судска заштита. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 
112 став 2 од Правилникот, во означениот негов дел, 
не е во согласност со означените уставни и законски 
одредби 

5. Судот, потоа, на расправата утврди дека со 
член 122 од оспорениот Правилник се предв,идени 
случаите на самоволно престанување на работниот 
однос, меѓу кои BIO став 2 точка 3 и случајот ако 
работникот неоправдано отсуствува повеќе од 5 ра-
ботни дена. 

Со член 197 став 2 и 3 од З,аконот за здруже-
ниот труд е предвидено дека мерката престанување на 
работниот однос се изрекува поради потешка повре-
д,а на работната обврска , сторена оо неоправдано 
изостанување од работа најмалку пет работни дана 
едноподруго и дека со самоуправен општ акт, во сог-
ласност со Законот, се утврдува бројот на работните 
денови на неоправданото изостанување од работа по-
ради кое на работникот му се изречува мерката прес-
танување на работниот (одно,с. 

Со оглед на тоа што со член 122 став 2 точка 
3 од оспорениот Правилник прест,анокот на работ-
ниот однос на работникот е уреден на поинаков на-
чин од оној предвиден во член 197 ст,ав 2 и 3 од 
Законот за здружениот труд, 'Судот утврди дека и 
оваа одредба од оспорениот Правилник е во спро-
тивност со означенава законска одредб,а. 

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

У. бр. 122/84 
15 ноември 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

20. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седниц,ата 
одржана на 12 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА /член 9 од Правилникот за ко-
ристење на средствата за заедничка ,потрошувачка на-
менети за станбена изградба на работниците во 
Управата- з,а приходи во Охрид, донесен со референ-
дум на 25 февруари 1984 година 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на 
општина Охрид“. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување уставноста и законитоста на член 9 од 
Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука 
Според наводите во предло-гот оспорениот член не е 
во согласност со Уставот и Законот затоа што по 
предвидените основи не се утврдени мерила за угар-
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дување редот на првенството за добивање на стан, 
односно станбен кредит, а оо точката 3 од оспоре-
ниот член е повредено начелото на рамноправност 
на работниците затоа што приоритет им сe ,дава на 
работниците со подолго работно иску,ство IBO Управа-
та за приходи. 

4. Судот -на седницата утврди дека во член 9 
од оспорениот Правилник е предвиден приоритет за 
добивање на кредити од средствата за заедничка пот-
рошувачка неменети за станбена изградба да имаат 
работници 'СО послаба материјална положба кои не 
го имаат решено станбеното прашање, работн,ици 
кои живеат во лоши станбени услови (мал, нехигиен-
ски стан, повеќечлено семејство) и работници оо (по-
долго работно искуство' во управата за приходи. 

Согласно член 4 став 1 од Законот за станбените 
односи и 'член 463 став 1 од Законот за здружениот 
труд работниците (во организацијата на здружениот 
труд со референдум ги утврдуваат начинот, условите, 
редот на првенството за добивање на станбени кре 
дити и ст,анови на користење. Според тоа, самоуп-
равно право е на работниците во организацијата на 
здружениот труд ,во согласност' со Уставот и законот, 
да определат таши основи и мерила за утврдување 
редот на првенството за добивање на станови и стан-
бени кредити, со кои ќе се оствари уставното начело 
на заемност и соли,дарност. 

Со оглед на тоа, Судот смета дека работниците 
во организацијата на здружениот труд ice должни со 
самоуправниот општ акт, да утврдат објективизира-
ни основи и мерила за утврдување редот на првен-
ството при добивање на станови и станбени кредити. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не 
се утврдени објективизирани основи и мерила туку 
се наброени само некои од основите за (добивање на 
станбен кредит, Судот утврди дека не може на об-
јективен начин да се утврди редот на првенството 
при добивање на станбени кредити, поради што осло 
рениот член не е во согласност со означената од-
редба од Законот за станбени односи и е во спро-
тивност оо означената одредба од Законот за здру-
жениот труд. 

5. Исто така, Судот утврди дека како основ за 
утврдување на редот на првенството за добивање на 
станбени кредити е предвидено и подолгото работо 
искуство во Управата за приходи. 

'Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд, правото на работа со општествени 
средства што го стекнува секој работник во здруже-
ниот труд е основа за остварување на неговите пра-
ва, обврска и одговорности - во здружениот труд. Ра-
ботејќи во здружениот труд со општествени ^сред-
ства работникот ооздава доход кој има општествен 
карактер. Дел од создадениот доход односно дел од 
чистиот доход, рабо,тниците во основните организа-
ции издвојуваат во фондот за заедничка потрошу-
вачка, КОЈ покрај другото го користат и за обезбеду-
вање на станови на работниците. Работејќи, пак, и 
создавајќи доход со општествени средства, работни-
кот стекнува и работено стаж кој исто така има 
општествен карактер, без оглед д,али е стекнат во 
една или повеќе организации. 

Согласно начелото на еднаквост утврдено во од-
делот II став 3 алинеја 9 од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија ненрикосновената полож-
ба и улога на човекот ја сочинуваат, покрај другото, 
и еднаквоста на правата, должностите и одговорнос-
тите на луѓето во согласност со Уставот и законот. 

'Со оглед на тоа, Судот (смета дека распределба 
на станбени кредити како основ за пре,двидувањето 
на работниот стаж (стекнат во организацијата прет-
ставува (неоправдано привилегирање на тие работни-
ци кои работниот стаж го стекнале во организација-
та. Ова затоа што организацијата, предвидувајќи го 
работниот стаж како основ за распределба на стан-
бени кредити, поаѓ,а од работниот стаж како 'елемент 
и израз на личниот придонес на работникот што со 
својот труд го дал IBO зголемувањето на материјална-
та основа на социјалистичкото општество. Поаѓајќи 
од ова, а особено имајќи го пре,двид општествениот 

карактер на (доходот, Судот утврди дека предвиду-
вањето на рабо,тниот стаж само во Управата за при-
ходи создава неедн,аквост меѓу работниците во рас-
пределба на средствата за заедничка потрошувачка. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр 240/84 
12 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

21. 
Уставниот суд на Македонија, ирз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија, 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 седницата одржана на 20 де-
кември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА член 27 точка IX и X од Пра-
вилникот за основите и мерилата за решавање на 
станбените потреби, донесен од работниците на Ос-
воената организација на здружениот труд Живинар-
ска фарма .,Белимбегово" во село Белимбегово, Оп-
штина „Гази Баба“ во 'Скопје, во состав на Работната 
организација Земјоделско-индуетриски (комбинат 
,.Скопско Поле“ во Скопје оо референдум одржан на 
20 април 1983 година„ 

2. Оваа одлука ќе се објави во „'Службен весник 
на СРМ“ и во Основната организација на здружениот 
труд Живинаркж^ фарма „ Ве лимб егово“ на начин 
предвиден за објавување на 'самоуправните општи 
акти. 

3. Општествениот (правобранител на самоуправу-
вањето на Град Скопје поведе постапка пред Устав-
ниот суд на Македонија за оценување уставноста и 
законитоста на член 27 точка IX и X од Правилни-
кот означен во точката 1 на оваа одлука. Според на-
водите во (предлогот, овие одредби се противуставни 
и незаконито! затоа 'Што 'со нив (сопственото учество 
на работниците, односно средствата (што друга орга-
низација на здружениот труд IBO која работи брач-
ниот другар на работникот ги здружува ico ООЗТ Жи-
винарска фарма „Белимбегово" за добивање на ко-
ристење стан, како основ за утврдување редот на 
првенството за учество на работникот во распредел-
бата на станови^ е (вреднувано во зависност од про-
центот на учеството во однос на вредноста на станот, 
а не од материјалните можности на работникот и од 
неговите социјално-економови околности, со ,што се 
повредува уставното начело на заемност и солидар-
ност. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
Правилник содржи основн,и мерила за утврдување 
редот на првенството за распределба на (станови. 
Еден од тие основи е и OICHOIBOT здружување на сред-
ствата too подоено вите: а) лично учество на работни-
кот (точка IX) и б) здружување на средствата 'со ор-
ганизацијата на здружениот труд во која е вработен 
брачниот другар на работникот (точка X). Вредну-
вањето на овој основ е извршено во зависност од 
големината на личното учество на работникот однос-
но од средствата на организацијата на здружениот 
труд во која е вработен брачниот другар на работни-
кот, изразено во проценти во однос на ,вредноста на 
станот, така што колку е поголемо ова учество, тол-
ку е поголем и бројот на бодовите по овој основ. 

Според мислењето на Судот, основните организа-
ции на здружениот труд и (другите самоуправни ор-
ганизации и заедници во (своите 'самоу,правни општи 
акти за распределба на станови, согласно член 102 
став 3 од Уставот на СР М,акедонија, можат да пред-
видат и учество на работниците оо сопствени средства 
односно со здружување на 'сопствени оо општествени 
средства за решавање на нивниот станбен проблем, 
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како основ за распределба на станови. Меѓутоа, вред-
нувањето иа овој основ треба ,да биде извршено, 
пред се, во зависност од материјалните и ооц,ијално-
економ ските можности на секој работник. Оние ра-
ботници пак, кои според ,нивните материјални мож-
ности не се во состојба да ангажираат сопствени 
средства за добивање на користење стан во опште-
ствена сопственост, може да учествуваат во распре-
делбата на станови без обврска за ангажирање на 
сопствени средства. Вреднувањето на овој основ пред 
се, во зависност од големината на учеството на личе-
ни средства на работникот, односно на средствата од 

ОЗТ во која работи неговиот брачен другар ги при-
вилегира оние работници кои се оо подобра економ-
ска положба, па поради тоа можат да понудат пого-
лемо уче“ство и со повеќе бодови по овој основ да 
остварат поповолно место на ранг листата. На тој 
начин, ,таквите работн,ици ое наоѓаат ,во поповолна 
положба во однос на оние кои се со послаба еко-
номск,а положба па не можат „да обезбедат поголемо 
сопствено учество. 

Со. оглед на тоа што во член 27 точка IX и X 
од оспорениот Правилник вреднувањето на подоено-
вите лично учество на работникот и здружување на 
средств,а со организацијата на здружениот труд IBO 
која е вработен брачниот другар на работникот на 
осн?овот здружување на средства 'е извршено во за-
висност од големината на личното учество на работ-
никот, односно од здружените средства н,а органи-
зацијата н,а здружениот труд во која е вработен ,не-
говиот брачен другар, изразено во проценти 'во однос 
на вкупната вредност на 'Станот а не во зависност од 
материјалните и социјално-економските можности на 
секој работник, Судот утврди дека оваа одредба од 

Пр,авилникот во означените нејзини делови, не е во 
согласност до уставното начело на заемност и соли-
дарност, ут,вр,дено во Оддел II став 3 алинеја 6 од 
Основните начела и член 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и иво член 126 од Законот за здружениот 
труд. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како 'во 
точката 1 на ов,аа одлука. 

У. бр. 1/84 
20 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

н,а Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за групно 
пом,илување по 'повод Новата 1985 годин,а („Службен 
весник на СРМ“ бр. 40/84) се потпаднала грешка, 
поради што се д,ава 

И С П Р А В К А 
на Одлуката за групно помилување ,по повод 

Новата 1985 година 

Во делот II став 1, точка 61. Мумин Сали Идриз, 
наместо: „од 20 (дваесет) години на 18 (осумнаесет) 
години и б (шест) месеци“, треба да стои: „од 18 

(осумнаесет) години на 16 (шеснаесет) години и 6 
(шест) месеци“. 

Од ,Претседателството на СРМ, бр. 13-47/1 од 18 
јануари 1983 година, Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - БЕРОВО 

27. 

Врз основа на член 58 од Законот за врабо-
тувањето и осигурувањето во случај на невра-
ботеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и 
член 14, став 1 точка 4 од Статутот на Заедни-
цата з,а, вработување — Берово, Собранието на 
Заедницата за вработување, на седницата одржана 
на 19. XII. 1984 година, донесе 

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

НЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонесот за вработување на по-
драчјето на општина Берово за 1985 година се 
утврдува на 0,75%. 

Член 2 

Придонесот за вработување го уплатуваат ра-
ботниците и работодавците, членови на Заедницата 
за вработување — Берово. 

Член 3 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот за вработување е: 

— за работниците во основната организација 
и за работниците вработени кај работодавецот — 
личниот доход на работниците, во кој се содр-
жани придонесите и даноците што се плаќаат од 
личниот доход (бруто личен доход) и 

\ 

— за работодавецот — основицата според ко-
ја плаќа данок од личен доход. 

За работодавецот к,ој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработува-
ње се утврдува на 15% од паушалниот износ на 
данокот. 

Работниците на привремена работа во странство 
уплатуваат придонес за вработување според ос-
новицата што ја утв,рдува Републичката заедница 
за вработување. 

