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

Среда, 17 мај 1989 
С к о п ј е 

Број 20 Год. XLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесува 
130.000 динари. Овој број чини 2.000 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

338. 
Врз основа на Одлуката за потврдување на за-

вршната сметка на Народната банка на Македони-
ја за 1988 година и утврдената распределба по на-
мени, Извршниот совет' на Соб,ранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД СРЕДСТВА-
ТА НА РЕПУБЛИКАТА ШТО ГИ ОСТВАРИ ОД ВИ-
ШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

Член 1 ' 
На Републичкиот комитет за индустрија и енер-

гетика му со одобрува позајмица од средствата за 
учество на Републиката со финансирањето на Про-
грамата за истражувачки работи во рударството во 
износ од 250.000.000 динари, а кои ќе ги користи 
Геолошки завод — Скопје за исплата на личен до-
ход за месец март 1989 година. 

Член 
Средствата од член 1 н̂а оваа одлука се даваат 

на користење на Геолошки завод со обврска на вра-
ќање на Републичкиот, комитет за индустрија и енер-
гетика по изричните работи --од договорите За гео-
лошки исуражувања што ќе се склучат во 1989 го-
дина. . 

Член 3 . 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

донесувањето,4 а ќе се објави во „Службен весник^ 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-1140/1 
Д1 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
, м-р Глигорие Гоговски, с. р 

339. 
Врз основа на член 24, став 2 “од Законот за 

ловот („Службен весник на СРМ“ бр. 43/88)., Изврш-
ниот совет н,а Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА ЗА 

УНИШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИТЕ 

1. Паричната награда за уништување на волци 
.изнесува и тоа: 

— за волчица 150.000 динари 
— за волк ' 100.000 динари 
— за волче во легло со воз-

раст до 2 месеци 50.000 динари 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за висината на паричната, 
награда за уништување на волци („Службен весник 
на СРМ“ бр. 16/88). 

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

Бр. 23-1062/1 - Претседател 
11 мај 1989 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р 

340. 
Врз основа на членовите 1, 2, 5, 9, 12, 16 и 17 

од Законот за републичките награди („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 40/87), Одборот за доделување на 
наградата „Климент Охридски“, на седницата одржа-
на на 27 април 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХ-
РИДСКИ'4 ВО 1989 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈ-
НИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУ-
РАТА И ЗДРАВСТВОТО ОД ИНТЕРЕС ЗА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I. За повеѓќегодишни особено значајни оствару-

вања постигнати во образованието, наградата се ' до-
делува на: -

а) поединци: 
1. д-р Митко Илиевски, редовен професор (во 

пензија) на Филозофскиот факултет — Скопје, 
2. д-р Живко Мадевски, редовен професор' на 

Природно-математичкиот факултет — "Скопје. 
б) организации: 
I. Основно училиште „Крсте Мисирков“ — Ку-

маново, . ' 
- ,2. Центар за средно образование „Нико Нестор“ 

— Струга. “ 
II. За повеќегодишни особено значајни оствару-

вања постигнати, во културата, наградата се доде-
лува на: 

1. Македонска православна општина за Мелбурн 
и Викторија „Свети ѓорѓи“ од Мелбурн"— Австралија 
(Macedonian Orthodox Church ,.St.. Georgi" 52—54 
Young Street, Fitzroy — Melbourne Vic. Australia). 

III. За повеќегодишни особено значајни оствару-
вања постигнати во здравството, наградата се доде-
лува на: 

1. Работна организација „Стоматолошки факул-
тет“ — Скопје. 

IV. На наградените им се доделува: 
на поединец: 
диплома и паричен износ во висина од 5 (пет). 

просечни лични доходи исплатени во стопанствоно 
на СР Македонија во 1988 година; “ 

— -на' организација: 
диплома и плакета. 
V. Согласно со член 15 од Законот за републич-

ките награди оваа одлука да се објави во „Службен 
весник -на Социјалистичка Република Македонија“, 
а преку печатот и другите средства за јавно ин-

формирање најдоцна до 21 мај 1989'година, 
Бр. 20-1620/1 Претседател на Одборот, 

6 маЈ 1989 година Ката Лахтова, с. р. 
Скопје4 

341. 
Врз осн,ова на член 195-од Законот за. државната 

управа (,„Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основно-
то воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на 
VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

МАТЕМАТИКА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 
1. Се одобрува употребата на учебникот Матема- -

тика за V-то одделение од Јовица Стефановски, Душ-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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ко Ачовски и Душко Аревски, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело“ -
Скопје, 1989 година. / 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архивата, 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
-на СРМ“. , 

Бр. -13-49/4. 
6 април 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

342. 
- Врз основа на член 195 о̂ д Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ-
ното воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на 
VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИЈА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ 
342. 

1. Се одобрува употребата на учебникот Исто-
рија за VII одделение од Ристо Динев, Горѓи Ди-
мовски — Цолев, Јован Качанковски и Горѓи Тан-
ковски, во издание на Работната организација за 
учебници ,„Просветно дело“ - Скопје, 1989 година 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен ве-сник 
на СРМ“. 

Бр. 13-50/1 
6 април 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

343. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и член 162 точка 2 од Законот за предучилишно 
и основно воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки со-
вет, на VI-та седница одржана на 5 април 1989 го-
дина, донесе -

Р Е Ш Е Н Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

РУСКИ ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Руски 
јазик за VIII одделение од Јелисавета Квасненски, 
Љубица Несторов и Оливера Мишковска, а во пре-
вод и адаптација од српско-хрватски јазик на. Гоце 
Гуржанов и Занко Миладинов. 

2. Решението да се достави до, РО ,„Просветно 
дело“ — Скопје, и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

3. Ова' решение влегува во сила од денот, на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. , 

Бр. 13-51/1 
6 април 1989 година 

- Скопје 

3 4 4 . 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 
28/88) и член 123 од Законот за насоченото образо-
вание („Службен весник на СРМ“- бр. 13/85, 29/86 и 
7/88), Републичкиот педагошки совет, на VI-та сед-

. ница, одржана на 5 април 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ' ЛИ-

ТЕРАТУРА СО ПРИМЕРИ ЗА I ГОДИНА НА 
АЛБАНСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Литература со примери за 
I година од Џеват Гега и д-р Махмуд Хиса, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Про-
светно д е л о “ — Скопје, 1989 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ,ќе се објави во „Службен весник 
на “СРМ". 

Бр. 13-39/1 
6 ! април 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

345. 
, Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет на Vl-та седница, одр-
жана на 5 април 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЛИ-

ТЕРАТУРА СО ПРИМЕРИ ЗА I ГОДИНА НА 
ТУРСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Литература со примери за 
I година на турски јазик од Рецеп Бугариќ и Исма-
ил Зекирија, во издание на Работната организација 
за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 го-
дина. ' 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет, 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на4 СРМ“. 

Бр. 13-40/1 
6 април 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

\ Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Владимир Картов, с. р. 

346. 
-Вр,з основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 
28/88), и член 123 од Законот за насоченбто обра-
зование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 
и 7/88), Републичкиот педагошки совет,, на VI-та сед-
ница, одржана на 5 април 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЕКО-
НОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД ЗА I ,ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Економика и организација 
на здружениот'труд за ^ година на економската и' 
трговската струка од д-р Синиша Спасов, Трајан 
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Марков и д-р Вера Талевска, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело“ — 
Скопје, 1989 година. 

2. Решението да се' достави до РО „Просветно 
дело“ и .архивата на Републичкиот педагошки4 совет. 

3.' Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен ,весник 
на СРМ“. 

Бр. 13-41/1 
6 април 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

-Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

347. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
-(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85; 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет на VI-та - седница, одр-' 
жана на 5 април 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ХЕМИЈА ЗА I ГОДИНА 

1 Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на'учебникот Хемија за I година (фонд 
4 + 2) од д р Бојан Шоптрајанов, во издан,ие на 
Работната организација за учебници „Просветно де-
ло“ — Скопј“е, 1989 година. 

2. Решението да 'се достави до РО „,Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“: 

Бр. 13-42/1 
6 април 1989 година 

Скопје 
Републичка педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

348. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник“ на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Репу,бличкиот педагошки совет, на VI-та седница, одр-
жана на .5 април 1989. година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ОСНОВИ НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

ЗА I ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Основи на угостителството 
и туризмот за I година од Фидан Трачевски, Марија 
Попоска и Киро Петров, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело“ — Скоп-
је, 1989 година. 

2. Решението да се достави до“ РО „Просветно 
дело“ и архивата на Р,епубличкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 13-43/1 -
5 април 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир К а р т о в , р. 

349. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и член „123 од Законот за насоченото образование 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет, на Vl-та седница, одр-
жана на 5 април 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ПОСЛУЖУВАЊЕ I И II ДЕЛ 
1. Се одобрува употребата во средното насочено 

образование на учебникот Послужување I и II дел 
од Трајан Велјанов, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 
година. \ 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

, 3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. ' 

Бр. 13-44/1 
5 април 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

350. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и. член 123 од Законот з а . насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), ѕ 
Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одр-
жана на 5 :април 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ОСНОВИ НА СООБРАЌАЈОТ ЗА I ГОДИНА 
1. Се одобрува употребата , во средното насочено 

образование на учебникот Основи на сообра“ќајот за 
I година од д-р Бора Ристиќ и дипл: инж. Петар 
Савинов, во издание на , Работната организација за 
учебници ,„Просветно дело“ — Скопје, 1989 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

,3. Ова решение влегува во сила од денот на. 
донесувањето, а ќе се објави. во „Службен весник“ 
на СРМ“. 

Бр. 13-45/1 
-5 април 1989 година 

СкопЈе 
Републички педагошки совет ^ 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

351. 
Врз оонбва на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и член 123 од Законот за насоченото образование -
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и . 7/88), 
Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одр-
жана на 5 април 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

РУСКИ ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА 
1. Се одобрува употребата во средното насочено 

образование на учебникот Руски јазик за III година 
од Спиро Наков и Нина Чундева, во издание на ^ 
Работната организација за учебници „Просветно дело“ 
— Скопје, 1989 година. 