Член 4 

За начинот на пресметувањето и уплатување-
то на 'придонесот за вработување се применуваат 
соодветни одредби од Законот за даноците на 
граѓаните. 

Облогот на наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавците го врши надлежниот ор-
ган за приходи на Собранието на општината. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 
1985 година. 

Член 6 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“ и „Службен гласник на град Берово“. 

Бр. 02-390/1 
19 декември 1984 година 

Берово 

Претседател, 
Данка Мушкарака, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕМИР ХИСАР 

28. 

Врз основа на член 100 од Законот за здрав-
ствена заштита ^„Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на 
Општинската СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување Демир Хисар, Собранието на Опш-
тинската СИЗ на здравството и здравственото оси-
гурување — Демир Хисар со рамноправно учес-
тво на Соборот на делегати - корисници на услу-
ги работници и Соборот на делегати даватели на 
услуги, на заедничката седница одржана на 20. 
XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИ-

САР ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
I. Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување за 1984 година се утврдува во висина 
7,60% од бруто личниот доход и другите примања 
во која се содржи: 

— стапката на придонесот за задолжителни 
видови на здравствена заштита од 4,00% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита на задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
3,60%. 

П.Придонесот од здравственото осигурување во 
случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионална болест се утврдува во висина од 0,30%. 

Основицата за пресметување на придонесот во 
случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести претставува: 

— кај обврзници кои формираат доход, оства-
рениот доход; 

— кај обврзници кои не фор“мираат доход, 
бруто личните доходи и другите примања. 

За лица кои работат по договор за дело ќе 
се плаќаат придонеси за здравственото осигуру-
вање за случај несреќа на работа по стапка од 
1% на наплатениот надоместок. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на'здравстве-

на заштита во странство (за деташирани работ-
ници) се одредува во висина од 20% од чистиот 
доход, односно основицата утврдена со посебна од-
лука. 

Придонесот од претходниот став по видови на 
осигурување се распоредува сразмерно на стап-
ката утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравственото осигурување на 

привремено невработените лица, СИЗ за врабо-
тување го плаќаат по стапка од 7,60%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува просечниот износ на 
паричен надоместок 'на привремено невработените 
лица. 

Член 4 -
Придонесот за здравствено осигурување на ко-

рисниците на пензии, СИЗ на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија го плаќа по 
стапка што одговара на иста стапка од член 1 став 
1 на оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат вкупно Исплатени-
те пензиски примања во времето за кое се плаќа 
придонесот. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обвр-

зниците на начин утврден со Закон, Статутот, оваа 
одлука и другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Со влегување во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката број 02 — 380/1 од 19. XII. 
1984 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 02—529 
20 декември 1984 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Борис Сивевски, с. р. 

29. 
Врз основа на член 100' од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/ 
83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Опш-
тинската СИЗ за здравствена заштита Демир Хисар, 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Демир Хисар, на седницата одржана 
на 20. XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА ДЕ-

МИР ХИСАР ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите на здравствена .заштита на земјо-

делците во општината Демир Хисар за 1985 годи-
на се определуваат и тоа: 

1. За осигурениците — земјоделци кои има-
ат сопствена' земја (катастарски приход) се плаќа: 

а) по 'стапка од 12% на катастарски приход; 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
деј,ност се плаќа: 

а) по 800,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството е задолжено со придонес на катастарски 
приход; 

б) по 2.600,00 динари за семејство, ако дома-
ќинството не е задолжено со придонес на ката-
старски приход,. 

Член 2 
Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од 

оваа одлука се распоредуваат по видови на здрав-
ствена заштита и тоа: 
' 1. задолжителни видови — 75%. 

2. за правата што самостојно ги утврдува Заед-
ницата и за другите права од здравствената заш-
тита на земјоделците — 25%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува Да важи Одлуката бр. 02—380/2 од 19. XII. 
1983 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува 
од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 02—529 
20 декември 1984 година i 

Демир Хисар 
Претседател, 

Борис Сивевски,, с. р. 



Стр. 38 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 6 февруари 1985 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КРИВА 
ПАЛАНКА 

30. 

Врз основа на член 36 точка 5 од (Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Крива Паланка, Собранието на Опш-
тинската самоуправна заедница на културата, на 
седницата одржана на 18. XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА -

КРИВА ПАЛАНКА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружениот труд од доходот и од работните 
луѓе од личниот доход, заради обезбедување сред-
ства на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на културата. 

Член 2 

Во 1985 година се утврдуваат стапки на при-
донеси и тоа: 

1. 0,86% — придонес од доходот на основните 
организации на здружен труд; 

2. 0,70% — придонес од личен доход од работен 
однос; 

3. 0,01% — придонес од личен доход од земјо-
делска дејност; 

4. 1% — придонес од личен доход од само-
стојно вршење на професионална дејност; 

5. 1% — придонес од личен доход од самостој-
но вршење на стопанска дејност. 

Член 3 
Од утврдените стапки на придонеси BIO член 2, 

точка 1 и 2 на оваа одлука Општинската СИЗ на 
културата издвојува: ) 

— 0,713% од доходот на основните организации 
на здружен труд и 

— 0,50% од личен доход од работен однос, за 
изградба на новиот спомен дом на културата во 
Крива Паланка. 

Член 4 

Пресметувањето и уплатата на средствата по 
оваа одлука ќе го врши Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 5 

Работните организации од основното и сред-
ното насочено образование во општината придо-
несите со утврдените стапки во член 2 на оваа 
одлука ќе ги наплатуваат 50%, а РО за општес-
твена заштита на децата 70%. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува 
од 1. I. 1985 година. 

Број 08-117 
18 декември 1984 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Коста Цветановски, с. р 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
КРИВА ПАЛАНКА 

31. 

Врз основа на член 22 став 3 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедн,ица за 
образование и научни дејности — Крива Паланка, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 24-XII-1984 година,. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход за 

финансирање на основното образование во 1985 
година се утврдуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од рабо-
тен однос од стопанство и несто-
пашство 5,00%; 

2. придонес од личен доход од земјо-
делска дејност 1,00%; 

3. придонес од личен доход од само-
стојно вршење на стопанска и про-
фесионална дејност 6,00% 

Член 2 
По исклучок од член 1 точка 1 -на оваа од-

лука работните организации од основното воспи-
та/ние и образование teo општината се ослободу-
ваат од плаќање на придонесот од личен доход, 
РО од насоченото образование придонесот од ли-
чен доход од работен однос ќе го плаќаат по 
стапка од 2,5%, а РО од предучилишното воспи-
тание и образование по стапка од 3,50%. 

Член 3 
Одлуката е полнов,ажна од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1-1-1985 година. 

Број 08-199 
24 декември 1984 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Милка Младеновска, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА - КРИВА ПАЛАНКА 

32. 

Врз основа на член 55 став 5 од Законот за 
општествена заштита ма децата („Службен весник 
на СРМ“ бр. 6/81) и член 255 од Статутот на оп-
штината Крива Паланка, Собранието на општи-
ната Крива Паланка на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на месните 
заедници и Општествено-политичкиот, собор, одр-
жани на 26. XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕС-
ТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

- КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Кри-
ва Паланка, што ќе се пресметуваат и наплату-
ваат од личните доходи на вработените од сто-
панството, нестопанството и личен доход од зем-
јоделска дејност да изнесува како што е предви-
дено со оваа одлука. 
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Член 2 

Во 1985 година стапките на придонесите што 
ќе се плаќаат изнесуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од стопанство и 
нестопанство, по -стапка од 1,40%; 

2. придонес од личен д,оход од самостојно вр-
шење на стопанск,а дејност — 1%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 0,15%; 

4. придонес од личен доход од професионална 
дејност — 1%. 

Член 3 
Рабо-тните организации од основноно и сред-

ното насочено образование, придонесите утврдени 
во член 2 точка 1 од оваа одлука ќе ги плаќаат 
во износ од 50%, а предучилишното воспитание во 
износ од 70%. 

Работната организација Килимарницата „Вера 
Јоциќ“ нема да ги уплатува' придонесите утврдени 
со оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 го-
дина до 31-XII-1985 година и ќе се објави во, „Слу-
жбен гласник на општината Крива Паланка“. 

Бр. 02-4128/1 
26 декември 1984 година 

Крива Паланка 
Претседател 

на Собранието на општината, 
Владимир Груевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на месните заедници, 

Предраг Велиновски, с.р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Радица Тодоровска, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Александар Анастасовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - КРИВА 
ПАЛАНКА 

33. 
Врз основа на членот 21 став 3 од Статутот 

на Општинската самоуправна интересна заедница 
на физичката култура - Крива Паланка, Собра-
нието на Општинската. самоуправна интересна за-
едница на физичката култура — Крива Паланка 
на седницата одржана на 14. XII. 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РСИЗ НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТ?УРА ВО 1985 ГОДИНА 

/ Член 1 
'Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување на средства 
на ООИЗ на физичката -култура и за здружување 
средства во РСИЗ на ф,изичката култура,. 

Член 2 
Вo 1985 ,година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 
1. 0,24% — Придонес од доходот на основните ор-
ганизации на здружен труд; 

2. 0,25% — Прид,онес од личен доход од работен 
однос; 
3. 0,015% - Придонес од личен доход од земјо-
делската дејност; 
4. 1% — Придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност; 
5. 1% — Придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлу-

ка ОСИЗ на физичката култура — Крива Палан-
ка здружува средства во РСИЗ на физичкат,а кул-
тура со издвојување на: 
1. 0,04% од доходот на основните организации на 
здружен труд и 
2. 0,05% од личен доход од работен однос од не-' 
стопанство. 

Вкупниот износ на средствата што Општин-
ската СИЗ на физичката култура — Кр. Паланка 
ги здружува во РСИЗ на физичката култура — 
Скопје и месечниот износ ќе се утврди со посе-
бен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на здружени-

те 'средства ќе ги врши службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 5 
Работните организации од основното и сред-

ното насочено образование придонесот утврден во 
член 2 од оваа одлука ќе го наплатуваат 50%, 
а РО за општествена заштита на децата 70%. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со објавува-

њето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1. I. 1985 година. 

Бр. 08—88 
14 декември 1984 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Тодор Станковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
- ПРИЛЕП 

34. 
Врз основа на член 196 од Законот за пред-

училишното и осно,вното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) и член 23 
алинеја 10 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница за воспитание и об-
разование, Собранието на Општинската СИЗ за 
воспитание и образование, на седницата одржана 
на 25. XII. 1984 година, д,онесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИ- ' 

НАТА ПРИЛЕП ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1' 
Стапките на придонесите од личните доходи за 

финансирање на дејностите на основното воспи-
тание и образование на општината Прилеп за 
1985 година изнесуваат. ч 

— 6% од бруто личниот доход од стопанство 
и ^стопанство; 

2% од личниот доход од самостојно вршење 
земј о де л ска де ј ност; 

4 — 6% од личниот доход од самостојно вршење 
стопанска и професионална дејност. 
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Член 2 
Придонесите од членот 1 се зголемуваат уште 

за 1% за одредена намена — за (изградба на по-
требен училишен простор. 

Член 3 
Средствата кои ќе се остваруваат во висина 

на покачувањето на стапките на придонесите од 
1% ќе се уплаќаат на жиро-сметка број 41100-780 
-203 ,при СОК - Филијала Прилеп. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година. 

Член 5 
Со донесувањето на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката број 08-347 од 20. IX. 1984 го-
дина. 

Број 08-514 
28 декември 1984 година 

Прилеп 

Претседател, 
Љубен Шукуроски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

35. 
Врз основа на член 146, 147 и член 205 од 

Статутот на Општинската заедница на здравство-
то и здрав,ственото осигурување — Струмица, Со-
бранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Струмица, на 
заедничка седница на соборот на делегатите на 
корисниците на услуги — работници и соборот 
на делегатите — даватели на услуги — одржана 
на 27. XII. 1984 година, донесе' 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБО-

ТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање придонес за здравстве-
но осигурување и правата од здравственото оси-
гурување за лицата вработени кај приватните ра-
ботодавци на подрачјето на ,Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струмица, а за кои со Законот за здравствена 
заштита не се утврдени основици. 

Член 2 
Основици за пресметување и плаќање придо-

нел за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од ова осигурување на лицата врабо-
тени кај приватните работодавци, претставуваат 
договорениот личен доход меѓу приватниот рабо-
тодавец и работникот кој не може да биде по-
мал од: 

за неквалификувани ра-
ботници 
за полуквалификувани 
работници 
за квалификувани ра-
ботници 
за лица со завршено 
средно образование 
за високо квалификува-
ни работници 

10.620.00 динари; 

10.900,00 динари; 

11.500,00 динари; 

12.200,00 динари; 

13.500,00 динари; 

Член 3 
Доколку основ,ицата од претходниот член е по-

мала од загарантираниот личен доход во репуб-
ликата за 1985 година во тој случај како осно-
вица ќе се смета гарантираниот личен доход во 
републиката. 