2. Решението да се . достави до . РО „Просветно 
дело“ и архивата на- Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ 

Бр. 13-46/1 
5 април 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 
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352. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ-
ното воспитание и об,разование („Службен весник на 
СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на 
VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ЧИТАНКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ 
ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка 
за III одделение на турски јазик од Исмаил Зекирија 
и Hycpeт Дишо — Улку, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело“ — Скоп-
је, 1989 година. 

2. Решението да се достави до Работната^ орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од. денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 13-48/1 
6 април 1989 година' 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. - - ' 

Бр. 13-47/1 
6 април 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

353. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ- . 
но,то воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ бр. 19/73), Републичкиот педагошки совет, на 
VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година,' до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУбАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЧИТАНКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ 

ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка 
за III одделение на албански јазик од раки Бакиу, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело“ — Скопје, 1989 година 

2. Решението да се достави до Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело“ и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

354. 
Врз основа на член 18 од Законот за здружување 

во Стопанската комора на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 6/79 и 50/87), член 56 од Статутот на 
Стопанската комора на Македонија и точка VI од 
Одлуката за утврдување на основица и стапка за 
пресметување придонес за Стопанската комора на 
Македонија, Извршниот одбор на Собранието на Ко-
мората, на седницата одржана на 4 мај 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА И СТАПКА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТОПАНСКАТА 

КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Во Одлуката за утврдување на основица и стап-

ка за пресметување на придонесот за' Стопанската 
комора на Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 50i88) точка III се менува и гласи: 

„Организациите од точка I на оваа одлука при-
донесот го уплатуваат како месечна аконтација, а ко-
нечна пресметка и уплата на придонесот вршат со 
усвојување на годишната пресметка. 

, Основицата за пресметување на месечната акон-
тација на придонесот од став 1 на оваа трчка се ут 
врдува на начин утврден во член 17 став 2 од Зако-
нот за данокот на доход на организациите на здру-
жен труд." 

II 
Во, точка IV став 1 зборот .,10-ти" се заменува со 

зборот „15-ти". 
III 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен врсник 'на СРМ“, а 
ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 08-2486/6 
4 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Ванчо Здравев, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

155. 
Врз основа на член 1 став 5 од, Законот за суд-

ските такси („Службен весник на СРМ“ бр. 29/86 и 
24/88), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на град, Скопје и собранијата 
на општините, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија, Собранието на град Скопје и собранијата на 
општините (во натамошниот текст: учесниците во До-
говорот), се согласија судските такси за поднесоци-
те или за судските одлуки, односно за преземените 
дејствија пред општинските судови по барање на 
странките да се -плаќаат во исти износи. 

Член 2 
За реализација на програмата за изградба, дог-

радба, адаптација и поголеми поправки на згради 
на правосудните органи, казнено-поправните и вос-

питно-поправните установи и за ,опремување на овие 
органи и установи, што ја донесува. Собранието на 
СР Македонија, собранијата на општините се согла-
сија да, издвојуваат за оваа намена најмалку 30% од 
средствата остварени од општинските судски такси 
што се приход на буџетот на општината. 

Член 3 
С о б р а н и ј а на општините, како учесници во До-

говорот се. обврзуваат во своите одлуки за судските 
такси и таксените тарифи кои се составен дел на 
тие одредби да ги вградат следните основи и изно-
си-за: . . ' 

I. ПРОЦЕСНА И ИЗВРШНА ПОСТАПКА 

1. Поднесоци 

Тарифен број 1 
1. За тужба, противтужба и за предлог за повто-

рување на постапка се плаќа според вредноста на 
предметот на спорот следнава такса 

до 20.000 динари 2.000 динари 
од 20.000 до 30.ооо динари 2.500 динари 
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ОД 30.000 
ОД 40.000 
ОД 50.000 
ОД 1 0 0 . 0 0 0 

. до 40.000 динари 
до 50.000 динари 
до 100.000 динари 
до 200.000 динари 

над 200.000 динари 

3.000 динари 
3.500 динари 
5.000 динари 

10.000 динари 
IO.OOO динари 

и на секој започнат динар над 200.000 динари уште 
2 % а најмногу до 500.000 динари. 

2. За предлог за извршување или обезбедување 
или издавање на привремена мерка, за приговор 
против платен налог, за приговор во извршна пос-
тапка; за предлог за враќање во поранешна состојба, 
за предлог за обезбедување на докази, за одговор 
на жалба, за приговор против налог за отказ на де-
ловни -простории и отказ на договор за потстанарски 
однос или за тужба за иселување на потстанар, за 
тужба поради смеќавање на посед од состанарски од-
нос, се плаќа половина од таксата од точка 1 на 
овој тарифен број. 

3. За жалба против пресуда и за жалба против 
решение за спорови поради смеќавање на посед се 
плаќа двојна такса од точка 1 на овој тарифен број. 

4. За предлог за изведување на нови докази кои 
не ее приложени со, тужбата односно со писмениот 
одговор на тужбата, или со приговор против плат-
ниот налог кој предизвик,ал закажување на нова рас-
права односно рочиште, се плаќа такса во висина од 

30% од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но 
не помалку од 1.000 динари, а најмногу з.ооо динари 
во постапката пред општинските судови. 
Забелешка: 

1. кога обата брачни другари спогодбено бараат 
развод на брак за спогодбениот предлог се плаќа са-
мо една такса во висина на таксата за тужба за раз-
вод на брак,-

2. за тужби во кои е ставен предлог за издавање 
на платен налог, се плаќа половина од таксата од 
точка 1 на овој тарифен број: 

3. ако поднесоците се примени .на записник во 
судот, вклучувајќи ги и оние што се примени на за-
писник РО текот на расправата, се плаќа такса пред-
видена за односниот поднесок. 

, Не се наплатува - посебна такса за препишување 
од тарифниот број 19 ако записникот требало да се 
состави во повеќе примероци. 

4. .ако во тужбата е ставен предлог за издавање 
на привр.емена мерка, односно наредба, или кога во 
жалбата е ставен предлог за враќање во поранешна 
состојба, покрај таксата за тужбата се плаќа и такса 
за односниот предлог, освен ако е предложено изда-
вање на привремена мерка во споровите за развод 
на брак, или во споров,ите за издржување на деца; 

5. за предлогот да се'дозволи извршување или 
да се издаде привремена мерка, односно наредба се 
плаќа е-дна такса и кога се предлагаат повеќе -сред-
ства за извршување односно обезбедување без оглед 
на тоа дали таа се врши истовремено или дополни-
телно ; ' 

6. за жалба против решение на првостепен суд се 
пла,ќа такса ако со жалбата се напаѓа решение што 
подлежи на плаќање ,на такса според . тарифниот 
број 2; 

7. за жалба против решение со. кое се усвојува 
или одбива поедлогот за враќање во поранешна сос-
тојба се плаќа половина од таксата оц точка 1 на 
овој тарифен број, но најмногу до 5.000 динари; 

В. за предлог за обид за порамнување (член 324 
од Законот за процесната постапка), се плаќа поло-
вина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, 
но најмногу 5.000 динари; х 

9. отказот на. деловна просторија се смета како 
тужба во однос на наплатување на таксата. За овој 
отказ се плаќа половина - од таксата од точка 1 на 

- овој тарифен број,-
10. ако учесникот во постапката стави ^предлог 

за изведување на нови докази кои предизвикале за-
кажување на ново рочиште ја плаќа таксата од точ-
ка 4 на овој тарифен број,-

И . з а поднесоците што не се наведени во овој 
тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците 
не се плаќа такса. 

2. Одлуки 

Тарифен број 2 ' 
1. За првостепена пресуда, како и за решение во 

спорови поради смеќавање на посед се плаќа според 
вредноста на предметот на спорот, такса од точка 1 
на тарифниот, број 1; 

2. За пресуда поради изостанок, како "“и за пре-
суда врз основа на признание донесена на подготви-
телно рочишта, односно на првото рочиште за глав-
ната расправа ако подготвителното рочиште не е 
одржано, за пресуда во спор за отказ на договор на 
потстанарски однос, - или во спор за иселување на 

' потстанар и за решение во споровите поради смеќа-
вање на посед од потстанарски однос се плаќа по-
ловина од таксата од точка 1 на овој тарифен број; -

3. За решение за отфрлање на тужба (по член 
288 став 2 од Законот за процесната постапка) или 
во текот на првостепената постапка, се плаќа полог 
вина такса од таксата од точка 1 на овој тарифен 

- број, но најмногу до 5.000 динари; 4 

Л. За решение за издавање на платен налог се 
плаќа половина од таксата - од точка 1 на овој тари-
фен број; , 

5. За решение на , предлог за дозвола на извршу-
вање или обезбедување или привремена мерка, од-
носно наре.дба се плаќа 'половина од таксата од ста- ' 
вот 1 на овој тарифен број,. а ако ова решение се , , 
донесува врз основа на странски извршни исправи, се 
плаќа полна такса од точка 1 на овој тарифен број: и 

'6. За решение со кое се усвојува или одбива 
предлогот за враќан^ во поранешна состојба се пла-
ќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен 

.. број, но најмногу до 2.500 динари. 
Забелешка: 

1. обврската за плаќање на таква за првостепе-
ната одлука не зависи од тоа дали одлуката станала 
правосилна; -

2. за првостепени одлуки што не се наведени во 
овој тарифен број не се плаќа такса,-

3. ако повисокиот суд ја укине одлуката на по-
“нискиот суд и предметот го врати на повторно рас-
правање на понискиот суд, платената такса за укина-
тата одлука се поесметува во новата одлука или во-
порамнувањето. Така ќе се постапи и кога Врхов-
ниот суд на Македонија ќе го уважи барањето за 
заштита на законитоста. Исто така, ќе се засмета 
таксата' платена за првостепената одлука што е уки-
ната по повод усвоениот предлог за враќање,во по-
ранешна состојба или за предлог за повторување на 
постапката во таксата ,за новата одлука што ire биде 
донесена по враќањето во поранешна состојба, од-
носно повторувањето на постапката. 