Член 4 
Придонесите што ќе се пресметуваат и пла-

, ќаат по основите утврдени во член 2 од оваа од-
лука, ќе се пресметуваат месечно наназад, сметај-
ќи од денот на осигурувањето по 1/30-тина. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи Одлуката за утврдува-
ње на ооновиците за пресметување и плаќање при-
донес за здравствено осигурување на лицата вра-
ботени кај приватните работодавци („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 11/84 година). 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 02-1073/1 
27 декември 1984 година 

Струмица 
Претседател, 

Туше Ѓошев, с. р. 

за домашни помошнички 10.620,00 динари. 

36. 
Врз основа на член 27, 28 и член 205 точка 6 

од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото, осигурување — Струмица, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
на седницата на Соборот на делегатите на корис-
ниците на услуги — работници и Соборот на де-
легатите — даватели на услуги, одржана на 27. 
XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НА-
ДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО 

ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 

Придонесите за здравствено осигурување во 
постојан месечен износ се пресметуваат и , одре-
дуваат и тоа: 

1. за лицата кои се наоѓаат на предвој нинка 
обука (логорување) во износ од 205,00 динари; 

2. за лицата кои учествуваат на младински 
работни акции на кои по прописите за инвалид-
ско осигурување се осигурени за сите случаи на 
инвалидност, во износ од 205,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 205,00 ди-
нари; 

4. за уживателите на постојана државна по-
мош, дадена од страна на бившите президиуми 
на народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет на СРМ, во износ од 455,00 динари; 

5. посебниот придонес за членовите на потес-
ното семејство кои живеат на подрачјето на СР 
Македонија, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита кај странскиот носител на здрав-
ственото осигурување, се утврдува во постојан ме-
сечен износ од 330,00 динари по член на семеј-
ството; 

6. за лицата кои организацијата на здружен 
труд пред засновување на работниот однос со нив 
ги упати како свои стипендисти на практична ра-
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бота во друга организација заради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија, 
во износ од 750,00 динари; 

7. за лицата на школување, стручно усовр-
шување или постдипломски студии, кои поради 
тоа го раскинале работниот однос, ако за тоа вре-
ме примаат стипендија, во износ од 750,00 динари; 

8. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство за-
ради учење, односно здобивање на практика, ако 
за тоа време примаат стипендија во износ од 570,00 
динари; 

9. за лицата — странски државјани за време 
на школување, стручно усовршување или на пост 
дипломски студии во Југославија, кои поради тоа 
го прекинале рабо“тниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија, во износ од 570,00 динари; 

10. за членовите на семејството на осигурени-
кот кој се наоѓа на издржување казна — затвор, 
ако на осигуреникот не му престанал работниот 
однос во работната организација за време на из-
држувањето на казната, во износ од 750,00 ди-
нари; 

11. за членовите на семејствата на осигурени-
кот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок 
во ЈНА ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходното осигурување, во износ од 750,00 динари; 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донесите за здравствено осигурување за случај на 
несреќа при работа и заболување од професионал-
ни болести во износ од 150,00 динари, и тоа: 

1. за учениците во средните училишта и сту-
дентите на вишите и високите школи, факулте-
тите, уметничките академии за времетраењето на 
практична работа во врска со наставата; 

2. за лицата кои се наоѓаат на извршување 
задачи на територијалната одбрана или на цивил-
ната заштита; 

3. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита; 

4. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука; 

5. за лицата кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време; 

6. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација, што ги органи-
зира или ги упатува Заедницата за вработување; 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука. се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
До колку придонесите се уплатуваат за време 

покусо од 1 месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од опре-
делениот месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи одлуката за постоја-
ните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување на одделни категории лица надвор од 
работен однос, осигурени по Законот за здрав-
ствена заштита, објавена во „Службен весник на 
СРМ“ бр. 11/84 година. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се 
применува од 1. I. 1985 година. 

Бр, 02-1074/1 , 
27 декември 1984 година 

Струмица 
Претседател. 

Туше Ѓошев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ТИТОВ ВЕЛЕС 

37. 
Врз основа на член 160 и 259 од Статутот на 

Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ти-
тов Велес, Собранието на Општинската СИЗ “ за 
здравствена заштита — ' Титов Велес, на седницата 
одржана на 26. XII. 1984 година, донесе 

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

НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравствена зашти-

та на работниците се утврдува во висина од 7,7% 
од бруто личниот доход во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита 
од 3,30%, 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствената заштита што самостојно 
ги утврдува заедницата од 4,40%. 

И 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита од член 24 точка 3, 5, 7 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување за кои е опреде-
лена во нето лични примања, стапката ца при-
донесот за здравство и здравствено осигурување 
се утврдува во висина од 12,8'% од нето основи-
цата во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита 
- 5,8% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствена заштита што самостојно ги 
утврдува Заедницата — 7,0%. 

III 
Стапката на придонесот за здравствена заш-

тита во случај на несреќа на работа' и заболува-
ње од професионални болести се утврдува во ви-
стина од 0,30'% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружен труд од об-
ласта на стопанството, како основните организа-
ции на здружен труд регистрирани како устано-
ви, кои во номенклатурата за распределување на 
стопанските и други организации и државните ор-
гани по дејности се распоредени во областите од 
1 до 8, 'остварениот доход намален за пресмета-, 
ните и договорени обврски, освен данокот на до-
ход. 

2. за другите самоуправни организации и за-
е,дници, државни органи, општествено-политички 
организации и здруженија и други работни за-
едници, што не се организирани како организа-
ции на здружен труд кои во своето работење не 
остваруваат доход, а кои се регистрирани во об-
ластите 9 и 0 од номенклатурата за распоредува-
ње на стапките и други организации и државните 
органи по дејности, бруто личниот доход на вра-
ботените. 

IV 
Посебните придонеси за користење на здрав-

ствена заштита за работници испратени во стран-
ство од страна на ОЗТ (деташирани работници) 
се плаќа по стапка од 20% од утврдената осно-
вица. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јаву1вањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 01. I. 1985 година. 

Бр. 0221-396 
26 декември 1984 година Претседател, 

Титов Велес Вера Иванова, с. р. 
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38. 
“ Врз о с н о в а на член 160 и 261 од Статутот на 

Општинската СИЗ за здравствена заштита - Ти-
тов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита - Титов Велес, на седницата 
одржана на 26. декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
ЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТИ-

ТОВ ВЕЛЕС ЗА 1985 ГОДИНА 

I 

Придонесот за здравствена заштита на земјо-
делците осигуреници за 1985 година ќе се пресме-
тува и наплатува: 

1. На осигуреници-земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход): 

а) по стапка од 7% од катастарскиот приход, 
Од кои: 

- за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 4,0%; 

—,за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува заедницата — 3,0%. 

2, На осигуреници-земјоделци кои немаат соп-
ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност: 1 

а) по 2(00,00 динари од домаќинство од кои: 
—' за задолжителни видови на здравствена за-

штита — 120,00 динари; 
— за здравствена заштита што самостојно ја 

утврдува Заедницата — 80,00 динари. 
II 

Оваа одлука влегува чво сила осмиот ден по 
нејзиното објавување во „Службен весник на 
СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година. 

Бр. 0221-396 
26 декември 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Вера Иванова, с р. 

39. 
Врз основа на член 160 и 263 од Статутот на 

Општинската СТДЗ за здравствена заштита - Ти-
тов Велес, Собранието' на ,Општинската СИЗ за 
здравствена заштита, - на седницата одржана на 26. 
XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојани месечни износи за. 1984 година се пла-
ќаат за: 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време, во износ од 1.000,00 динари; 

2. учениците во средните училишта за оддел-
ни занимања за 'кои покрај училишната се изве-
дува и практична настава во организација на здру-
жен труд, училиштето или кај приватен работо-
давец во износ од 200,00 динари: 

4 3. лицата на школување стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа го пре-
кинале вработувањето а ,за тоа време примаат 
стипендија, во износ од 500,00 динари, 

4. лицата кои организацијата пред да' ги вра-
боти ли упати како свои стипендисти на практич-
на работа во друга организација заради стручно 
оспособување, ако за тоа време примаат стипен-
дија, во износ од 500,00 динари; 

5. лицата кои учествуваат во младински ак-
ции а кои по прописите на инвалидското осигу-
рување се осигуреници во сите случаи на инва-
лидност, во износ од 200,00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции и ако истите работат најмалку 6 ча-
са дневно, во износ од 200,00 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на предавничка обу-
ка (логорување), во износ од 200,00 динари; 

8. лицата припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита за време 
на извршување на задачите на територијалната и 
цивилната одбрана, в)о износ од 200,00 динари; 

9. уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
савет, во износ од 500,00 динари; 

10. за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските работници на работа во странство 
кои живеат на подрачјето на заедницата, а на 
Кои не им е обезбедено здравствена заштита кај 
странскиот носител на здравствената заштита се 
плаќа придонес, во постојан износ од 200,00 динари 
mo член; 

11. на лицата корисници на инвалиднина спо-
ред прописите за пензиското и инвалидското оси-
гурување и тоа само за случај 'на потреба од ле-
кување Bio врска со повредата или за заболување 
што предизвикало телесно оштетување на кои им 
припаѓа право на инвалиднина, во износ од 200,00 
динари; 

12. иселениците повратници во колку се при-
јавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во из-
нос 500,00 динари; 

13. брачните другари односно родители осигу-
рени според член 29 од Законот за здравствена 
заштита, во износ од 500,00 динари; 

14. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА ако пред тоа ги исполни потребните услови, 
во износ од 500,00 динари: 

15. членовите на семејството на осигуреникот 
кои се наоѓаат на извршување казна затвор ако 
на осигуреникот не му престанува1 работниот однос 
во работната организација за време на извршу-
вањето на казна, во износ 500,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи ,се плаќаат при-

донеси за здравствено осигурување чза случај на 
несреќа на работа и заболување од професионална 
болест во износ од 100,00 динари за: t 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите на вишите и високите школи, t факултетите, 
уметничките академии за време траењето на прак-
тичната работа во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во младинските ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, како и лицата кои учествуваат во ор-
ганизирани работни акции; 

3. лицата што се наоѓаат на предводничка 
обука; 

4 лицата кои се наоѓаат на извршување на 
задачите на територијалната одбрана и цивилната 
заштита; 

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација а се упатени од 
СИЗ за вработување; -

6. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време; 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната служба. 
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Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 др 8 

од оваа одлука по видови на здравствена заштита 
ќе се' распоредуваат во следната структура: 

— за задолжителните в“идови здравствена за-
штита 50%; 

— за останатите права над задолжителните ви-
дови 45%; 

— за несреќа на работа и професионално за-
болување 5%. 

Придонесите од, точка 9 до 15 се распореду-
ваат: 

— за задолжителни видови здравствена заш-
тита ' 53% 

— за останатите права над задолжителните 
видови 47% 

Член 4 

. Придонесите за децата опфатени“ со член 1 и 
2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат ме-
сечно наназад, со исклучок на придонесите од член 
1 точка 10. 

Доколку придонесите се утврдуваат за ,време 
покусо од 1 месец за секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа по 1/3 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

ч Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на' оваа од-
лука престанува да важи Одлуката 0221-395 од 
22. 12. 1984 година. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1985 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 0221-396 
26 декември 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Вера Иванова, с. р. 

40. 
Врз основа на член 160 и 259 од Статутот на 

Општинската ОИЗ за здравствена заштита — Ти-' 
тов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Титов Велес, на седницата 
одржана на 26. XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пре-
сметување и плаќање на придонесот за здравстве-
на заштита на лица вработени кај приватни ра-
ботодавци и права од здравствена заштита за кои 
со закон не се утврдени основици на придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и , плаќање на 

придонес за здравствена заштита и за утврд,ува-
ње на права за здравствена заштита на лица вра-
ботени кај приватни работодавци, претставува до-
говорениот чист личен доход меѓу приватниот ра-
ботодавец и ,работникот кој што не може да биде 
помал од: 

— за неквалификувани ра-
ботници 

— за полуквалификуваеи 
работници 

— за квалификувани ра-
ботници 

— за висококвалифмкувани 
работници 

— за домашни помошнички 

11.000,00 динари; 

12.000,00 динари; 

13.000,00 динари; 

14.000,00 динари; 
11.000,00 динари. 

Член 3 
За учениците во стопанството, односно уче-

ниците во училиштата за квалификувани работ-
ници за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организацијата на здруже-
ниот труд или кај .приватен работодавец, основи-
цата претставува наградата што ја прима. Оваа 
основица не може да биде помала од: 

— за ученици од прва го-
дина 

— за ученици од втора го-
дина 

— за ученици од трета го-
дина 

— за ученици од четврта 
го,дина 

1500,00 динари; 

2000,00 динари; 

3000,00 динари; 

4000,00 динари. 
Член 4 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката на оваа заедница бр. 
0221-395 од 22. 12. 1983 год,ина. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. ^ 

Бр. 0221-396 
26 декември 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Вера Иванова, с. р. 

4 1 -
Врз основа на член 80 и 160 од Статутот на 

Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ти-
тов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Титов Велес, на седницата 
одржана на 26,. XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИ-
ТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ТИТОВ 

ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на упо-

требата на превозните средства, условите и на-
чинот на остварувањето на надоместокот на пат-1 

ните трошоци и висината на надоместокот на тро-
шоците за исхрана и сместување, за време на па-
тување и престој во друго место кој им припаѓа 
на корисниците на здравствена заштита на товар 
на ,средствата на фондот на Заедницата, а во слу-
чаите кога корисникот здравствена заштита ко-
ристи на начин пропишан со општите акти на 
Заедницата. 

Надоместок на превозните трошоци 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на корисниците на здравствена заштита на 
работничкото осигурување на случаите предвиде-
ни со општите акти на Заедницата во висина на 
тарифата на јавниот сообраќај. 
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Надоместокот на трошоците за превоз ,им при-
паѓа на корисниците на здравствена заштита кога 
поради итност на случајот или здравствената сос-
тојба, по налог на лекарот или здравствената ор-
ганизација, превозот е извршен и со други пре-
возни средства. 

Кога превозот, во случај на претходниот став 
е извршен без претходен налог на лекарот или 
здравствената организација, оправданоста на пре-
возот и на превозните средства дополнително ја 
цени лекарската комисија на Заедницата. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се оп-

ределува, по правило, според најкусата релација, 
и тоа по основната тарифа од редовни превозни 
средства на Јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа од јавниот сообраќај се 
подразбира -

1. во случај на патување со железница на ре-
лација до 150 км во еден правец - II класа од 
патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км 
во еден правец — II класа од брзиот воз; 

— во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа 
право на превоз со II класа на пловните возила; 

— кога превозот се врши со автобус припаѓа 
право на полна цена на, чинењето на превозот. 

Кога патувањето се врши согласно став 2 али-
неја' 1 од овој член, а во железничкиот сообраќај 
постои повластено патување, ќе се исплатува по-
вратна карта, односно К-15. 

Кога на иста релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, корисникот на 
здравствена заштита има право на надоместок на 
превозните трошоци по најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 
од членот 2 на оваа одлука, надоместокот на тро-
шоците за превоз припаѓа во полн износ. 

Член 4 
Ако корисникот на здравствена заштита, врз 

основа на посебни прописи, има право на бес-
платно возење или користење на превозни сред-
ства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надо-
местокот на трошоци за превоз. 

Одредбата од претходниот став не се одне-
сува на случаите кога корисникот на здравствена 
заштита има право на повластување само на опре-
делен број патувања во текот на годината. 

Член 5 
На корисникот на здравствена заштита кога 

користи здравствена заштита спротивно на одред-
бите на општите акти на начинот на користењето 
на здравствената заштита, не му припаѓа надо-
месток на патни трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради специјалистички прегледи важи, по 
правило, само за едно патување. 

Доколку лекарот специјалист кај кого корис-
никот на здравствена заштита е упатен на спе-
цијалистички преглед најде дека е потребно ис-
питување и лекување и кај други специјалисти, 
првобитниот упат важи за сите останати прегледи 

Кота корисникот на здравствена заштита, во 
смисла на претходниот став, е упатен односно пре-
земен на амбулантно специјалистичко лекување 
или испитување, издадениот налог важи за сето 
време додека трае лекувањето односно испиту-
вањето. 
Висина на надоместокот на трошоците за исхрана 
и сместуваше за време на патување и престој во 

друго место 
Член 7 

Надоместокот на име трошоци за исхрана и 
сместување за време на патување и престој во 
друго место на корисниците на здравствена заш-
тита им припаѓа како што ,следува: 

1) на подрачјето на сопствената општина — во 
износ од 200,00 динари; 

2) на подрачјето на СР Македонија вон опш-
тината —v во износ од 400,00 динари; 

3) на подрачјето на земјата вон СР Македо-
нија — во износ од 800,00 динари. 

Член 8 
Покрај надоместокот од претходниот член на 

корисниците на здравствена заштита им припаѓа 
и надоместокот на трошоците за преноќевање во 
фактички износ, врз основа на посебна приложена 
сметка, но не повеќе од 1.000,00 динари. 

f Член 9 
Утврдените износи од член 7 на оваа одлука 

се исплатуваат за патување кое траело над 12 
ча,са. 

За патувања кои траат помалку од 12 часа, 
без оглед дали се исполнети условите за половина 
дневница, на Корисниците на здравствена зашти-
та им се исплатува на име надоместок фиксен из-
нос во висина од 50% од износите утврдени во 
член 7 на оваа одлука, со исклучок за патување 
на сопствената општина кога припаѓа право на 
поповолна дневница, доколку патувањето трае по-
долго. од 8 до 12 часа. 

Член 10 
За корисниците на здравствена заштита — де-

ца до навршени 7 години на, животот, надоместо-
ците за исхрана и сместување од член 7 и 9 од 
оваа одлука изнесуваат 50%. 

Член 11 
Барањето на надоместокот на трошоци на пре-

воз и надоместок за и с х р а н а и сместување ста-
сува првиот нареден ден по завршеното лекува-
ње, односно завршеното патување. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за патни и 
дневни трошоци на Заедницата, бр. 0221-136/11 од 
3 2. IV. 1984 година. 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1985 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 0221-396/11 
26 декември 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Иванова Вера, с. р. 

42. 
Врз основа на член 26 од Законот за СИЗ на 

здравство“но и здравственото осигурување („Служ-
бен “весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 160 од Ста-
тутот на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Титов Велес, Собранието на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, на 
седницата одржана на 26. XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗА-
ШТИТА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ СА-
МОСТОЈНА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците кои 

служат за пресметување и плаќање на придоне-
сот за здравствена заштита и за остварување на 
правата од здравствената заштита за работните 
луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд 
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со средствата на трудот во сопственост на гра-
ѓаните и за работните луѓе кои со личен труд, 
самостојно во вид на занимаше вршат уметничка 
или друга културна, адвокатска или друга про-
фесионална дејност. 

Член 2 
Како основица за пресметување и плаќање на' 

придонесот за здравствена заштита на работните 
луѓе мои вршат самостојна или професионална деј-
ност се утврдува месечната основица од која се 
плаќа данок од личен доход (даночна основица), 
утврдена со решение на надлежниот општински 
орган на управата за полно работно време од 42 
часа неделно. 

Основицата за .остварување на правата од 
здравствената заштита од став еден на овој член 
не ,може да биде помала од загарантираниот ли-
чен доход во републиката. 

Член 3 
Додека општинскиот орган на управата не ја 

утврди даночната основица за тековната година 
осигуреникот плаќа аконтација на придонесот за 
здравствената заштита врз основа на утврдената 
даночна основица кода служи за плаќање аконта-
ција на данокот од личен доход на општестве-
но-политичките заедници. 

Член 4 
За осигуреници кои вршат самостојна и про-

фесионална дејност а кои плаќаат данок на ли-
чен доход од паушални основици како основица 
за пресметување и плаќање на придонесот и за 
остварување на правата од здравствената заштита 
се “утврдува паушалната даночна основ,ица, но не 
помалку од загарантираниот личен доход во ре-
публиката. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1985 го-

дина, “а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Број 022,1-396 
26 декември 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Иванова Вера, с. р. 

43. 
Врз основа на член 85 и 160 од' Статутот на 

Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ти-
тов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Титов Велес, на седница-
та одржана на ден 26. XII. 1984 година,- донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПО-
ГРЕБНИ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на на-

доместокот, условите за стекнување и начинот на 
остварувањето на погребни трошоци и посмртна 
помош во случај на смрт на корисникот на здрав-
ствена заштита пр. Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Титов Велес. 

\ 

Член 2 
Висината на надоместокот за погребни трошо-

ци се утврдува во износ: 
1. во случај на смрт на корисник до седум го-

дишна возраст — 8.000,00 динари; 
2. во случај н,а смрт на корисник од седум 

до четиринаесетгодишна возраст — 10.000,00 ди-
нари; 

3. во случај на смрт на корисник над четири-
наесет годишна возраст — 15.000,00 динари. 

Член 3 
Во случај корисникот на здравствена заштита 

да умре во странство за време на привремениот 
престој во странство, надоместокот од член 2 на 
оваа одлука се зголемува за 1000/о 

Надоместокот на трошоците за пренесување на 
посмртните останки на починатиот корисник на 
здравствена заштита, кој претходно е упатен на 
лекување во -здравствената организација надвор од 
подрачјето на Заедницата, се определува и испла-
тува во висина од стварно направените трошоци 
за пренос во јавниот сообраќај по најниската та-
рифна стапка за превоз. 

Член 4 
Надоместокот на погребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат законот на ко-
рисникот на здравствена заштита врз основа на 
извод од матичната книга на умрените; потврда — 
уверение за извршениот закоп и здравствената ле-
гитимација на умреното лице. 

Во случај корисникот на здравствена заштита 
да умре во странство,, покрај доказите ед прет-
ходниот став, се поднесува и потврда од дипло-
матско претставништво на нашата земја во стран-
ство дека законот е извршен во странство 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот ко-

ри-сник (осигуреник) на здравствена заштита им 
припаѓа посмртна помош во висина на едномесе-
чен износ од основата за надоместокот на лич-
ниот доход, о/дносно едномесечна последна пензи-
ја, материјално обезбедување или привремен на-
доместок, при што се .зема предвид и заштитниот 
додаток КОЈ се исплатува со инвалидска пензија 
што му припаѓа на умрениот корисник по про-
писите на пензиското и инвалидското осигурува-
ње, доколку се исполнети условите за посмртна 
помош предвидени со одредбите на општите акти 
на Заедницата. 

Член 6 
Барањето за испла,та на надоместокот за по-

гребни трошоци ' и посмртна помош стасува на 
денот на смртта на корисникот на здравствена 
заштита. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува важноста на Одлуката бр. 0221-
136 од 12. IV. 1984 година^ 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила од 1. I 1985 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Број 0221-396/12 ' 
2i6 декември 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Вера Иванова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ТИТОВ ВЕЛЕС 

44. 
Врз основа на член 26 точка 6 од Статутот “на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов 
Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита 
на децата, на седницата одржана на 21 Декември 
3984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕС ЗА 

1985 ГОДИНА 

I 
Обврзниците од ОЗТ од основното и средното 

насочено образование и (социјалната заштита се ос-
лобо,дуваат 50% од придонес по Одлуката од 1984 
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година за утврдување на пресметковната стапка за 
здружување на средства IBO Заедницата или во 1985 
година ќе плаќаат придонес во висина од 1% на 
бруто лични доходи. II 

Обврзниците од ОЗТ на здружениот трут од оп-
штествената заштита на децата, организациите што 
вршат дејност и заштита на културните блага и од 
областа на с ценск о -му зи чкмте дејности се ослободу-
ваат 30% од придонес но Одлуката од 1984 година 
за утврдување на пресметковна станка за здружува-
ње на средства во Заедницата, или во 1985 година 
ќе плаќаат придонес во висина од 1,40% на бруто 
лични доходи. 

III 
Оваа одлука влегува IBO сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
“ дина. 

Бр 05-171/9 
21 декември 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Киро Арсовски, с. р. 

45. 
Врз основа на член 26 точка 5 од Статутот на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов 
Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита 
на децата, на седницата одржана на 21 декември 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ТИТОВ ВЕЛЕС 

ЗА 1985 ГОДИНА 

I 
Пресметковната стапка за здружување средства 

во Општинската самоуправна 'интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Титов Велес за 
1985 година се утврдува на бруто личен доход од 
работен однос во: 

1. стопанство и нестопанство— 2,00%; 
2. самостојно вршење на (стопанска дејност — 

0,45%; 

3. земјоделска дејност — 0,20%; 
4. самостојно вршење на нестопанска дејност — 

0,45% 
II 

Средствата од пресметковната стапка, за опште-
ствена заштита на децата ќе ice распоредуваат ico по-
себна одлука на Собранието на Заедницата, и тоа на 
основа утврдените облици, мерилата, обемот и кри-
териумите, со Програмата за развој на детската заш-
тита и со финансискиот план за 1985 година. 