Ако при пресметувањето се утврди дека таксата 
платена за првата одлука е поголема од таксата што 
треба да се плати за втората одлука разликата за 
овие две такси не се враќа; 

4. за дополнителна пресуда или решение не се 
плаќа такса ако за одлуката што е дополнета е пла-
тена такса според полната вредност на предметот на 
спорот,-

5. ако во текот на процесот е донесена меѓупре-
суда се плаќа такса во полн износ на вредноста на 
предметот на спорот. Во таков случај нема да се 
плаќа такса за конечната одлука што ќе биде доне-
сена по меѓупресудата. 

6. ако во текот на процесот е донесена Делумна 
пресуда се плаќа такса според вредноста на барање-
то за кое е одлучено. Таксата за конечна одлука се 
плаќа според вредноста на остатокот на спорниот 
предмет што не е опфатен со делумната пресуда,-

7. таксата за платен налог се засметува во так-
сата за одлуката на судот-што ќе биде донесена по 
повод приговорот против платниот налог, односно во 
таксата за порамнување ако процесот не заврши со 
пресуда; . 

v 
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8. такса за о“длука по предлог за дозвола за из-
вршување/ односно обезбедување или привремена 
мерка, односно, наредба, како и такса за одлука по. 
повод на тужбата во која' е ставен предлогот за из-
давање на платен налог (членовите 446 и 447 од За-
конот за процесната постапка), се плаќа при подне-
сувањето .на предлогот односно тужбата; 

9. таксата од точка 3 на овој тарифен број не се 
плаќа за решение за отфрлање на тужбата што ќе се 
донесе во текот на претходното испитување на туж-
бата (член 282 од Законот за процесната постапка); 

10. за првостепена пресуда на судот што е доне-
сена во врска со противтужба се плаќа такса како да 
е посебно расправано за противтужбата; и 

11. ако заради заедничко .расправање се споени 
повеќе процеси, такса за пресудата се плаќа посебно 
за секој спор, Како да не постои спојување на пове-
ќе процеси. 

3. Порамнување 
Тарифен број 3 , 
За судско порамнување во текот на првостепена-

та постапка се плаќа, според вредноста за која стран-
ките4 се спогодиле, половина од таксата од точка 1 од 
тарифниот број 1. 

1. ако со меѓупресуда е одлучено за основот на 
барањето, а потоа се склучи порамнување за изно-
сот на барањето, не се плаќа такса за порамнува-
њето; 

2. за првиот препис од записникот за порамнува-
ње што и се издава на странката на нејзино барање 
не се плаќа такса. 

За, порамнување склучено според член 324 од За-
конот за процесната постапка не се плаќа такса; и 

3. ако предметот на порамнувањето е непроцен-
лив, за порамнувањето се плаќа„ такса во износ од 
3.ооо динари. 

II. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА 

1. Поднесоци 

Тарифен број 4 
За предлог за поведување вонпроцесна постапка 

се плаќа такса од .1.250 динари. 
Забелешка: 

за предлог за поведување вонпроцесна постапка 
не се плаќа такса ако постапката се поведува по 
службена должност. 

2. Одлуки V 

Тарифен број 5 
За одлука на првостепениот суд во вонпроцесна 

постапка такса се плаќа според вредноста на предме-
тот-од точка 1 на тарифниот број 1, а ако“предме-
тот е непроценлив - 5.0(30 динари. 

За одлука на првостепениот суд во постапката за 
расправање на оставина такса се плаќа на чистата 
вредност на оставината според точка 1 на тарифен 
број 1, но најмногу до 150.000 динари. 

3. Порамнување 

Тарифен број 6 
За судско порамнување во сите' вонпроцесни ра-

боти се плаќа такса предвидена во тарифен број 3. 
Забелешка: 

1. за првиот препис од записникот за порамнува-
ње што и се издава на странката на нејзино барање 
не се плаќа такса: 

2. ако предметот на порамнувањето е непроцен-
лив, за порамнување се плаќа такса во износ од 
20.000 динари. 

4. Правни лекови 

Тарифен број 7 
1. За жалба против одлука на судот од п,рв сте-

пен, доколку со точка 2 од овој тарифен број за 
одделни вонпроцесни работи не е поинаку опреде-
лено, се плаќа такса во износ од 2.500 динари; 

2. За жалба против: 
1) одлука по предлог со кој се бара прогласува-, 

ње на исчезнато лице за умрено и докажување на 
смртта се плаќа такса во износ од 2.500 Динари; 

2) одлука по предлог за,, лишување од деловна 
способност и прогласување на лице за' деловно не-
способно ако предлогот е поднесен од брачен-другар, 
дете, внук, родител, дедо, баба, сестра и секој друг“ 
кој со тоа лице живее ,во- трајна заедница се плаќа 
такса во износ од 2.500 динари,-

3) одлука по предлог за давање дозвола за склу-
чување на брак се плаќа такса во износ од 5.000 
динари; 

4) одлука по предлог за спроведување делба на 
заедничкиот имот се плаќа такса во износ од 5.000 
динари; 

5) одлука по предлог за уредување на меѓи се 
плаќа такса во износ од 2.500 динари,-

6) одлука по предлог за. спроведување постапка 
за амортизација на исправи се плаќа такса во износ 
од 3.750 динари. 
Забелешка.-

1. ако постапката од точка 1 на овој тарифен 
број се води за лица исчезнати во војна не се плаќа 
такса; 

2. ако жалбата против 'одлуката од точка 2 пот-
точка 2" на овој тарифен број ја поднесува, лицето 
лишено' од деловна способност, односно неговиот за-
конски застапник или- старател, не се плаќа такса; 

3. за оставинска постапка за делба на наслед-
ство не се: плаќа такса за жалба во случајот, од точка 
2 потточка 4 од овој тарифен број ако наследниците 
спогодбено ја предложиле .делбата и спогодбата ,за 
делба биде внесена во решението за наследување; и 

4. за предлозите во сите вонпроцесни работи под-
несени од физички лица се плаќа такса во износ од 
1.250 динари. 

5. Составување и чување на тестамент 

Тарифен број 8 
1. За составување на судски тестамент се плаќа 

такса во износ од 10 ооо динари; . 
2. За чување на тестамент во судот се плаќа так-

са во износ од 5.000 динари,-
3. За .отповикување на тестамент пред судот се 

плаќа такса во износ од 2.500 динари,-
4. За враќање на тестамент кој се чува во судот 

се плаќа такса во износ од 6.000 динари. 
Забелешка. 

1. таксата од точка 1 и 3 ,на овој тарифен број 
се плаќа без оглед дали тестаментот е составен 
односно I отповикан во судската зграда или надвор 
од неа; 

2. за чување на тестамент се плаќа такса без ог-
лед дали тестаментот е составен вон судот, односно 
надвор од судската зграда. Не се плаќа нова такса 
за чување ако' се врши замена на тестаментот, но ее 
наплатува такса за враќање на тестаментот, што се 
заменува; 

-3. не се плаќа такса за чување на исправи за 
устен тестамент ниту за давање на изјава на сведок 
на усниот тестамент за последната^волја' на завеш-
тател ОТ; и - -

- 4. не се плаќа такса за отповикување на теста-
мент ако со подоцнежниот тестамент се отповикува 
поранешниот и наедно се доставува нов тестамент, 

6. Заверка на потписи, ракописи, 
преписи и преводи 

Тарифен број 9 . -
1. За молба (писмена или усна) со која се бара 

заверка на потпис, ракопис, препис и превод се пла^ 
ќа такса во износ од 500 динари; 

2. За заверка на секој потпис (ракознак) се плаќа 
. такса во износ од 1.000 динари,-

3. За заверка на ракопис за секој полутабак на 
ракопис се плаќа такса во износ од 500 динари;. 
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4. За заверка на препис од секој полутабак се 
плаќа такса во износ од 500 динари; 

5.. За заверка на потпис на судски толкувач за 
преводи наменети за употреба во странство се плаќа 
такса во износ од 1.000 динари,-

6. За заверка на потпис на полномошно се плаќа 
такса во износ од 1.000 динари; 

7. За- заверка на потпис на договори се плаќа 
такса и тоа: 

1) за новосклучени договори чија вредност изне-
сува 

до 200 000 динари 2.000 динари 
од 200.000 до 500 000 динари 5.000 динари 
од 500.000 до 1.000.000 динари 10.000 динари 

над 1.000.000 динари уште 0,5% а нај-
многу 15.0.000 динари,-

2) ако вредноста на договорот е непроценлива се 
плаќа такса во износ од 2.000 динари,-

3) за заверка на продолжување на рокот за ва-
жење на договор се плаќа 50% од таксата од точка 
7, односно од потточка 2 од овој тарифен број. 
Забелешка: 

I. потписите на исправата што ја издава држа-
вен орган, организација на здружен труд или друга 
самоуправна организација / или заедница, се сметаат 
како еден по.тпис, ако со пропис или други акти се 
овластени за потпишување две или повеќе лица; 

- 2..за молба со која се бара заверка на потпис 
или ракознак на исправа се плаќа една такса без 
оглед колку потписи на исправата се заверуваат; ' 

3. кога странката во текот на постапката (ќе му 
предаде на судот1 прост препис од исправата, на кој 
овластениот работник во судот со свој потпис потвр-
дува дека го видел оригиналот, за таква потврда не 
се плаќа такса; 

4. таксата за заверка на потпис, ракопис, препис 
и превод ја плаќа лицето што бара заверка. Завера 
ката се врши откако претходно ќе се плати предви-
дената такса: 

5. во потврдата за заверка на препис се назна-
чува со колкава такса е таксиран оригиналот на ис-
правата чиј препис се заверува,-

6. таксата за заверка ца потпис, ракопис, препис 
и превод се лепи на молбата со која се бара заверка, 
а ВО случај ,на усна молба на самата исправа односно 

' на примерокот на преписот што останува во судот. 
На ист Начин се, постапува и во поглед на лепењето 
на такса и на самата молба,-

7. за заверка на потпис и печат се плаќа една 
такса,-

8. ако со една молба се бара заверка на повеќе 
исправи или заверка на повеќе ракописи, преписи 
или преводи се плаќа такса за молбата онолку пати 
колку што има (исправи, ракописи, преписи или пре-
води; х 

9. под полутабак се подразбира лист хартија од 
две страни во нормална канцелариска големина. За-
почнат полутабак се смета како цел полутабак,-

10. таксата од точка 7 на потточка 1 од овој та-
рифен број се плаќа на вредноста означена во дого-
ворот. ,АКО вредноста, на договорот е проценувана, но 
не е означена, за заверка на потписот на договорот 
се плаЈќа двојна такса, од точка 7 на потточка 2 на 
овој тарифен број ' 

II. ако се заверува препис на исправа пишувана 
на странски јазик се плаќа двојна такса од точка 4 
на овој тарифен број; 

12. за заверка на потписи на полномошно од точ-
ка 6 на овој тарифен број и за заверка на потписи 
на договори од точка 7 на овој тарифен број се пла-
ќа такса без оглед дали се заверува еден или повеќе 
потписи на полномошно и без оглед колку приме-
роци на договорот се заверуваат; и 

13. не се плаќа такса за следниве уписи; 
1) за молба со која се бара заверување ,на испра-

ви, како и заверување на потписи, ракописи, преписи 
и преводи потребни за остварување на правата од 
пензиско, инвалидско, здравствено и социјално осигу^ 
рување, старателство, посвојување, додаток за деца и 
социјална помош;' / 

2) за молба со која се бара заверување на испра-
ви, како и заверување на потписи, ракописи, преписи 
и преводи потребни за остварување на правата од 
работен однос; и ' 

3) за молба со, која се бара заверување на испра-
ви како и заверување на потписи, ракописи, преписи 
и преводи потребни за остварување на правото за 
издршка. 

III. КРИВИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРИВАТНА 
ТУЖБА , 

1. Поднесоци 

Тарифен број 10 
1. -За приватна тужба и за противтужба се плаќа 

такса во износ од 10.000 денари,-
2. За предлог за враќање во поранешна состојба 

се плаќа такса во износ -од 5.000 динари,-
3. За жалба против првостепена пресуда и за 

жалба против решение со кое е изречена судска опо-
мена се плаќа такса во, износ од 7.500 динари; и 

4. За барање, за повторување на-кривична постап-
ка по приватна тужба се плаќа такса во износ од 
5.000 динари. 
Забелешка: , 

1. ако кривичната постапка се води во смисла на 
член 32 од Законот за кривичната постапка (спојува-
ње и раздвојување на постапката), вб случај кога 
едниот поднесок“ се однесува на повеќе приватни ту-
жители, или на повеќе обвинети или со поднесокот се 
опфатени повеќе кривични дела на еден обвинет, се 
плаќа една такса; -

2. за поднесок со кој кривичната постапка се 
4 проширува на други кривични дела. спрема ист обви-

нет за кои се гони по приватна тужба се плаќа так-
са според точка 1 на овој тарифен број,- и 

3. за поднесоци што не се наведени во овој та-
рифен бр,ој, како и за прилози кон џоднесоците, не 
се плаќа такса. 

2. Одлука 
Тарифен број 11 
За првостепена пресуда и за решение со кое се 

изрекува судска опомена се плаќа такса во износ од 
15.000 динари. 
Забелешка: 

1. за првостепена пресуда или за решение со кое 
се изрекува судска опомена се плаќа една такса без 
оглед на бројот на приватните тужители и,на бројот 
на кривичните дела што “се “опфатени со една пресу-
да односно решение; 

2., ако за повеќе кривични дела, поради раздво-
јување на постапката (член 32 од Законот за кривич-
ната постапка), за едно лице се донесени пресуди од 
страна на ист суд, за пресудата се плаќа една такса; 

3. ако со пресуда е одбиена тужбата поради не^ 
надлежност на судот, платената такса за оваа пресуда 
се засметува во таксата за пресудата на надлежниот 
суд. Ако засметаната такса е поголема, разликата не 
се враќа.-Ако поради жалба, предлог за враќање во 
поранешна состојба или за повторување на кривична 
постапка пресудата се укине, таксата платена за уки-. 
натата пресуда се засметува во таксата за новата 
првостепен пресуда,- и - . 

“ 4. за првостепени одлуки што не се наведени во 
овој тарифен број и за одлуки на судот во втор сте-
пен не се плаќа такса. 

IV. ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
ВРЗ НЕДВИЖНОСТИ ВО ИНТАБУЛАЦИО-
НИ, ТАПИСКИ И ЈАВНИ КНИГИ 

1. Упис во интабулациони и заставни 
(хипотекарни) к и т и 

Тарифен број 12 
1. За поднесок со кој се бара ставање или бри-

шеле на интабулација, надинтабулација или прибе-



Стр. 368 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 17 мај . 1989 

летка односно упис на застава на подрачјата каде 
што уште важат интабулационите и заставните книги 
такса се плаќа: -

1) ако вредноста на правото што треба да се за-
пише или брише: 

не преминува 200.000 д ' 2.000 д 
над 200.000 Д. ДО 500.000 д. 5.000 д 
над 500.000 д. до l.ooo.ooo д. IO.OOO д 
над 1.000.000 Д. ДО 5.000.000 Д. 50.000 д 
над 5.000.000 Д. 150.000 д 

2) ако вредноста на правото што треба да се 
запише или да се/брише е непроценлива, или ако 
се бара упис или бришење само^ на забелешката, се 
плаќа такса во износ од 2.000 динари. 

Забелешка: . 
1. таксата за упис е должно да ја плати лицето 

во чија полза се врши уписот. Ако упис бара лице 
чие право се ограничува, оптоварува, укинува дели се 
пренесува на друго лице и тоа гарантира за пла-
ќањето на таксата тоа лице солидарно ја плаќа такт 
сата со лицето во чија полза се врши уписот,-

2. такса се плаќа и кога уписот се врши по служ-
бена должност ако не се работи за упис што е осло-
боден од такса (точка 8 на оваа забелешка); 

3. ако врз основа на една молба се запишуваат 
повеќе права во корист на едно исто лице кај ист 
суд се плаќа такса според вкупната вредност на тие 
права во моментот на ' запишувањето,-

4. кога се запишуваат барања таксата се одме-
рува ^според износот на барањето со сите споредни 
побарувања (стасани трошоци, интерес и друго), сме-
тајќи го интересот од денот на предавањето ,на мол^ 
бата за упис, ако е назначен износот на побарува-
њата или процентот на главницата,-

5. таксата за упис се плаќа и кога уписот се 
врши вo текот на процесната, вонпроцесната или из-
вршната постапка; 

6. ако уписот на укнижбата . или предбележ-
бата со одлука на повисокиот суд ее укине во целост 
или делумно или измени, на барање се враќа вкуп-
ната платена такса, односно нејзиниот сразмерен дел; 

7. таксата за упис според овој тарифен број се 
плаќа со таксата за поднесокот и се лепи на самиот-
поднесок. 

Ако оваа такса не 'е платена GO поднесокот со 
кој -се бара упис, судот по извршениот упис ќе по-
стапи според член 44 од Законот за судските такси 
(„Службен весник на 'Социјалистичка Република Ма-
кедонија“ бр. 2 9 / 8 6 И 2 4 / 8 8 ) ; 

8. не се плаќа такса за следниве уписи: 
1) за упис за спроведување на предбележба,-
2) за потполно или делумно бришење на некое 

запишано право; , 
3) за службени дејствија во постапката за уреду-

вање; основање и исправување на интабулациони, од-
носно заставни книги, освен ако грешката настанала 
по вина на титуларот на правото, како и за усогла-
сување на интабулационите, односно забавните кни-
ги со фактичката состојба. Во овие постапки ослобо-
дувањето се однесува на сите поднесоци; влошки и 
прилози, молби за издавање катастарски план, посе-
довни' листови, разни уверенија и заверувања на 
преписи. 

Ова ослободување се однесува и на постапката 
за обновувања на уништени интабулациони, односно 
заставни книги, ако со веродостојна исправа се утвр-
ди дека уписот оправдано бил спроведен и дека 
според тоа била платена такса за тој упис,-

4) за повторен упис на исто, макар - и делумно 
изгаснато право, поради процесна или извршна по-
стапка во полза на исто лице Ако вредноста на, 
повторно запишаното право е поголема, за разликата 
на вредноста се плаќа проширена такса; 

5) за упис на исто право, макар и делумно из-
гаснато на повеќе недвижности што се водат во 
книгите на еден или поведе судови, за пренос на 
исто право од една на друга, недвижност на ист соп-
ственик, за ограничување или стеснување на исто 

право на еден дел на иста недвижност, за проширу-
вање на исто право и врз други недвижности на ист 
сопственик, за проширување на заедничка гаранција 
врз одделни интабулациони односно заставни тела. 
Ова ослободување се примену,ва само ако не наста-
пиле промени во поглед на обемот на правото или-
на овластеното лице; 

6) за спроведување на делба на правото на соп-
ственост или на правото на службеност на продол-
жување ако делбениците биле запишани како соп-
ственици на тие права. Ова ослободување важи во 
случај на делба на фамилијарни — семејни (куќни) 
задруги на задругарите ако во интабулационите, од-
носно во забавните книги на задругарите задругата 
била запишана како сопственик; 

7) за упис врз основа на решение за наследување; 
8) за упис на заложно право врз недвижности 

на гарантот, ако тоа право, е веќе запишано и врз 
. недвижностите на главниот должник иако за тој упис 

е платена такса,-
9) за сите уписи во полза на општествено-поли-

тичките заедници -
10) за забележба на привремена управа- опреде-

лена во текот на постапката на присилната јавна 
продажба, како и за забележба на присилна управа 
определена наместо присилна јавна продажба; 

11) за дополнителен упис на сопственост на брач-
ни другари врз основа на судска одлука ако еден 
од брачните ^другари е запишан како сопственик во 
интабулационите, односно заставните книги, како и за 
упис оо кој се означува одделен дел на секој брачен 
другар врз недвижностите што се во нивна -сопстве-
ност,-

12) за сите уписи во интабулационите односно 
забавните книги во полза на граѓаните врз основа 
на Законот за аграрна реформа и колонизација, За-
конот, за селско-стопанскиот земјишен фонд на оп-
штонародниот имот, Законо“т за национализација на 
наемни згради и градежно земјиште и Уредбата за 
постапка при спроведување на национализација на 
наемните згради и , градежното земјиште,-' 

13) за сите уписи, во полза на граѓаните во врска 
со размената на земјиштето со цел за арондација и 
комасација, како и врз основа на Законот за експро-
пријација; и 

14) за упис на заложно право на банки, органи-
зации на здружениот труд и други самоуправни ор-
ганизации и заедници, за заеми на работници за 
изградба, адаптација или купување на станови. 