III 
Оваа одлука шегува во сила оо денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Собранието на општината Титов Велес“ и во „Служ-
бен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 
1985 година. 

' Bp. 05-171/8 
21 декември 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Киро Арсовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ШТИП 
46. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Служб“ен 
весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78, '43/78, 41/81 И 
25/84) и член 70 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница на културата — Штип, 
Собранието на СИЗ на културата — Штип, на сед-
ницата одржана на 26 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1985 ГОДИНА 
Член 1 

'Со оваа одлука се утврдуваат (Стапките на при/до-
несите . 'што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд и работните луѓе од личниот доход за-
ради обезбедување приходи на Општинската самоуп-
равна (интересна заедница на културата во 1985 го-
дина. ' 

Член 2 
Приходите на ОСИЗ на културата — Штип ќе 

се остваруваат преку следните извори на приходи 
и по следните стапки: 

1. придонес од доходот на ОЗТ ((распоредени, во 
областите по номенклатурата од 1—11) по стапка — 
0,60%; 

2. пр,идонес од 'бруто личен доход од работен од-
нос — 2,00%; ' v 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност - 'по стапка од — 0,20%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на (стопански дејности — 3%; 

5. придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност — 3%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од основното и 

средното насочено образование и од социјалната заш-
тита ќе плаќаат придонеси од даноци од личен до-
ход во висина од 50% од утврдената стапка во чле-
нот 2 точка 2 на оваа одлука, односно 1%. 

Член 4 
Организациите од високото образование, опште-

ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и (заштита на културните блага и од 
областа на сценоко- музичката дејност — во (висина 
од 70% ќе плаќаат и тоа за: 

— Општинската СИЗ на културата - Штип, по 
стапка од 1,40%. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила ioo денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и 
ќе се објави- во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 0301-3315 
26 де,кември 1984 година Претседател, 

Штип Нашков Ристо, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -

ШТИП 
47. 

Врз основа на член 16 од Статутот на Општион- 4 

саката самоуправна интересна 'заедница за соци-
јална заштита, Собранието на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштиг 
та — Штип, на седницата оржана на 27. XII. 1984 
година, донесе ^ 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВР-
ДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИ-
ЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот од доходот на орга-

низациите на здружен труд и установите што ос-
тваруваат доход и стапките на придонесите од 
личен доход на граѓаните се утврдуваат: 
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1. 0,15% — од доходот на работните органи-
зации на здружен труд; 

2. О,90'% — од бруто личен доход од работен 
однос во нестопанството; ' 

3. 2% — од личен доход од самостојно врше-
ње на занаетчиска дејност; 

4. 2% — од личен Доход од самостојно врше-
ње од други самостојни дејности; 

5. 2% — од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејности. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
авувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Број 35/8 , 
27 декември 1984 година 

Штип 
Претседател, 

Љупчо Ѓорѓиев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ШТИП 

48. 
Врз основа на член 55 од Законот за опш-

тествена заштита на децата и член 54 од Стату-
тот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата — Штип, 
Собранието на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата — 
Штип, на седницата одржана на 26. XII. 1984 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПШ-
ТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-

ЦАТА - ШТИП 

Член 1 
Стапките на придонесот од ' личен доход на 

граѓаните се утврдуваат во висина и тоа: 
— 1,70% — од бруто личен доход' на работ-

ните луѓе во нестопанството и 
— 2,15'% - од бруто личен доход на работ-

ните луѓе во стопанството. 

Член 2 
Придонес од бруто личниот доход за општес-

твена заштита на децата во износ од 0,85% упла-
туваат : 

1. Детската установа „Вера Циривири Трена“ — 
Штип; 

2. Детската установа „Асгибо" — Штип; 

3. РО за основно воспитување и образование 
„Јосип Броз Тито“ — Штип; 

4. Пионерскиот дом „Вита Поп Јорданова“ — 
Штип. 

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

јавувањето во „Службен весник на 'СРМ“ а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 10—1507/6 
26 декември 1984 година 

Ш т и п 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - ТЕТОВО 

49. 
1 Врз основа ма член 33 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ на 
физичката култура, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 25 декември 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - ТЕТОВО 
И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА - СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ на физичката култура — Тетово и 
Републичката заедница на физичката култура — 
Скопје 

Член 2 
Во 1985 година се утврдуваат збирните стапки 

на придонеси 
1 придонеси од доходот на ОЗТ по 'Стапка од 
0,12% (IBO која е содржана стапката на ОСИЗ на 

физичката култура — Тетово од 0,09% и за Репуб-
личката заедница на физичката култура — Скопје 
од 0,03%); 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност — по стапка од ОД 5% (во 
која е содржана стапката на Општинската СИЗ на 
физичката култура — Тетово од 0,10% и Републич-
ката СИЗ на физичката култура — Скопје од 0,05%), 

, 3 организациите н,а здружен труд од областа 
на образованиетот и здравствената заштита ќе пла-
ќаат придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност по стапка од 0,075% (во 
кое е содржана стапката на Општинската СИЗ на 
физичката култура — Тетово од 0,05% и Републич-
ката СИЗ на физичката култура — Скопје од 

4 0,025%) 

Се овластува Службата на општественото книго-
водство при Собранието на општината Тетово рас-
пределбата да ја врши според процентуалното учес-
тво на утврдените и пропишаните “стапки. 

4. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност - 0,15%; 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на 'стопанска и професионална дејност — 0,10%. 

Член 3 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

од доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот за пресметување 
и плаќање 'на данокот на доход на организациите н,а 
здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 
27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 
и 2/80) 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „“Службен весник на СРМ“, а ќе се при-' 
менува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 0801-536 
25 декември 4984 година 

Тетово 

Претседател. Претседател,, 
Љубе Николов, с. р. Шаќир Абази, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ТЕТОВО 

50. 
Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ за 

социјална заштита — Тетово, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Тетово, на седницата одржана 
на 24 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВ- . 

НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА - ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се ут,врдува висината на стап-
ките на придонесите што ги уплатуваат работните 
луѓе од доходот од основните организации на здру-
жен труд и од личен доход од работен однос, за-
ради обезбедување средства на Општинската само-
управа интересна заедница за социјална заштита 
— Тетово. 

2. Стапките на придонесите на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заштита 
— Тетово се утврдуваат во висина од: 

— придонес од доходот на ОЗТ од стопанство, 
со ст/апка од“ 0,38%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанство, со стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, loo стапка од 0,30%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, со стапка од 2%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност,сo стапка од 2%; 

3. Со донесувањето на Одлуката за утврдување 
на висината на стапките на придонесите на Самоуп-
равната интересна заедница за социјална заштита 
престанува да важи Одлуката- објавена -во „Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84 година. 

Бр 08-107/1 
24 декември 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Јованка Давидовска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ТЕТОВО 

51. 
Врз основа на член 57 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 
6/81) и член 34 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Тето,во, Собранието на Општинската 
заедн,ица, на седницата одржана на 25 декември 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА СИЗ 

ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА -
ТЕТОВО ЗА 1985 ГОДИНА 

I 
Пресметковната стапка за здружување средства 

во Општ,инската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата за 1985 година се 
утврдув,а на бруто личните доходи и тоа: 

1. придонес од личен доход на работниците од 
стопанска и' нестопанска дејност — 1,50%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 0,10%; 

3. придонес од личен доход на лица кои вршат 
самостојна дејност — 0,30%. 

II 
За организациите на здружен труд од: 
— основното и средното насочено образование 

и од социјалната заштита пресметковната стапка во 
висина од 50% од општата стапка се утврдува на 
о ,75%, 

— високото и вишото образование, општестве-
ната зашт,ита на децата, организациите што вршат! 
дејност на културни богатства и од областа на сцен-
ско-музи,чките дејности, пресметковната стапка во 
висин,а од 70% од општата стапка се утврдува на 
1,05%. 

III 
Средствата од пресметковната стапка за опште-

ствена заштита на децата се распоредуваат со посебна 
одлука на Собранието на Заедницата, и тоа врз 
основа на утврдените облици, обемот, мерилата и 
критериум,ите со програма за развој н,а општестве-
ната заштита на децата и со' финансискиот пл,ан за 
развој на општествената заштита на децата за 1985 
година. 

IV 
1 Оваа одлука шегува во сила и ќе се пр,именува 

од 1 јануари 1985 година, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на СРМ“. 

Бр. 0801-1070 
25 декември 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Исмани Шабан, с. р. 

ИСПРАВКА 

Во текстот на Одлуката за утврдување на усло-
вите, начинот на остварувањето и висината на дода-
токот н,а деца за 1985 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 1/85), во член 5 став 2 ред први по због 
рот „на“ место зборот „издржување“ треба да стои 
зборот „извршување“. 

Во член 29 став 2 ред први по зборот „овие“ 
се брише зборот „деца“ и се заменува со зборот 
,.лица“. 

Член 46 се менува и гласи: 

„Член 46 
За дете кое наполно и трајно или за подолго од 

1 година ќе ост,ане неспособно за работа, висината 
на додаток на деца во зависност од цензусната гру-
па изнесува: 

— за дете до навршени 15 год,ини од животот, 
како з,а дете од предучилишна возраст и дете во ос-
новно училиште; 

— за дете над 15 години живот, како з,а дете 
во сре,дно училиште и 

— за дете на кое му е признато право на про-
фесионална рехабилитација му припаѓа право на до-
даток на деца се до нејзино успешно завршување, 
во зависност од цензурата група и изнесува како 
за дете во средно училиште“. 

Од Републичката заедница 
за општествена заштита на 

децата — Скопје 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е покрената постапка по пред-

лог на ГРО „Младост“ од Кочани против Стопан-
ска банка Здружена банка — Скопје за аморти-
зација на чек — пресметковен чек бр. 4653988, 
издаден на 14. III. 1984 година, на износ од 
233.836,00 динари, од страна на Стопанска банка 
Здружена банка — Скопје во полза на ГРО„ Мла-
дост“ од Кочани, а заради намирување на обврски 
по основ на испорачаната стока. 
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Се моли секој оној кај кого се наоѓа овој чек 
односно кој знае нешто за истиот или за пречки за 
водење на постапката за амортизација да го из-
вести судот писмено или лично да се јави во рок 
о,д 30 дена' од објавувањето на огласот. Доколку 
не се јави никој во предвидениот рок, постапката 
за амортизација на чекот ќе продолжи. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 143/84. (14) 

Пред овој суд се води спор за утврдување на 
сопственост на недвижен - имот по тужбата на ту-
жителот Миливојевиќ Ранко од Скопје против ту-
жената Миловановиќ Сана, сега со непозната ад-
реса. 

Со оглед на тоа дека живеалиштето односно 
престојувалиштето на тужената е непознато, на 
истата и се назначува за застапник Митиќ Ми-
ладин, адв. од Скопје, кој ќе ја застапува ту-
жената во постапката се додека не се појави пред 
судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека назначил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIX 
П. бр. 5081/84. (12) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е 
покрената постапка за амортизација на чек бр. 
359831 од серија „В“, издаден по тековна сметка 
бр. 40100-620-16-8017-19219-15 од Стопанска банка 
— Основна банка — Скопје на лицето Јосифовска 
Верослава од Скопје, кој гласи на износ од 5.000,00 
динари, а како корисник е наведена Јосифовска 
Верослава. Чекот е загубен во Стоковната куќа 
„Скопјанка“ на 31. 12. 1984 година. 

Се моли секој оној ка ј кого се наоѓа чекот 
да се јави во судот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот и истиот го донесе или се 
јави доколку знае дека постојат пречки за спро-
ведување на постапката за амортизација. Во спро-
тивно постапката ќе продолжи. 

Од општинскиот суд Скопје I — Скопје, 
Р. бр. 4/85. (19) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот1 суд Скопје II во Скопје е 
заведен спор за долг по тужбата на тужителот 
ЗОИЛ „Македонија“ филијала Скопје, против ту-
жениот Шаљанин Ибраими од с. Синѓелиќ, СКОП-
СКО, сега со непозната адреса на живеење. Вред-
носта на спорот 13.847,30 динари. 

Се повикува тужениот Шаљанин Ибрахим да 
се јави во рок од 30 дена во судот или да ја 
достави точната адреса на живеење. Во. спро-
тивно ќе му биде одреден привремен старател во 
смисла на член 84 од ЗПП кој ќи ги штити не-
говите интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Ш 
П. бр. 3648/84. - (18) 

Во овој суд е заведен спор за утврдување пра-
во на сопственост на недвижност по тужбата' на 
Митков Коце од Скопје, со стан на ул. „118" бр. 
58, против тужената Садикова Садика, со непозна-
то место на живеење. Вредност на спорот 51.000,00 
динари . 

Се повикува тужената Садикова Садика да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас или во истиот рок да ја-
ви за својата точна адреса на живеење. 