9. ослободувањето од потточките 4, 5 и 6 од 
точката 8 на оваа забелешка важи само ако таксата 
е платена за првиот упис. 

Тарифен број 13 

1. За упис на интабулација, надинтабулација, при-
белешка или -застава се плаќа 210/о од вредноста на 
правото; 

2. За упис на забележба на присилна управа и 
дозвола за присилна продажба, ако за истото барање 
не е запишана интабулација (заложно право) на не-
движноста која е предмет на присилна управа или 
продажба се плаќа 1% од вредноста на доверител-
ското барање. 

Вака платената такса се засметува во таксата 
што треба да се плати за дополнителен упис на ин-
табулација- (заложно право) поради исто барање, ако 
таков упис се бара пред бришењето на односната 
забележба; 

3. За упис на други забележби што според ва-
жечките прописи можат да се запишат во интабула-
ционите односно забавните книги се плаќа Јакса во 
износ од 3.000 динари,- и 

4-. За пропуштање на интабулација или застава 
се плаќа такса во' износ од 3.000 динари. 

Забелешка: 
Забелешката кон тарифниот број 12 согласно 

ќе се применува и кон овој тарифен број. 
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2. Упис во таписки книги 

Тарифен број 14 

1. За поднесок со кој се бара пренос на тапија 
се плаќа такса од точка 1 на тарифниот број 12; и 

2. За поднесок- со кој се бара упис или брише-
ње. на носителот на право на користење или пра-
вото на користење врз општествен имот се плаќа 
такса во износ од 2.000 динари. 

Тарифен број 15 

1. За упис на потврдена тапија во книгата на 
тапии, како и за упис на правото на сопственост 
по пат на пренос на тапија врз исти лица или врз 
нов сопственик се плаќа 20/о од вредноста,-

2. За УПИС на потврдена тапија во книгата на 
тапии, како и за упис на правото на сопственост 
по пат на пренос на тапија врз ист или нов сопстве-
ник, ако основот за стекнување со правото врз кое 
треба да се изврши уписот е договор за подарок,' 

“се плаќа l% од вредноста,- и 
3. за упис на стекнување со други стварни права 

(стварна службеност, продолжување, или на нив слич-
ни права) се плаќа.-

1) ако предметот на правото е проценлив — 2% 
од вредноста; , 

2) ако предметот на правото е непроценлив се 
плаќа - 10'%) од вредноста: и 

3) за упис на носителот на правото на користе-
ње или на правото на користење врз општествен 
имот, како и за други уписи во книгите за тапии 
се плаќа такса во износ од 10.000 динари. 

Забелешка: 
1. ако сопственикот на недвижноста, што е веќе 

запишана во книгите за тапии бара од судот еден 
дел од недвижноста да 'се издвои и за издвоениот 
дел да му се издаде посебна тапија, покрај таксата 
за поднесокот, плаќа уште 1% од вредноста ,на де-
лот што“ се издвојува. Кога судот на купувачот му 
издаде нова тапија, а старата (оригиналната) ја нама-

- лува за продадениот дел, се плаќа такса и за подне-
сокот од точка 1 на тарифниот број 14 и такса за 
упис на преносот од точка 1 на овој тарифен број,-

2. не се плаќа такса-. 
1) за дејствија во постапката околу издавањето 

на тапии во подрачја ,каде што нема земјишни кни-
ги.' Во оваа постапка ослободувањето се однесува на 
сите поднесоци и барања, прилози, молби за изда-
вање на катастарски планови и поседовни листови, 
разни уверенија, заверување на преписи и потврди 
на тапии; 

2) за дејствија во постапката за обновување на 
уништени таписки книги, ако со веродостојна испра-
ва се̂  утврди дека уписот бил порано спроведен и 
дека според тоа, била платена такса за тој упис,- и 

3) забелешките кон тарифниот број 13 согласно. 
се. применуваат и кон овој тарифен број. 

V. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ 

1. Судски уверенија и потврди 

Тарифен број 16 

. 1. За поднесок со кој се бара. издавање на уве-
ренија се плаќа такса во износ од 200 динари; и 

2. За уверение се плаќа такса во износ од 500 
динари. ј 

Забелешка: 
1. ако со едно уверение се сведочат повеќе фак-

ти, особини, односи или околности се плаќа една 
такса; 

2. за потврда дека таксата е платена, издадена 
во. формална уверение, се плаќа такса според овој^ 
тарифен број; ! 

Не се плаќа такса ако се издава само признаница 
за платената такса,-

3. не се плаќа такса од овој тарифен број за 
потврди што ги издава судот на странката, сведокот, 
вештакот, толкувачот, преведувачот и други лица за 
присуството за надомест на штета, ако поради тоа 
присуство отсуствувале од работа,-

4. за потврда на правосилност или извршност 
која се става на судски отправок не се плаќа такса; 

5. такса од точка 1 на овој тарифен број се 
плаќа и за телефонски поднесоци, како и за секој 
дополнителен поднесок со кој се дополнува или се 
менува првобитниот поднесок; 

6. таксата за уверението се лепи на поднесокот 
со1 кој се бара издавање на уверението,-

7. ако уверението се издава во два или повеќе 
примероци, за вториот, и секој натамошен примерок 
се.,плаќа- половина од таксата од овој тарифен број; 

8. за поднесокот и за уверението, со кои се бара 
издавање н-а уверение заради остварување право од 
пензиско, инвалидско^ здравствено и социјално оси-
гурување, старателство, посвојување, д“одаток за деца 
и социјална помош не се плаќа такса; и 

9. таксата од' овој тарифен број се плаќа во суд-
ски таксени марки. 

2. Полномошно 

Тарифен број 17 

издавање на усно полномошно на записник 
пред суд се плаќа такса во износ од 1.500 динари; 

2. за усно отповикување или ртказ на полномош-
но на записник пред суд се плаќа такса во износ од 
1.000 динари; и 

3. за судско известување на отповикување или 
отказ на полномошно се плаќа такса во износ од 
1.000 динари. 

- Забелешка: 
1. ако повеќе лица овластени за потпишување 

на правно лице му издаваат полномошно на еден 
застапник, се плаќа такса за едно полномошно,-

-2. не се плаќа - такса за писмено полномошно 
што му се поднесува незаверено на судот како доказ 
за застапување; 

3. не се плаќа такса од овој тарифен број за 
издавање на усно полномошно на записник пред 
судот во кривична постапка за дела што се гонат 
по службена должност; 

4. таксата според овој тарифен број се лепи на 
судскиот записник; 

5. за издавање на усно полномошно според точка 
1 на овој тарифен број. се плаќа една такса и кога 
повеќе лица^; истовремено му издаваат полномошно 
на едно лице или на поголем број лица,- и , 

6. таксата по овој тарифен број се плаќа во суд-
ски таксени марки. 

3. Разгледување на списи ' 

Тарифен број 18 

За разгледување на судски списи се плаќа такса 
во износ од 1.000 динари. 

Забелешка: 
1. не се плаќа такса за разгледување на списи 

по кои постапката е во тек, ако списите ги разгле-
дува странка или нејзин застацник односно полно-
мошник; 

2. таксата се лепи на списокот кој' што се разгле-
дува при што работникот што работи во судот 
потврдува дека списот е разгледан; 

3. за писмено или усно барање за дозвола за 
разгледување на списот, од точка 1 на оваа забе-
лешка не се плаќа такса; и 

4. таксата од овој тарифен број се плаќа во 
судски таксени марки. 

4.- Преписи 

Тарифен број 19 

1. За препишување на судски акти, како и за 
препишув,ање на акти од збирка н,а. исправи што ги 
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извршил судот по барање на странката од полутабак 
на оригиналот се плаќа такса во износ од 5 . 0 0 0 
динари. 

2. Ако судскиот препис истовремено се 'заверува 
се плаќа такса во износ од 5 . 0 0 0 ,динари; и -

3. За писмено или усно барање да се изврши 
препишување се плаќа такса во износ .од, 2 . 5 0 0 ди-
нари. 

4 Забелешка: 
1. таксата за препис се лепи на молбата со која 

се бара препишување, а во случај на усна молба' 
таксата се лепи на списот,-

2. ако препишување се врши на странски јазик 
таксата од овој тарифен ,број се зголемува за 50 1 0 /о ; 

3. за препис на ^записник (од претрес, расправа 
или рочиште)", кој е изготвен истовремено со соста-
вување на изворникот, се плаќа половина од таксата 
од став 1 на овој тарифен број; и 

4. таксата од овој тарифен број се плаќа во 
судски таксени марки. 

Тарифен број 20 

За опомена со која некој ,се повикува да плати^ 
такса, која бил должен да ја плати без опомена, се 
плаќа такса во износ од 1.000 динари. . 

5. Извод од јавни книги 

Тарифен број ,21 

За изводи од таписките и интабулационите книги 
што ги водат судовите, кога се издаваат по барање 
на странката, се плаќа такса од полутабак во износ. 
од 1.000 динари. 

Забелешка: 
1. ако изводот го составила странката и му го 

поднела на потврда на судот се плаќа половина од 
таксата од овој тарифен број; 

2. за писмено или усмено барање на странката да 
и се издаде извод не се пла!ќа такса,-

3. за изводи од таписки и други јавни книги што 
се издаваат на, странките за остварување право од 
пензиско, инвалидско, здравствено и социјално оси-
гурување, старателство и посвојување, додаток за 
деца и социјална помош не се плаќа такса и 

4. таксата од овој тарифен број се плаќа во 
судски таксени марки. 

6. Судски депо,зит 

Тарифен број 22 

- За чување (депозит) на готови 'пари, или вред-
носници наменети за определена цел (краткорочно 
чување — привремен“ депозит и долгорочен — редо-
вен депозит), хартии од вредност, скапоцености, ис-
прави и други предмети по барање на странка, се 
плаЈќа о,5% од вредноста годишно. 

Забелешка 
1. ако депозитот се. плаќа по барање на државни 

органи и тој се подигне во предвидениот рок, за 
депозитот не се плаќа такса 

2. такса се плаќа за првата година однапред, а 
за другите години при подигнувањето на депозитот. 
Започнатата се смета како цел година. Во случај 
на пренос на депозит од еден на друг суд, а по ба-
рање на депонентот, за пренос се ,плаќа износ од 
едногодишната такса: и 

3. ако вредноста на предметите не може да се 
процени според нивната природа се врши проценка 
од страна на вештаци на трошок на депонентот. 

7. Протести 

Тарифен број 23 

За молба (усна или писмена) за протест на ме-
ница, чек (и други исправи или договори) поради -
неакцептирање, неисплата или неисполнување се пла-
ќа такса во износ од 2.000 динари. 

За протест се плаќа такса и според вредносна 
'и тоа: -

до 200.000 динари 2.ооо динари 
над 2 0 0 . 0 0 0 до 5 0 0 . 0 0 0 динари 5 . 0 0 0 динари 
над 5 0 0 . 0 0 0 до 1 . 0 0 0 . 0 0 0 динари. . 1 0 . 0 0 0 динари 
над 1 . 0 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 динари 

Забелешка: 
1) таксата од овој тарифен број се плаќа на про-

тести што се поднесува“ат според прописите за мени-
цата и чекот, како и за замена на протести. 

Таксата за протест се лепи на молбата со која 
е баран протестот, а во случај на усна молба на пре-
писот на протестот, што останува кај судот. На ист 
начин се постапува во однос на лепењето на таксата 
за молбата,- и 

2) ако со една молба се бараат повеќе протести, 
односно замена на протести се плаќа една такса за 
молбата, не и во тој случај, за секој протест о,дносно 
замена на протестот се плаќа посебна такса. 

8: Правна помош 

Тарифен број 24 

1. За поднесок кој се предава усно на записник 
пред судот се пла,ќа такса според тарифниот број за 
односниот поднесок; 

2. За 'составување договор пред судот за земјиш-
но-книжните, интабулационите или таписките ра,боти, 
или друг вид на договор се плаќа: 

1)-според вредноста: 
до 200.000 динари - 2.000 динари 

од 2(к) .ООО до . 5 0 0 . 0 0 0 динари 5 . 0 0 0 динари 
-од 5 0 0 . 0 0 0 Д О 1 . 0 0 0 . 0 0 0 динари 1 0 . 0 0 0 динари 
од ii.ooo.ooo до - ѕ.ооо.ооо динари 50.000 динари 
од 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ДО 1 0 0 0 0 . 0 0 0 динари- 1 5 0 . 0 0 0 динари^ 

на разликата над 10.000.000 динари 1%-, но најмногу, 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 динари. . 

2) ако вредноста на предметот, на договорот е. 
непроценлива се плаќа такса во износ од 5.000 ди-
нари. 

,Член 4 
За поднесоците — предлозите, дејствијата и ис-

правите зо кои таксената обврска 'настанала до де-
нот на склучувањето на овој договор, таксата ќе сс 
плаќа според постојните одлуки ,на собранијата на 
општините. 

Ако до влегувањето во сила на овој договор с 
платена такса за поднесоците, дејствијата и испра-
вите што ќе се извршат по влегувањето во сила на 
овој договор, не се плаќа нова такса, ниту се враќа 
повеќе платената такса. 

Член 5 
Учесниците во договорот се согласија собрани-

јата на општините измените во одлуките за судските 
-такси да ги усогласат со овој договор до 28. 2. 1989 
година. 

Член 6 
Овој договор се “смета' за склучен кога ќе го пот-

пишат овластените“, претставници на учесниците на 
Договорот. 

Член 7 
Изменување и дополнување на овој договор мо-

же да се врши во постапка која важи за неговото 
склучување. 

Член 8 
Со склучувањето на овој договор престанува да 

важи Договорот за усогласување на судските такси 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 2 0 / 8 7 ) . 

Член 9 
Овој договор ќе се објави во - „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија“, 
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ПОТПИСНИЦИ: 

Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Град Скопје, 
Собранието на општината Берово, .Собра-
нието на општината Битола, Собранието 
на општината Валандово, Собранието на 
општината Виница, Собранието на општи-' 
ната Гевгелија, Собранието на општината 
Гостивар, Собранието на општината Де-
бар, Собранието на општината Делчево, 
Собранието на општината Демир Хисар, 

. Собранието на општината Кавадарци, Со-
бранието на општината Кичево, Собра-
нието на општината Кочани, Собранието 
на општината Кратово, Собранието на 
општината Крива Паланка, Собранието 
на општината Крушево, Собранието 'на 

општината Куманово, Собранието на оп-
штината Македонски Брод, Собранието 
на општината Неготино, Собранието на 
општината Охрид, Собранието на општи-
ната Прилеп, Собранието на општината 
Пробиштип, Собранието на општината 
Радовиш, Собранието на општината Ре-
сен, Собранието на општината Свети Ни-
коле, Собранието на општината Струга, 
Собранието на општината Струмица, Со-
бранието. на општината Тетово, Собра-
нието на општината Титов Велес, Собра-
нието на општината Штип, Собранието 
на општината Центар, Собранието на оп-
штината Гази Баба, Собранието на оп-
штината Карпош, Собранието на општи-
ната -Кисела Вода, Собранието на општи-
ната Чаир. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
' ЗАШТИТА 

1 5 6 . 
Врз основа на член 106 и 116 од Законот за со-

цијална заштита („Службен весник на СРМ“ “ број 
9/78, 43/78 и 35/85) и член 65 и 193 од Статутот 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита, Извршниот одбор на Собра-
нието н а . Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита, ' на вонредната седница 
одржана на 11 мај 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. Со рваа одлука ее утврдува висината на при-
донесот од доходот на основните организации на^ 
здружен труд и на придонесот од личен доход од 
работен однос за обезбедување средства на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита. 

2. Обврзниците на придонесот од доходот за со-
цијална заштита се основните организации на здру-
жениот труд и другите корисници на општествени 
средства, распоредени со Одлуката за утврдување на 
стопанските и нестопанските дејности (.,Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 14/77 и 18/80) во ,областа на дејностите 
од 01 до 11. 

3. Основицата' за пресметување'на придонесот од 
доходот на организациите на здружен хтруд претста-
вува остварениот доход. 

Основицата за пресметување на месечната акон : 

тација на придонесот од доходот на организациите 
на здружен труд претставува остварениот доход ва-
лоризиран со процентот на кумулативниот пораст на 
цените па мало в,о Републиката согласно член 17 
став 2 - од Законот за данок од доход на организа-
циите на здружен труд. 

4. Обврзниците од k точка 2 на оваа одлука, при-
донесот од доходот го плаќаат, по стапка од 0,20%. 

5. Работниците' што остваруваат личен доход од 
работен однос освен работниците и вработените кај 
обврзниците од областа на дејностите од 01 до 11, 
плаќаат придонес за Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита од личен 
доход од-работен однос, по стапка од 0,07%. 

Организациите на здружениот труд од основното, 
средно-насочено образование, ученичките и студент-
ските домови и од v социјалната заштита ќе уплатат 
придонес во ' висина ' од 50%, а ' организациите ' 
од високото образование, општествената заштита на 
децата, организациите на здружениот труд што вр-
шат дејност и заштита на културни блага и од об-
ласта на сценско-музичките дејности во висина од 
709 /о од општата стапка на придонесот од личниот 

доход од работен одное што - ја уплатуваат органи-
зациите на здружен труд и другите корисници на 
општествените средства, утврдени во став 1 на оваа 
точка. 

6. Во поглед на роковите и начинот на пресме-
тувањето/ уплатувањето, застареноста и присилната 
наплата на придонесот од доходот ќе се примену-
ваат соодветните одредби, од Законот за донокот. 
од доходот на организациите на здружениот труд, 
а за придонесот од личниот доход ќе се примену-
ваат соодветните одредби од Законот за дано,ците 
на граѓаните. 

7. Со денот -на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на висината на стапките на ' придонесите за, Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 6/87). . 

8. Оваа одлука влегува во сила Наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 08-211/1 -
11 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Аница Божиновска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ГОСТИВАР 

157. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-
нот за самоуправните “интересни заедници, член 46 
алинеја 10 од Статутот на ОСИЗ за социјална зашти-
та, член 19 од Самоуправната. спогодба за основање 
на интересна заедница за социјална заштита, Собра-
нието на ОСИЗ за социјална заштита - Гостивар, 
на седницат.а одржана на 28 март 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ „НА ПРИДОНЕСИТЕ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА 
ГОСТИВАР 

Член 1 
Висината на стапките на придонесите на ОСИЗ 

за социјална заштита — Гостивар за 1989 година 
се менуваат и гласат: 

1. придонес од доходот, од стопанство, по 
стапка од 0,38%; 

2. придонес од личен^доход од работен' од-
нос од нестопанството по стапка од 0,30% 
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3. придонес од личен доход од земјоделска 
дејност по стапка^ од 1%; 

4. придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанка дејност по стапка од 1%; 

5. придонес од личен ДОХЈОД од нестопан-
ски дејности по стапка од , 1%; 

6. придонес од личен доход на даночни 
обврзници од стопанска и професионална 
дејност кој данокот го плаќаат во пау-

“шален износ по стапка од 10%, 
' Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување виси-
ната на стапките на придонесите за социјална заш-
тита на општина Гостивар, бр. 0801-15/1 од 13 април 
1987 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 го-
дина, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 0801-34/1 
28 март 1989 година 

Гостивар 
Претседател, 

Наум Наумоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КОЧАНИ 

158. 
Врз основа на член 103 став 1 и 2 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ 
бр. iq/83, .43/85, 50/87 и 27/88) и член 170 став 1 
точка 6 од Статутот на ОСИЗ за здравствена зашти-
та — Кочани, Собранието на ОСИЗ за здравствена 
заштита — Кочани, на седницата на соборите на 
делегати — корисници на услуги работници и на 
делегатите даватели на услуги, одржана на 6 април 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за 1989 година се утврдува во виси-
на од 7,5% од бруто личниот доход на работниците 
во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 4%; 

— стапката на придонесот за права од здрав 
ствена заштита што самостојно' ги утврдува заедни-
цата од 3,5%. . 