Доколку -тужената не се јави во рок од 30 
дена, ќе биде застапуваа од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII 
П. бр. 28/85. ' (И) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје 
заведен е спор1 за отказ на договор за користење 
на стан, по правната работа на Здружената само-
управна интересна заедница на станувањето на 
град Скопје од Скопје, против тужената Мев лида 
Исмаилова од Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 15-а 
П/6, нас. Топаанско Поле, сега на работа во Ан-
дерлехт — Белгија, со непозната адреса. Вредност 
на спорат 500,00 динари. 

Се поканува тужената Мевлида Исмаилова да 
се јави во рок од 30 дена во судот или да ја 
достави сегашната адреса на живеење. Во спро-
тивно, судот ќе и одреди привремен старател во 
смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува 
интересите на тужената по предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X 
П. бр. 3965/84. (2) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката 
Томоска Славица од с. Брвеница, против тужениот 
Томоски Борков Мирко од с. Јегуновце, на при-
времена работа во странство — САД, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Томоски Мирко да се 
јави во судот, да достави адреса или да одреди 
полномошник кој ќе го застапува по овој пред-
мет во рок од 30 дена по ,објавувањето на огла-
сот. По истекот на овој рок, судот на тужениот 
ќе му постави старател преку Центарот за соци-
јални работи — Тетово, кој ќе го застапува до 
правосилното окончување на постапката. ' 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2273/84. 
(1) 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена 
тужба за сопственост на подвижни предмети од 
тужителката Дамјановска Мира од Тетово, ул. 
„Боро Вулиќ“ бр. 52, против тужениот Дамјанов-
ски Петко од село Раотинце, сега со непозната 
адреса во странство. Вредност на спорот 245.970,00 
динари. 

Се повикува тужениот Дамјановски Петко од 
Раотинце да се јави во Општинскиот суд -во Те-
тово по овој предмет во рок од 30, дена од обја-
вувањето на огласот или да постави свој полно-
мошник кој ќе го застапува по предметот. Во 
спротивно, овој суд ќе му постави привремен ста-
рател кој ќе се грижи за неговите права и дол-
жности. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2216/84. 
(3) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за сопственост по основ на купопродажба 
и одржување по тужбата на тужителите Јелица и 
Глигур Апостоловски, против тужените Ката Стој-
чева Цветаноска од Румунија, со непозната ад-
реса, и други. 

Бидејќи тужената Ката Стојчев^ Цветаноска 
се наоѓа во Румунија со непозната адреса, се по-
викува истата или било кој друг што знае нешто 
за неа и за нејзината адреса да го извести су-
дот, во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно, судот ќе и постави привре-
мен застапник преку Центарот за социјални ра-
боти — Тетово. 1 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2085/84. 
(4) 

Пред овој' суд се води вонпроцесна постапка 
за докажување на смртта на лицето Зенуни Фа-
тиме од Тетово, а по предлог на предлагачот Ме-
меди Адем од Тетово. 
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Се повикува лицето Зенуни Фатима од Те-
тово, како и секој друг што знае за нејзиниот 
живот, да се јави во Општинскиот суд во Тето-
во во рок од 15 дена по обј-авувањето на огласот, 
а по истекот на ОВОЈ рок ќе се докаже смртта на 
лицето Зенуни Фатиме од Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 962/84. 
(5) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на сопственост по ос-нов на одр-
жување по тужбата на тужителот Шахини Зеј-
нула Реџеп од Тетово, ул. „Цетинска“ бр. 70, 
против тужениот Емини Осман Емин од ' Тетово, 
ул. „Илинденска“ бр 68, сега со непозната ад-
реса на живеење. Вредност на спорот 10.000,00 ди-
нари. 

Се повикува тужениот Емини Осман Емин од 
Тетово, сега со неп,ознато живеалиште да се ја-
ви во судот во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ“.- По ис-
текот на овој рок судот ќе побара од Центарот 
за социјални работи — Тетово на тужениот да му 
постави привремен старател 

Од Општинскиот суд в/о Тетово, П. бр. 2187/84. 
(6) 

Пред ОВОЈ суд е заведен спор за утврдување 
на сопственост по основ на купопродажба и одр-
жување по тужбата на тужителот Кучлар Ајредин 
и др од Тетово против тужениот Јахјаи Садиков 
Фејзула од Тетово, сега со непозната адреса. Вред-
ност на спорот 50.000,00 д,инари . 

Се повикува тужениот Јахјаи Садиков Феј-
зула од Тетово, сега со непозна,та адреса на жи-
веење, да се Јави во суд,от во рок од 30 дена по 
обЈавувањето на огласот ,во „Службен весник на 
СРМ“. По истекот на рокот судот преку Центарот 
за социјални работи — Тетово ќе побара на ис-
тиот да му се постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1999/84. 
(7) 

Пред ОВОЈ суд се води вонпроцесна постапка 
за докажување на смртта ма лицето Фазли ја Фа-
зли, порано од Тетово, по предлог на предлагач-
ката Фазлија Зебибе од с Режанци. 

Се повикува лицето Фазлија Фазли, порано од 
Тетово, да се јави во -Општинскиот суд Bio Тетово, 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или, 
пак, секој што знае за неговиот живот исто - та-
ка да се Јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 1045/84 
(8) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка 
за докажување на смртта на лицето Зулбеари 
Абедин, порано од с. Церово, по предлог на пред-
лагачот Зулбеари Осман од е. Озормиште. 

Се повикува лицето Зулбеари Абедин, порано 
од С. Церово, да се јави во Општинскиот суд' во 
Тетово, како и секој друг што знае за неговиот' 
живот да се јави во Општинскиот суд ЕО Тетово 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 1046/84. 
, (9) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 
докажување на смртта на лицето Јанчевски Ми-

лош, порано од с. Туденце, а по предлог на пред-
лагачот Младеновски Благоја од с. Туденце. 

Се повикува лицето Јанчевски Милош, поран,о 
од с Туденце, како и секое друго лице што знае 
за неговиот живот да се јават во Општинскиот 
суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето 
на о-гласот. Во спротивно, ќе се докаже смртта на 
лицето Јанчевски Милош, порано од с Туденце. 

Од Општинскиот с,уд во Тетово, Р. бр. 1043/34. 
(10) 

Пред овој суд се в,оди тужба за збогатување 
без основ од страна на тужителот Абдурахман!! 
Хатем од Тетово против тужениот Јованов-ски Бо-
рис од Тетово. Вредност на спорот 120.000 динари. 

Се повикува лицето Јовановски Борис од Те-
тово, ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 35, во рок Од 30 
дена да се Јави во судот или да определи СВОЈ 
полномошник. Во спротивно, доколку не се Јави 
во определениот рок, судот ќе му постави при,-
времен старател кој ќе се грижи за неговите пра-
ва и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1434/84. 

Пред овој суд се води спор за утврдување-ку-
пување и одржување на сопственост по тужбата 
на тужителот Кадрии Кадри од с. Требош, против 
тужените Салии Сулејман и др. од с. Требош. 

Бидејќи тужените Шаќири Е Ј У П З У Ј Д И И Ша-
ќири Ејуп Таип од с. Требош, се со непозната 
адреса во Турција се повикуваат истите во рок 
од 30 дена да се јават во судот или во о,преде-
лениот рок да одредат свој полномошник. Во 
спротивно, судот преку Центарот за аоциЈ алпи ра-
боти, ќе им постави привремен старател КОЈ ќе 
се грижи за нивните права и интереси во пос-
тапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2294/84. 
(15) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка 
по предлог на предлагачот Гиновски Михајло од 
с. Луковица,' за докажување на смртта на лицето 
Костовски Симе, порано од с. Луковица. 

Се повикува лицето Костовски Симе од с. Лу- , 
ковица, како и секој друг кој знае за негови,от 
живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. По 
истекот на овој рок ќе се, докаже смртта на ли-
цето Костовски Симе, порано од с. Луковица. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 9/85. (16) , 

Пред овој суд е заведена постапка за смеќа-
вање на владение по тужбата на Селмани Исак 
од с. Глоѓи и Други против тужените Елези Хус-
ни, Елези Садри и други од с Глоѓи, а Садри 
преку зак, застапник, неговиот татко Ашим Са-
дри од Глоѓи, сега со непозната ^адреса во Данска. 

Се повикуваат тужените Хусни и Ашим Са-
дри, да се јават пред овој суд во рок од 30 дена 
од обЈавувањето на огласот во „Службен весник 
на /СРМ“ или да постават овој полномошник кој 
ќе ги штити нивните интереси. Во спротивно, по 
истекот на овој рок, судот ќе им пос,тави прмире-
мен старател кој ќе се грижи за нивните инте-
реси во спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1370/84. 
(17) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
н,ието Фи бр 849 од 9 VIII 1984 година, на регис-
тарска (влошка бр 1-801-0-0-0 ја зап,иша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Работната организација — Специјална 
болница за белодробна туберкулоза „Јасенова" Ц 
0 -с Јасеново, Титоввелешко, со следните податоци 
Се брише досегашниот застапник д-р Рената Љубо-
мир Парчиќ, в , д директор, а се запишува новиот 
застапник д-р Томислав Дограмаџиев, директор, со 
о-властувања од чл 108, 109,'110, 111, 113 и 120 ст 
1 точка 1 од Статутот н,а Болницата и со конкретни 
о,длук,и на Работничк/иот совет 

Од Окружниот стопански суд BO Скопје, Фи бр. 
849/84. (338) 
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Окружниот стопански суд в-о Скопје, со реше-
нието Фи бр. 878 од 30. VIII. 1984 година, на ре-
гистарска влошка бр. l-946-lN3-0-0 го запиша 'во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ поради здружу-
вање со друга О03T на Медицинскиот центар „Те-
тово“, Н Сол. О — Тетово, со следните податоци: 
Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запи-
шува бришењето од судскиот регистар на ООЗТ за 
општа медицина, забоздравство и аптекарска служба 
„ Брарство -единство “, Н. Сол. О. — Тетово, поради 
здружување со ООЗТ за специјалистичко-болничка и 
диспанзерска служба „Здравје“, Н.. Сол. О. — Тето-
во, двете во составот на работната организација Ме-
дицински центар „Тетово“, Н. Сол. О. — Тетово, во 
работна организација 'без ООЗТ во својот состав. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр. 
878/84 (339) 

Окружниот (стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Фи бр. 879 од 30. VIII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-946-12-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ поради здружу-
вање со друга ООЗТ на Медицинскиот центар „Те 

-тово“, Н 'Сол. О — Тетово, со следните податоци-
Во судскиот регистар на регистарскиот суд се за-
пишува бришењето од судскиот регистар на ООЗТ 
за Специјалистичко-болничка и диспанзерска служ-
ба „Здравје“, Н. Сол. О. — Тетово, поради здружу-
вање со ООЗТ за општа медицина, забарство и ап 
текарска служба „Братство-единство", Н Сол. О 
— - Тетово, двете во составот на работната органи-
зација Медицински центар „Тетово“, Н. Сол. О. — 
Тетово, во-работна организација без ООЗТ во својот 
состав. 

Од Окружниот стопански суд BIO Скопје, Фи бр. 
879/84 (340) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр. 917 од 8. VIII 1984 година, на ,решо- ' 
тарска влошка бр., 1-690-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
в,ање на Основното училиште „Коста Рацин“, с. Брве-
ница — Тетовско, со следните податоци- Се брише 
досегашниот застапник Новески Трајко, а се запи-
шува новиот застапник Кочоски Стојадин, в д. ди-
ректор, со неограничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр 
917/84 (341) 

Окружниот (стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фм бр 877 од 30 VIII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 1-946-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на Р О 'без ООЗТ Меди-
цински центар „Тетово“, Ц О — Тетово, ул „29 
Ноември“ бр 16 

Основни дејности 130131 — стационарно-здрав-
ствена заштита на населението без рехабилитација, 

130120 — амбулантско-поликлиничка и диспан-
зерска здравствена заштита 

Во правниот промет оо трети лин,а, Центарот ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за4 обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица од-
говара со сите свои средства / 

Лице овл,астено за застапување е д-р Никола 
Савески, в д директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи б,р 
877/84 (342) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр 195 од 2 VII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 547, ја запиша во 4 судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Технички факултет — Ц О — Битола 
со следните податоци- Лице овластено за застапува-
ње на ГО е Михаил Бомбол — декан, со неограни-
чено овластување. 

Му престанува овластувањето на Драган Дими-
тров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
195/84. (343) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 214 од 30. VII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 505, ја запиша (во 'судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Училишен центар за средно образование 
, Крсте П. Мисирков“ Ц. О. — Демир Хисар, со след-
ните податоц,и: Лице овл,астено за застапување на 
РО е Драган А Ангелевски — директор, со неогра-
ничени овластувања. , 

Му престанува овластувањето на Трајковски 
Алек/сандар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
214/84 ' ' (344) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
иието Фи бр 224 од 2 VIII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 329 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овласте,но за застапување 
на РО Работнички универзитет „Наум Наумовски — 
Борче“ —1 Крушево, со Ц. О, со следните податоци: 
Лице овластено за застапување на РО е Благоја Бла-
гадуша — претседател на привре-мен одбор, со нео-
граничени овластувања^ 

Привремените мерки ќе траат најм,ногу до една 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
224/84 (345) 

Окружниот стопански суд во Битола оо реше-
нието Фи. бр. 203 од И, VII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 150, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-, 
ње на РО Центар за унапредување на индивидуал-
ното земјоделие — Прилеп, со Ц. О., со следните 
податоци: Лице овластено за застапување на РО е 
"Вртаноски Петре, директор, со неограничени овлас-
тувања. 

Му престанува овластувањето на Мавровки Ки-
рил 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
203/84 (346) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 205 од 13. VII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 576-07, ј,а запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на ООЗТ .ОУ „Манчу Матак“ — с Кривогаштани, 
во состав на Работната организација на основното 
'образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, 
со следните податоци- Лице овластено за застапува-
ње на ООЗТ е Вртески Спасе, индивидуален работо-
воден орган, директор, за време од 4 години. 

Му престанува овластувањето за привремен рабо-
товоден орган на лицето Богатиноски Славко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. бр. 
205/84 (347) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр 176 од 21. VI 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 67, )а запиша во су,дскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Општинската ,самоуправна интересна заед-
ница за патишта — Ресен, со Ц О, со следните 
податоци Лице овластено за застапување е Муза-
фер Абдуловски, претседател на Собранието на Оп-
штинската СИЗ за патишта — ,Ресен, со неограниче-
ни овластувања 

И престанува овластувањето на Бојанка Блат-
ковока 

Од Окружн,иот стопански суд (во Битола, Фи бр. 
176/84 ' (348) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 159 од 22 VIII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 128, ја запиша во судскиот ре-
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истар промената на фирмата на Работната орга-
низација Основно училиште „Браќа Миладиновци“ 
- Струг,а, каја во иднина ќе гласи Работна орга-
низација Основно училиште „Браќа Миладиновци“, 
со Ц О, Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
159/84 (349) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр. 237 од 24. VIII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 340, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицетол овластено за застапување 
на РО ЦОУ „Единство“ — с Октиси, со Ц О , со следните 
податоци Лице овластено за застапување на ЦОУ 
е Ибу тоски Расим, директор, со неограничени ов-
ластувања 

Му престанува овластувањето на Ѓоршески Ван-
ѓел. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
237/84 (350) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр 899 од 31 VII 1984 година, н,а регис-
тарска влошка бр 2-1310-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето .овластено за 
застапување на Монтажно -имет ал ат врската задруга 
ТЕРМОСКОПЈЕ“, Д , О и ограничено емство -

Скопје со следните податоци Се брише досегаш-
ниот застапник Мирослав Велковски — дире-ктор без 
ограничување, а се запишува како нов застапник 
Анушев Љупчо — директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
199/84 (336) 

за изградба — Битола поради заклучување на пос-
тапката за редовна ликвидација, по правосилно ре-
шение РЛ. бр. 3/83 ОД 4 I. 1984 годин,а 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
247/84 (365) ' 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 249 од 12. IX. 1984 година, на регис-
тарска 'влошка бр. 321, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Медицински центар „Д-р Трифун Панов-
ски“ — Битола, со следните податоци: Лице овлас-
тено за застапување на РО е Јован Аврамовски, в. 
д. претседател на колегијалниот работоводен орган, 
со овластувања согласно член 10 од измените и до-
полнувањата на Статутот на Работната 'Организација 

Му престанува овластувањето на д-р Драган Ко-
калевски. 

Од 'Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр 
249/84 (366) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр 978 од 31 VIII 1984 годин,а, на регис-
тарска влошка бр 1-161-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Гимнази-
јата „Орце Николов“, Џ О — Скопје, со следните 
податоци Досегашната фирм,а на работната орга-
низација Гимназија „Орце Николов“, Ц О — Скоп-
је се менува, така што во иднина ќе гласи Училиш-
те за средно образование „Орце Николов“, Ц О — 
Скопје, булевар ,.Илинден“ бб 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
178/84 (335) 

Окружниот ,стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр 242 од 30 VIII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 177, ја запиша во судскиот ре-
гистар аднотацијата на здружување на Пчеларската 
ста/ница — Прилеп, со следните податоци 

I Адиотацијата на здружување на ' Пчеларската 
станица — Прилеп кон Пчеларската задруга „Пче-

' ла“ — Прилеп, рег вл 45 
II Бришењето на Пчеларската станица — При-

леп, поради здружување кон Пчеларската задруга 
, Пчела“ — Прилеп 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
242/84 (367) 

О-кружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр 764 01д 9 VII 1984 година, на регис-
- ''терската влошка бр 1-343-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Училиш-
ниот центар за средно образование „Коле Неделков-
ски“ Ц О, Титов Велес, ул ,.Индустриска“ бб. со 
-летните податоци- Досегашната Фирма на Работ-
ната оргаанизација Училишен центар за средно обра-
зование „Коле Неделковски“ П О — Титов Велес, 
ул „Индустриска“ бб, во иднина ќе гласи Училиш-
е за “средно образование ,Коле Неделковски“ Ц О 

- Tитов Велес ул . Индустриска“ бб 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 

764/84 (337) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр 246 од 5 IX 1984 година, на регис-

т,арска влошка бр 118, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Завод за урбанизам и проектирање — 
битола, со Ц О, со следните податоци: Лице овлас-
тено за застапување на РО е Стојановски Кирил — 
в д директор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Ќор ле-вски Ра-
домир 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр 
246/84 (364) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр 235 "Од 22 VIII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 327, ја запиша во .судскиот ре-
гистар . промената на фирмата на РО Работна ор-
ганизација — Основно училиште „Страшо Пинџур" 
— Вевчани, со Ц О , со следните податоци: Се ме-
нува фирмата на Основното училиште „Страшо Пин-
ѓур“ — Вевчани и истата ќе гласи- Работна орга-
низација — Основно училиште „Страшо Пинџур" — 
Вевчани, со Ц О 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
235/84. (368) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ 

ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 10-143 од 1. IX. 
1983 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Берово, запишан е во регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии под рег бр 56, книга II, занаетчискиот ду-
ќан под фирма- Занаетчиски дуќан „Мода“ на Бу-
бевска Атанас Ленка, од Берово ул „Задарока" бр. 
47 Предмет на работењето на дуќанот е шиење на 
Женска облека 

Фирмата ќе ја потпишува Бубевска Атанас Лен-
ка (17) 

Окружниот стопан“ски суд во Битола, со реше-
нието Фи бр 247 од 5 IX 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 501, го запиша во судскиот ре-
гистар бришењето од судскиот регистар на РО Ор-
ганизација за изградба — Битола, оо следните пода-
тоци- Се запишува бришењето на Организацијата 

Врз основа на решението У. бр. 11-164/1 сад 1 
XII 1983 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии од рег. бр. 56, книга II занаетчискиот 
дуќан под фирма. Бубевска Атанасова Ленка, кројач 
на женска облека, Берово. (16) 

Врз основа на решението У. бр.' 11-2 од 10. I. 
1984 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Берово, избришан е од регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии од рег, бр. 41, книга I занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Гаштеовски Борислав Бранко, ѕида-
.ро-фасадер, с. Смојмирово, Берово. (1) 
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Брз основа на решението У. бр. 11-1/1 од 1. L 
1984 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Берово, избришан е од региста-
рот на занаетчиските дуќани' на 'самостојните зана-
етчии од рег. бр. 282, книга I занаетчискиот дуќан 
под фирма: Чангуловски Илиев ѓорѓи, самарџија, с. 
Ратево, Берово. (2) 

Брз основа на решението У. бр. 11-5 од 1. I. 
1984 година на Одделението за -стопанство на Собра-
нието на општината Берово, запишан е во региста-
рот на занаетчиските дуќани на самостојните зана-
етчии под рег. бр. 58, книга П, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столарски занаетчиски дуќан „Јавор“ 
на Манчовски Лазаров Митко, ул. „Партизанска“ бр. 
30, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење на дрвнопреработувачка дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува Манчовскии Лазаров 
Митко. ' (3) 

Врз осн“ова на решението У. бр. 11-36/1 од 1. IV. 
1984 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Берово, запишан е 'во региста-
рот на занаетчиските дуќани на самостојните зана-
етчии под рег бр. 61, -книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма. Кројачки занаетчиски дуќан за маш-
ка Облека „Паруца" на Терзиски Герасим Илија, с. 
Будинарци, Берово. Предмет на работењето на дуќа-
нот е шиење на м,ашка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува Терзиски Герасим Или-
ја. (6) 

Врз основа на решението У. бр. 11-45/1 од 1. II. 
1984 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината, Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии од рег. бр. 223, книга I занаетчискиот 
дуќан под фирма: Гошев Јованов Димитар, столар од 
с Панчарево, Берово. ' (4) 

Врз основа на решението У. бр. 11-34/1 од 1. IV. 
1984 година на Одделението за (стопанство на Со-
бранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии од рег. бр. 201, книга I занаетчискиот 
дуќан под фирма: Трендафилов Глигоров Киро, ко-
вач, Пехчево, ул „Борис Кидрич" бр. 22 (5) 

Врз основа на решението У. бр 11-80 о-д '8 VI 
1984 година на Одделението за стопанство и а собра-
нието на општината Берово, избришан с од регис-
тарот на занаетчиските, дуќани на (самостојните за-
наетчии, од рег. бр. 231/371, страна 73, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма Алилов Мехмедов 
Иса, ковач, с. Црник, Берово (9) 

Врз основа на решението У. бр. 11-157/1 од 1. I. 
1983 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Берово, избришан е од региста-
рот на занаетчиските дуќани на самостојните зана-
етчии од рег. бр. 39, -книга II занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ѓорѓовски Герасим ѓорѓи, ѕидаро-фаса-
дер, с Смојмирово, Берово. (7) 

Врз основа на решението У. бр. 11-37/1 од 4 IV. 
1984 година на Одделе,нието за стопанство на Собра-
нието на општината Берово, запишан е во региста-
рот на занаетчиските дуќани' на самостојните зана-
етчии, под рег. бр 64, книга II, занаетчискиот ду-
ќан под фирма- Занаетчиски дуќан „Минас“ на Кук-
левски Уоеинов Мустафа, Берово, ул. „Бел камен“ 
бр. 41. Предмет на работењето на дуќанот е пржење 
и мелење на кафе и ^сурогат. 

Фирмата ќе ја потпишува Кундевски Усеинов 
Мустафа ' (8) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив „Опш-' 
тина Карпош, Месна заедница, с. Долно Свиларе“ 
се огласува за неважен. (7056) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Зем-
јоделска задруга „Босиљанка", с. Босилово, Стру-
мица, бр. 1" се огласува за неважен (121) 

Загубените тркалезен печат и четвртаст штем-
бил под назив: „Електро-машински училишен цен-
тар „Никола Тесла“ — Скопје“ се огласуваат за 
неважни. (123) 

Врз основа на решението У. бр. 11-84 од 18 VI. 
1984 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Берово, запи,шан е во региста-
рот на занаетчиските дуќани на самостојните зана-
етчии, под рег. бр 62, книга II занаетчис,киот дуќан 
под ф,ирма- Занаетчиски дуќан „202 Ц" на Мамучев-
ски Миланов ѓорѓи, ул. „Карпош“ бр. 23-а, Берово. 
Предмет на работењето на 'дуќанот е вршење н,а за-
наетчиска дејност од дрво-преработувачка струка на 
столарскиот занает 

Фирмата ќе ја потпишува Мамучевски Миланов 
ѓорѓи. (10) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Тековна сметка и тековна карта бр. 8015 155-
0009240, издадени од „Југобанка“ - Скопје, на име 
Слободан Несторовски, Скопје (7055) 

Свидетелство за завршена гимназија на име 
Неими Иљмија, с. Глоѓи, Тетово. (6348) 

Свидетелство на име Абдули Ибрахим, с. Бо-
говиње, Тетово. (6349) 

Свидетелство за завршен испит на име Беќири 
Љулзим, с Пирок, Тетово. (6350) 

Свидетелство за IV г,одина на име Хасани Ис-
маил, ул. „Цетинска“, бр. 141, Тетово. (6351) 

Диплома за завршено средно училиште на име 
Хасани Исмаил, ул. „Цетинска“, бр. 141, Тетово. 