Член 2 
Работните луѓе што вршат занаетчиска, угости-

телска и друга дејност со средства за работа над кои 
имаат право на сопственост и работните луѓе кои 
со личен труд самостојно во вид на занимање вр-
шат професионална дејност должни се да плаќаат 
придонес за здравствена заштита и тоа: 

— за лицата кои плаќаат придонес во паушален 
износ, основица за пресметување и плаќање на при-
донесот ќе претставува планираниот просечен личен 
доход за 1989 година од 8 400.000 динари, кој- не 
може да биде помал од просечниот гарантиран ли-
чен доход за 1989 година оо примена на нето стап-
ка од 12,5%, 

— за лицата кои плаќаат придонес по остварен 
доход основица за пресметување и плаќање, на при-
донес ќе претставува даночната основица — оства-
рен доход, кој не може да биде помал од просеч-
ниот гарантиран нето личен доход за 1989 година со 
примена на стапка од 12,5%. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и професионално 
заболување се определува и тоа: 

— по стапка од 0,30% од доходот на организа-
циите на здружен труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници од стопанството распоредени во 
областа од 1—11 од Одлуката за единствена класи-
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 34/76 и 62/77). 

Основица , за пресметување и' плаќање на придо-
несот од претходниов став е остварениот доход на 
организацијата; 

,— по стапка од 0,50% од личниот доход за об-
врзниците на придонесот 'распоредени во областите 
12, 13, 14 од Одлуката за единствена класификација 
на'дејностите. - . 

Основица за пресметување и плаќање на придо-
несот од претходниот став претставува бруто личниот 

^ ДОХОД; 

— по 2% од нето исплатениот надомест обврз-
ниците на придонесот за вработените кои работат 
по договор за дело. ^ 

Основица за пресметување и плаќање на придо-
несот од претходниот став претставува нето Испла-
тениот надомест. 

Член 4 
,Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од организациите на здружен 
труд (деташирани работници) се определува по стап-
ка од 20% Од утврдената основица што, ја претста-
вува : v 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матичната , организација исплатен во годината што 
и претходи на годината во која работникот е испра-
тен на работа во странство,-

— за работниците кои не оствариле личен доход 
во претходната година, како основица се зема ис-
платениот просечен нето личен доход во категори-
зацијата што ја има деташираниот работник. 

Основиците од претходниот став во текот на го-
дината се применуваат како аконтација. 

' По .завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годината 
кога деташирањето е извршено според претходната 
година. у 

Член 5 
За обврзниците на придонесот за ч здравствена 

заштита — корисници на права од пензиското и ин-
валидското осигурување, за кои основицата е опреде-
лена во нето лични примања, придонесот за здрав-
ствена заштита ќе се пресметува и плаќа на нето 
пензиските примања со примена на пресметковна 
стапка за чист личен доход врз основа на збирот 
на републичките и општинските стапки на придо-
несите од личниот доход. 

Член 6 
За лицата привремено невработени додека се 

пријавуваат во ОСИЗ за вработување придонес за 
здравствена 'заштита ќе плаќа ОСИЗ за вработување 
по стапка од 12,0/о на вкупно остварените приходи 
од придонесот за вработување евидентирани во обра-
зец Б 2. 

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
претходниот став ќе се врши при исплатата на па-
ричниот Надомест на привремено невработените ли-
ца, со -примена на стапка од ставот 1 на овој член. 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1 јануари 1989 го-
дина и (ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРМ“. 
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Член 8 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да се применуваат одлуките бр. 0203-684 од 
24 декември 1987 година и бр. 0203-79 од 25 март 
1988 година 

Бр. 0203-197 
6 април 1989 година 

Кочани 
Собрание на општинската СИЗ за 

здравствена заштита — Кочани 
Претседател, 

Благој Ситновски, с. р. 

Собор на делегатите т - корисници 
на услуги — работници 

Претседател, 
Иванка Димитрова, с. р. 

Собор на делегатите — даватели на 
услуги 

Претседател 
д-р Љиљана Хаџиева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
РАДОВИШ 

159, 
Врз основа на член 105 од Законот за здрав-

ствена заштита и член 160 став 1 точка 5 , од Ста-
тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
- Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата 
на Соборот на делегатите работници — корисници 
на здравствена заштита и Соборот на делегатите од 
здравството — даватели на здравствената заштита; 
одржана на -21 март 1989 година ,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за 1989 година .се определува во ви-
сина од 9% од бруто личниот доход и другите при-
мања, во-кои се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита “на осигурениците 
од 4,50%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита што припаѓаат над задолжителните 
видови и другите права од здравствената заштита 
од 4,50%. 

Член 2 . 
Висината на придонесот за здравствена заштита 

во случај на повреда на работа и заболување од 
професионални болести се определува и изнесува 
0,50%. 

Основицата чза' пресметување на .придонесот од 
претходниот став кај обврзниците ,кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основица кај обврзниците кои не формираат до-
ход претставува бруто личниот доход и другите при-
мања. 

Средства за здравствена заштита во случај на 
повреда на работа и заболувања од професионални 
заболувања, по станка од о,50%, пресметуваат и пла-
ќаат обврзниците на придонес кои не формираат 
доход за вработените по договор за дело од. бруто 
основицата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство на работници испратени на 
работа во странство од основните организации ^ на 
здружен труд и другите организации и заедници 
(деташирани работници) се определува по стапка од 
25% од утврдената основица што ја претставува ме-
сечниот просечен личен доход по работни органи-
зации исплатени во годината што и претходи. на 
годината во која е испратен работникот во стран-

ство, односно просечниот месечен нето личен доход 
во, матичнат.а организација остварен во претходната 

година на сите работници од категоријата што ја 
има деташираниот работник за работници кои не 
оствариле личен доход во претходната година. 

Основицата' од претходниот став се исплатува 
во текот на годината како аконтација. 

По завршната сметка, утврдените основици се 
пресметуваат и уплатуваат зголемени со просекот на 
зголемениот личен доход во матичната организација 
според претходната година. 

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

сувањето, ј а ќе се применува од 1 јануари 1989 го-
дина. 

Одлуката ќе се објави во^ „Службен весник на 
СРМ“. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката , на, оваа заедница, бр. 
0201-140/4 од 26 април 1988 година. 

Претседател, 
Борка Ристова, с. р. 

160. ' 
Врз основа на член 106 од Законот за здравстве-

на заштита и член 160 став 1 точка 5 од Статутот 
на СИЗ за здравствена заштита — Радовиш, Собра-
нието на Заедницата, на заедничка седница на Собо-
рот на корисници на услуги — земјоделци и Собо-
рот на даватели на услуги, одржана на 21 март 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАР-
СКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО 
ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈ-
НОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПО 
СТОИ ПРАВО, НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход 

на земјоделците се одредува во висина од 25%, во 
која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 13% и; 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствена заштита и за другите права над задолжител-
ните ВИДОВИ ОД 12%; 

— паушалниот придонес за здравствена заштита 
- 30.000 динари по член на домаќинство. 

2. Земјо-делците кои немаат - сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделска' дејност ќе плаќаат 
паушален придонес за здравствена .заштита, по 50.000 
динари но член на домаќинство годишно yi тоа: 

— 30.ооо динари на,име придонес за задолжител-
ните видови на здравствена заштита и 

— 20.000 динари на име придонес за здравстве-
на заштита за другите права над задолжителните 
видови на здравствената заштита. ' 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 го-
дина. , 

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

; Член 3 
Со денот на влегувањето во сила .на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на оваа заедница^ бр. 
0201-140/5 од 26 април 1988 година. 

Бр. 0201-1301/5 
21 март 1989 година 

Радовиш 
Претседател, 

Борка Ристова, t. р. 

Бр. 0201-130/4 
21 март 1989 година 

Радовиш 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО -И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КИЧЕВО 

161. 
Врз основа на член 26, став 11 од Статутот на 

OCИЗ за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата — Ки-
чево, Собранието на ОСИЗ на седницата одржана 
на 25 -април 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ СТАПКИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ГРАЃА-
НИТЕ НА ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА КИЧЕВО ЗА 1989 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на одлуката за утврдување на пресметковните стапки 
на придонесите, од личните доходи . на граѓаните на 
ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и об-
разование, и општествена заштита на децата Кичево, 
за делот на основното воспитание и образование. 

Член 2 
,Во членот 2 од споменатата одлука, став 1 при-

донес од личен доход од работен однос — 5,90% 
се менува и гласи-

— придонес од личен доход од- работен однос-
- 6,40%. 

Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи став 1 -од член 2 од одлуката бр. 08-993/-1 — 
1988 година 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 мај 1989 година. 

Бр. 08-309/1 
26 април 1989 година 

Кичево 
Претседател, 

Коста Софрониоски, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
' КИЧЕВО 

162. 
Врз основа на .член 160 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита Кичево, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита' Кичево, на седницата на Собо-
рот на делегатите корисници на услуги — работници 
и Соборот на, делегатите —' даватели'на услуги, одр-
жана на 25 април 1989. го-дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА. СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на стапката на придо-

несот за здравствена заштита на работниците за 1989 , 
година- („Службен весник на СРМ“ бр. 2/89) во член 
1 стапката „7,5%" се заменува со стапката' „8,5%", 
во алинејата 1 стапката „3,5%" се заменува со стап-, 
ката „4,0%" и во алинејата 2 стапката „4,0%" се 
заменува со стапката „4,5%". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 мај 1989 година, 
без1 оглед за кој период се однесува исплатата на 
личниот доход и ќе биде објавена во „Службен вес-

' ник на СРМ“, 

Бр. 02-1580/10 
25 април 1989 година 

Кичево 
Претседател на Собранието, 

д-р Петре Попоски, с. р 

Претседател на Соборот на корисници 
. на услуги работници, 

Боге Петрески, с. р. 