(6352) 
' Свидетелство за III г,одина на име Шакири 

Еминаљи, ул. „Љуботенска“, бр. 69, Тетово. (6353) 
Свидетелство за IV година и свидетелство за 

завршен испит на име Хасани Исмаил, ул. „Це-
тинска“, бр. 141, Тетов,о. (6354) 

Земјоделска здравствена л,егитимација на име 
СелвиЈе Елмази, е. Требош, Тет,ово. (6355) 

Свидетелство за VIII одделение на име Среќко 
Несторовски, с. Ратае, Тетово. (6356) 

Свидетелство за положен завршен испит на 
име Сунчица Јовановска, Куманово. (6357) 

Индекс на име Намзи Зенуни, Куманов,о- (6358) 
Здравствена легитимација на име. Душан Крс-

тевски, ул. „Р. Ристески“, бр. 20, Прилеп. (6359) 
Свидетелства за III и IV година и свидетелство 

за завршен испит на име Мимоза Гулабоска, ул. 
„Димо Наредникот", бр. 85, Прилеп. (6360) 

Здравствена легитимација на име Катерина Пе-
шевска, ул. „Перо Чичо", бр. 36, Куманово. (6361) 

Здравствена легитимацрца на име Јовица Пет-
ковски, Куманов,о- (6362) 

Свидетелство за IV на име Дра,ге Бојковски, 
с. Канарево, Куманово- (6363) 

Свидетелство за II и III клас на име Владанка 
Серафимовиќ с. Ст. Нагоричане, Куман,ово- (6364) 

Здравствена легитимација на име Иконија Ден-
ковска, с. Враловце, Куманово. (6365) 

Свидетелство за I година на име Фатим Си-
нони, с. Матејче, Куманово. (6366) 

Здравствена легитимација на име Ратка Ки-
пријановска, Куманово. (6367) 

Работна книшка на име Неџити, Неџит с. Ло-
јане, Куманово- (6368) 

Свидетелство од IV одделение на име Ружа 
ѓорѓиевска, с. Осиче, Крива Паланка. (6369) 
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Свидетелство за ' завршена I година на име 
Славица Михај лова, ул. „Даме Груев“, бр. 54 Ти-
тов Велес. (6370) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ин-
дира Куртова, ул. „Кузман Јосифов", бр. 15, Т. 
Велес. (6371) 

Работна книшка на име Јанко Марков, с. Трем-
ник, Неготино. (637ч2) 

' Здравствена легитимација на име Слаџана Ми-
хаилова, ул. „Партизанска“, бр. 88, Штип. (6373) 

Свидетелство за IV одделение на име Благуна 
v Ангел,ова, с. Долани, Штип. (6374) 

Свидетелство за завршено гимназија на име 
Десанка Атанасова, ул. „Глигор Прличев", бр. 12, 
Виница. ' ' (6375) 

Воена книшка на име Ац 0 Зајков, Скопје. 
(6376) 

Воена книшка на име Димо Самарџиевски, 
Скопје. . (6377) 

Здравствена легитимација на име, Теодорос Па-
Свидетелств,о од III година на име Алиу Рама-

панојоти, Скопје. (6378) 
дан, Куманово. ' (6379) 

Уверение на име Љубе Ристевски, ул. „Ленин“, 
бр. 242, Прилеп. (6380) 

Свидетелство за IV одделение на име Павлина 
Станчевска с. Отовица, Титов Велес. (6381) 

Свидетелство за IV година на име Аајсен Муо-
реми, Тетово- (6382) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Азбије Сабити, с. Пршовце, Тетово. (6383) 

Диплома за завршена Педагошка академија бр. 
2214 на име Исан Касами, ул. „Радован Цаниќ“, бр. 
105, Тетово. (6384) 

Свидетелство за II година на име Осман Неџ-
медин, с. Пирок, Тетово. (6385) 

Свидетелство за I и II годиа на име Љубинка ^ 
Ристова е. Амзабегово, Св. Николе. (6386) 

Здравствена легитимација на име Донка Це-
ковска, ул. „Пиринска“, бр. 67-а, Штип. (6387) 

Здравствена легитимација на име Павле Цонев, 
,с. Зрновци, Кочани. 4 (6389) 

Здравствена легитимација на име Злата Ма-
ринова , Виница. v (6390) 

Работна книшка на име Митре Лековски, Гос-
тивар. ' (6391) 

Уверение за положен занатски испит на име 
Митре Лековски, Гостивар. (6392) 

Свидетелство за III и IV година на име ѓор-
ѓија Цветковски, Гостивар. (6393) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сина/ни 
Фатимир, Гостивар. (6394) 

Свидетелство за VIII одделение на име Асани 
Алинафи, ул. „ЈНА“, бр. 355, Гостивар. (6395) 

Свидетелство за 1година на име Гаврило Јова-
новски, Гостивар. (6396) 

Свидетелство од VIII одделение за возрасни на 
име Фазлија Рашит Мухамет, с. Речане, Гостивар. 

(6397) 
Свидетелство на име Ќани Шасивар, с. Врап-

чиште, Гостивар. j (6398) 
Работна книшка на име Никола Србиноски, 

Гостивар. (6399) 
Свидетелство за завршено основно училиште 

на име Јлјаз Ислами, Гостивар. (6400) 
Свидетелство за V одделение на име Саљи Ре-

цепи, с. Врапчиште, Гостивар. (6401) 
Свидетелство на име - Атанаска Доншовска, с. 

Разловци, Делчево. (6404) 
Воена книшка на име Лазар Ѓоргиевски, с. 

Вучидол, Скопје. (6405) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вла-

димир Пашовски, Скопје. ' ' (6406) 
Здравствена легитимација на име Елизабета 

Вујошевиќ, ул. „Боро Прцан", бр. 24, Куманово. 
(6407) 

Здравствена легитимација на име Трајко Ва-
силевски, Куманово. (6408) 

Здравствена легитимација на име Младен Трен-
дафиловски с. Студена Бара, Куманово. (6409) 

Здравствена легитимација на име Ќенан Са-
дики, ул. „М. Стојановиќ“, бр. 501-а, Куманово. 

(6410) 
Здравствена легитимација на име Иљазабета 

Османова, Куманово. (6411) 
Здравствена легитимација на име Асима Ос-

мани, Куманово. (6412) 
Свидетелство за IV клас со диплома на име 

Енисе Јакуповска, ул. „Драги Шутев“, бр. 43, Ку-
маново. (6413) 

Здравствена легитимација на име Славица Сто-
јановска, ул. „Страшко Симонови;", бр. 19, Кума-
ново. (6414) 

Здравствена легитимација на име Биљали Ав-
дија, Куманово. (6415) 

Здравствена легитимација на име Стоиле Пе-
трушевски, Куманово. (6413) 

Здравствена легитимација на име Минур Ис-
маили, ул. „Шарпланинска", бр. 20, Куманово. 

(6417) 
Здравствена легитимација на име Сафет Ра-

мадановски, ул. „Шарпланинска“, бр. 20, Куманово. 
(6418) 

Здравствена легитимација на име Драги, Бла-
гица и Роберт Лазаревски, ул. „Ѓорче Петров“, бр. 
15, Куманово. ; (6419) 

'Здравствена легетимација на име Никола Ман-
чиќ, Куманово. (6420) 

Здравствена легитимација на име Вера Јова-
новиќ, Куманово. (6421) 

Здравствена легитимација на име Благојка То-
доровска, ул. „Ѓ. Петр,ов“, бр. 18, Куманово. (6422) 

Работна книшка на име Ќенан Муслија, ул. 
„Правда Спасовска“, бр. 14, Куманово. (6423) 

Здравствена легитимација на име Живко Ми-
тровски, Куманово. (6424) 

Свидетелство за III одделение на име Мустафа 
Бачкоски, с. Класница, Македонски Брод. (6425) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рама-
дани Алинеби, Тетово. (6426) 

Свидетелство за средно образование на име 
Маневски Драгиша, ул. „Железничка“, бр. 2, Те-
тово. , (6427) 

Диплома за средно училиште на име Идризи 
Рамадан, Тетово. (6428) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рама-
дани Азиз., с. Вејце, Тетово. (6429) 

Свидетелство на име Иваноска Блажена, Дел-
чево. ^ (6430) 

Свидетелство за VIII одделение на име Митуш 
Петровски, с. Пишица, Пробиштип. (6432) 

Здравствена легитимација на име Ирина Крс-
това, с. Истибања, Виница. (6433) 

Свидетелство за VIII одделение на име Иванов 
Благој, с. Истибања, Виница. (6434) 

Свидетелства за VIII одделение еа име Батева 
Лена, е. Чичево, Т. Велес. (3313) 

Свидетелства од I до IV годин-а на име Мара 
Кајчева, Демир Капија. (3314) 

Свидетелство за I (година на име Велија Се-
лими, Тетово. (3315) 

Свидетелство за I година на име Шпенд Имери, 
Гостивар. (3316) 

Диплома на име Хафи Хопи, Гостивар. (3317) 
Свидетелства на име Лазе Миркоски, Гости-

вар. (3318) 
Воена книшка на име Блаже Стојкоски, Ско-

пје. I (3320) 
Свидетелство за I, II и IV година на име Мир-

јана Кондоска, Прилеп. (3321) 
Работна книшка на име Раде Престакоскм, 

Прилеп. (3322) 
Свидетелство за И клас на име Виолета Или-

оска, Прилеп. (3323) 
Свидетелство за I клас на име Незире Фера-

тоска, ,Прилеп. (3324) 
Здравствена легитимациј а на име Ацо Кафе-

џиоски, Прилеп. (3325) 
Свидетелство за I година на име Сузана Јор-

данова, Прилеп. (3326) 



6 февруари 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. .2 - Стр. 55 

Лична карта издадеш од СВР - - Тетово на 
име Јусуф Ферати, с Палатица, Тетово. (7174) 

Сообраќајна дозвола на име , Јусуф Ферати, с. 
Палатица, Тетово. (7175) 

Возачка дозвола на име Јусуф Ферати, с. Па-
латица, Тетово. (7176) 

Возачка дозвола бр. 25388 на име Шаќир Аса-
ни, с. Форино, Гостивар. - (7182) 

Возачка дозвола на име Владо Василов, с. 
Патачево, Кочани. (7187) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Неим Неим, с. Слатино, Тетово. (7189) 

Лична карта издадена од ОВР — Гостивар на 
име Џулоаит Емини, с: Д. Бањица, Гостивар. (7181) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Гостивар 
на име Џулоаит Емини, с. Д. Бањица, Гостивар-. 

Возачка дозвола на име БалиденоЈ Хасан, кеј 
„9 Септември“ бр. 26-6, Прилеп. (26) 

Лична карта на име Ферит Етеми, с. Нераште, 
Тетово. (38) 

Сообраќајна дозвола на име Ферит Етеми, с. 
Нераште, Тетово. (39) 

Возач.ка дозвола на име Фери,т Етеми, с. Не-
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Воена книшка на име Абдил амет Рашити, с. 
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фанова, 'Титов Велес. (3332) 
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Ученичка книшка на име Салиу Шаини, Те-

тово. (3335) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 27 од Статутот на Задру-

гата, Задружниот совет на Земјод,елската задруга 
„Пешница“ '— с Локвица, Македонски Брод' 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен орган 

Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот, 
покрај општите услови предвидени со Законот за 
работните' односи, треба да ги ,исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено виша економска или ви-
ша земјоделска школа со 4 години работно искус-
тво на раководно место; 

— да имаат завршено средна економска или 
средна земјоделска школа со 6 години работно 
искуство на раководно работно место, 

— да поседуваат морално-политички квали-
тети, 

— да имаат стручни и организаторски способ-
ности. 

II 
1 Кон молбите кандидатите треба да ја прило-

жат и следната документација диплома за завр-
шено образование и потврда за работното и ра-
ководното искуство. 

III -
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето. 
Неблаговремено поднесените и некомплетира-

ните документи нема да се разгледуваат. 
Молбите со потребните' документи да се дос-

тавуваат до Конкурсната комисија на 33 „Пеш-
ница“ с. Локвица, ул. „Димитар Влахов“ бб, Ма-
кедонски Брод. 

Врз основа на член 20 од Правилникот за 
стручно усовршување, оспособување и специјали-
зација на работниците на Специјалната детска 
болница — Охрид, Работничкиот совет на Болни-
цата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за упатување на еден работник на специјали-
зација по опециЈалноста Педијатрија 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

1. завршен медицински факултет, 
2 положен стручен испит, 
3. познавање на еден од светските Јазици, 
4. да има поминато на работа во здравствена 

организација најмалку 2 години. 
Пријавата заедно со документите за исполну-

вање на условите да се достави, до архивата на 
Специјалната детска болница - Охрид. 

Предност при изборот имаат кандидатите кои 
работат во Болницата. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ“. 
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