Претседател на соборот на 
даватели на 'услуги, 
Ване Наумоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ' 
СТРУМИЦА 

163. 
Врз, основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита (,.Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 
22 став 8 од Статутот на Собранието на општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Струмица, Собранието на ОСИЗ. за социјал-
на заштита — Струмица на седницата одржана на 
17 април 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА 

СТРУМИЦА ЗА 1989 ГОДИНА 

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

донесите од доходот на организациите на здружен 
труд, личниот доход од работен однос од нестопан-
ство, земјоделска дејност“и самостојно вршење на сто-
панска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства 
на ОСИЗ за социјална заштита Струмица, за 1989 го-
дина. 

Член 2-
Стапките на придонесите што ќе се -плаќаат на 

ОСИЗ за социјална заштита Струмица, за 1989 годи-
на изнесуваат: -

— придонес од доходот на организациите на 
здружен труд 0,50%; 

— при,донес од личен доход од работен однос 
од не стопан ство 0 , 5 0 % . 

- придонес од личен доход од земјоделска деј-
- НОСТ 1 - , 5 0 % ; 

- придонес од“личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност 0,50%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од основното и 

средното насочено образование- и социјална, заштита, 
ќе плаќаат придонес од личен доход од работен 
однос во вксина од 50%) од утврдената стапка во 
член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,10%. 

Организациите од- општествената заштита на де-
цата ќе плаќаат придонес од личен доход од работен 
однос во висина од '70% од утврдената стапка, по 

,член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,14% 

Член 1 
Обврзници на социјална заштита од доходот се 

основните организации на здружен труд и другите 
корисници на општествени средства, распоредени со 
Одлуката за утврдување на стопанските и нестопан-
ските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1 4 / 7 7 ) во 
областа за дејноста од 01 до 11. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
доходот на организациите на здружен труд од став“ 
1 на овој член претставува остварениот доход. 
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Член 5 
Обврзниците на придонесот за социјална заштита 

од личен доход од работен однос се работниците 
што го остваруваат личниот ,доход од работен однос. 

Член 6 , 
Обврзници на при-донесот за социјална заштита 

од личен доход се .и работните луѓе што самостојно 
вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска дејност. 
Утврдување на наплатата на придонесот за социјална 

. заштита го врши Одделението за општествени прихо-
ди на општината во роковите и на начин пропишан 
со Законот за даноците на граѓаните. 

Член 7 
Оваа одлука влегува ,во сила наредниот ден по 

објавувањето во - „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1989 година. . 

Бр. ,08,44/1 
26 април 1989 година Претседател, 

Струмица Борка Тасева, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
- ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје Г — Скопје по 

крвната е постапка за амортизација на меница пс 
предлог на предлагачот „Нафтагас" „Гас“ РО за 
транспорт, производство и промет на гас, СО-ОО-
ООЗТ Нови Сад ООЗТ „Кикиндагас" — Кикинда, про-
тив учесниците во постапката „И Октомври“ ООЗТ 
- погон за автобуси - - Скопје, и Стопанска банка -
Основна банка — Скопје. Меницата .е со број 
01502781/06518 со номинален износ од 41.023.474 “ди-
нари. Меницата е издадена на. 16. VI. 1988 година и 
истата е со дата ,на достасаност 10. IX. 1988 година 
Трасант на истата е „И Октомври“ ООЗТ Погон за 
автобуси — Скопје. 

Меницата е изгубена во моментот кога послед-
ниот држател о б з т „Кикиндагас" — Кикинда сакал 
да ја реализира при СОК — Скопје. 

Се моли секој оној кај кого се наоѓа цитираната 
меница или знае нешто за истата да се јави во судот 
во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето 
на огласот. -

Во спротивно, по истекот на одреденото време, 
постапката за амортизација - поништување на ме-
ница ќе продолжи и судот ќе донесе решение за по-
ништување на истата. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
-56/89. (87) 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува де-
ка се води спор за исполнение на договор помеѓу ту-

- жителот Рахим Тахировиќ од Скопје и третотуже-
ниот Ќамил бекиров, со 'непознато место на жи-. 
веење. Вредност ,на спорот 520.000 динари. Во смисла 
на член 84 од ЗПП, за привремен застапник на тре- . 
тотужениот е назначен адвокатот Џерков Ристо од^ 
Скопје, кој^ќ:е го застапува третотужениот се додека 
тој или неговиот полномошник не се појават пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII П. 
бр. 3872/87. ' (86) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето 

Јонузи Минтехаре од село Добридол — Гостиварско 
да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во „Службен лист на 
СФРЈ“; „Службен весник на СРМ“ и на огласната 
табла на овој суд. 

Истовремено, судот ги повикува сите лица кои 
знаат за нејзиниот живот, да му соопштат на овој 
еуд. 

По истекот на рокот од 15 дена, доколку лицето 
не, се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова 
лице е умрено. : 

“ Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 12/89. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Општинскиот суд во Радовиш е, заведен 

спор за поништување на договор по тужбата на Оп-
штинското јавно “правобранителство Радовиш против 
тужените Атанас Јанев од Радовиш и Алексо. Славчо 
Иванов од с. Радичево, општина Струмица, сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Алекса Славчо Иванов од 
с. Радичево да се јави на овој - суд во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот или во истиот рок' 
да ја достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде поставен за привремен застап-

- ник Анге“л Диманов, дипломиран правник од Радо-
виш, кој ќе ги застапува неговите интереси пред су-
дот согласно член 84 од- ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 607/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот4 суд во Тетово се води спор 

за надомест на штета по тужбата ,на Саити Ќамиле и 
др. од с. Гургурница, против тужениот Весели Гани 
од истото село. 

Се повикува тужениот Гани Весели од. с. Гургур-
ница, а сега со непозната адреса во Германија, да се 
јави во рок од 30 . дена од објавувањето на огласот 
во Општинскиот суд во Тетово, иди во^истиот рок да 
одреди свој полномошник. Во спротивно, преку Цен-
тарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде одре-
ден приБремен застапник кој ќе го застапува до окон-
чувањето на спорот. 

v Од Општинскиот суд во Тетово, П: бр. 539/89. 

Пред. Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за смеќавање на владение по тужбата на тужителката 
Асани Сулдус од- Тетово, ул. „ј . Златановски“ бр. 
27, против тужениот Јакуби Јакуб од Тетово,, ул. 
„Керушка" бр. 1, сега со непозната адреса во Швај-
царија. 

Се повикува тужениот Јакуби Јакуб од Тетово да 
се-јави во рок од 30 дена пред овој суд, да ја доста-
ви својата адреса или- постави свој полномошник. Во 
спротивно, по истекот на овој рок, судот на истиот 
ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи 
за неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 696/89. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на договор за купопродажба по туж-
бата на тужителот Алексовски Јовче од Тетово, про-
тие' тужените Шаини Адем Нијази од с. . Челопек, 
сега со непозната адреса во странство. Вредност на 
спорот 10.000 'динари. 

Се повикува тужениот Шаини Адем Нијази ,од с. 
Челопек да се јави в'о рок од 15 дена во судот, да 
ја достави својата адреса или пак постави свој пол-
номошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, 
судот^ ќе му постави привремен, старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката. 

. Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 636/89. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост и владение по тужбата на тужителот, 
Јанчевски, Трпко од с. Старо Село, против тужената 
Заковска Манојлова Вела од с. Старо Село, сега со 
непозната адреса во САД." 

Се повикува тужената Заковска Манојлова Вела 
од с. Старо Село, да се јави .во рок од 15 дена пред 
судот, да ја достави својата адреса или, пак, постави 
полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, 
судот ќе и постави привремен старател кој ќе ^ се 
грижи за нејзиниве права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 706/89. 
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Врз основа на Законот за изградба на инвести-
циони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), 
инвестиционата група на инвеститорот ООЗТ Живи-
нарска фарма „Белимбегово" Скопје објавува 

О Г Л А С 
за јавно наддавање за отстапување на градба на 

инвестиционен објект за изградба на 8 бетонски 
сило си со капацитет од по 1000 т. или вкупен капа-
цитет од 8000 т. машинска куќа, усилен кош, засол-
ниште, трафостаница, колска вага, портирница со 
гардебори и пристапни патишта, со 'целокупна про-
пратна машинска и електро опрема, се според инвес-
тиционо-техничка документација. 

Ориентациона пресметковна вредност на инвести-
цијата е 8.000.000.000 динари. 

Рок на изградба на објектот, е утврден на 5 
месеци од - денот на воведување на изведувачот BO 
работа. 

Објектот ќе биде лоциран во н. Илинден во кру-
гот на фабриката за производство на добиточна 
храна. 

, За утврдување на- најповолен понудувач инвести-
торот ги утврдува следните критериуми, кои понуду-
вачот е должен да ги наведе во својата понуда-. 

— цена на изведбата - градба на објектот, 
— рок на изведувањето, 
— пресметка на работите по систем „клуч на 

рака“ или според изведбени количини (предност 
„клуч на рака“). 

— список на досега изведени поголеми силосни 
постројки, 

— фактор со ценовник на клучните материјали 
и работна рака за непредвидените работи, 

^ — процент на манипулативни трошоци. 
Предност ќе има оној понудувач кој ќе понуди,, 

сопствени средства за инвестицијата под најповолни 
услови. 

Понудите да се достават во рок од 20 дена 
од денот на објавувањето на јавното наддавање, до 
инвестиционата група за изградба на силосната по-
стројка на адреса: Живинарска фарма „Белимбегово" 
— Скопје, во затворен запечатен и подвосочен плик 
со назнака-, „не отворај — понуда“. 

За денот на одржувањето на јавното наддавање 
понудувачите дополнително ќе бидат известени. 

Со и,нвестиционо-техничката документација и ос-
танатите услови за градба на објектот заинтересира-
ните можат да се запознаат во Управата на ООЗТ 
Живинарска фарма „Белимбегово", н. Илинден — 
Скопско, секој ден од 10 до 14 часот. 

Одлука за отстапување на градба на објектот 
инвеститорот ќе донесе во рок од 10 дена од денот 
на одржувањето на јавното наддавање, а најповол-
ниот понудувач е должен во рок од 10 дена сметано 
од денот на известувањето да склучи договор за 
градба со инвеститорот и да почне со градба на 
објектот. 
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