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З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради заштита од пожари и спасување на живо-

тот на луѓето и имотот, работните луѓе и граѓаните, 
организациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници, општествено-поли-
тичките заедници, месните заедници, општествено-по-
литичките организации, општествените организации, 
здруженијата на граѓаните, државните органи и ра-
ботните луѓе што самостојно вршат дејност со ли-
чен труд со средства во сопственост на граѓаните, 
преземаат мерки за отстранување на причините за 
предизвикување на пожари, спречување ширењето 
на пожари, гаснење на пожари и укажување помош 
при отстранување на последиците предизвикани од 
пожари. 

Член 2 
Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности 

од нормативен, оперативен, организационен, управен, 
надзорен, технички, образовно-воспитен и пропаган-
ден карактер. 

Заштитата од пожари се организира и спроведува 
во сите средини, објекти и места. 

Член 3 
Заштитата од пожари е работа од општ интерес 

за Републиката. 
Член 4 

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници, општествено-политичките заедници, месни-
те заедници и општествено-политичките организации, 
општествените организации, здруженијата на граѓани-
те, државните органи и работните луѓе што самос-
тојно вршат дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните се должни во спроведување-

то на мерките за заштита од пожари да постапуваат 
во согласност со закон, со други прописи и општи 
акти и со плановите за заштита од пожари. 

II. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

Член 5 
Општината организира заштита од пожари на 

своето подрачје, се грижи за нејзиното функциони-
рање, презема мерки за унапредување на заштитата 
од пожари и се грижи за надзорот над спроведување-
то на пропишаните мерки за заштита од пожари од 
страна на организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници, државни-
те органи, траганите и работните луѓе што самостој-
но вршат дејност со личен труд со средства во соп-
ственост на траганите и врши други со закон опре-
делени работи во врска со спроведувањето и унапре-
дувањето на заштитата од пожари. 

Член 6 
Собранието на општината донесува план за заш-

тита од пожари (во натамошниот текст: општински 
план за заштита од пожари). 

Планот за заштита од пожари особено содржи: 
1) проценка на загрозеноста од пожари,-
2) организација на заштитата од пожари; 
3) начин на известување на настанати пожари; 
4) начин на .снабдување со вода; 
5) пристапност до индустриски комплекси, ком-

плекси од станбени, високи и јавни објекти и слична 
групација на објекти и локалитети, шумски и земјо-
делски комплекси, како и пристапност до објектите и 
изворите за вода; 

6) начин на употреба и содејство на противпо-
жарните единици на подрачјето на општината; 

7) начин на мобилизација на граѓаните во случај 
на пожари од поголеми размери и нивно вклучување 
во акцијата на гаснење на пожари; 

8) начин на оспособување на работните луѓе и 
граѓаните за нивно учество во гаснење на пожари, 
спасување на имот загрозен од пожари и развивање 
на безбедносна култура и 

9) мерки за заштита од пожари за успешно функ-
ционирање и унапредување на заштита од пожари 
согласно со месните прилики и потреби, како и спро-
ведување на надзорот над извршувањето на мерките 
за заштита од пожари. 

Во општинскиот план за заштита од пожари се 
определува кои организации на здружениот труд и 
други самоуправни организации и заедници се долж-
ни да донесат планови за заштита од пожари. 

Плановите од став з на овој член се усогласуваат 
со општинскиот план за заштита од пожари. 

Увид на усогласеноста на плановите* за заштита 
од пожари на организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници со пла-
нот за заштита од пожари на општината врши оп-
штинскиот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи. 

Увидот на усогласеноста на општинскиот план за 
заштита од пожари со Законот за заштита4 од пожари 
и прописот од член 7 на овој закон го остварува Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Плановите за заштита од пожари се усогласуваат 
со настанатите промени кои влијаат на заштитата од 
пожари во општината, организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедници 
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Член 7 
Републичкиот секретар за внатрешни работи до-

несува поблиски прописи за начинот на изготвување-
то и содржината на плановите за заштита од пожари. 

Член 8 
Покрај мерките за заштита од пожари пропиша-

ни со ОВОЈ закон, собранијата на општините во сог-
ласност со месните прилики и потреби, пропишуваат 
и други мерки за спречување на настанување, шире-
ње и гаснење на пожари, како и спасување на живо-
тот на луѓето и имотот загрозени од пожари. , 

Член 9 
Заради остварување на поуспешна заштита од по-

жари, соодветни мерки за заштита од пожари се 
предвидуваат во просторните планови на општината 
и урбанистичките планови на населените места, а осо-
бено за: 

1) изворите за снабдување со вода, капацитетите 
на градската водоводна мрежа и водоводните објекти 
(црпни станици, резервоари, хидранти и слично) кои 
обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на 
пожари,-

2) оддалеченоста меѓу зоните предвидени за стан-
бени и јавни објекти и зоните предвидени за инду-
стриски објекти и објекти за специјална намена (за 
сместување лесно запаливи течности, гасови и екс-
плозивни материи); 

3) оддалеченоста меѓу објектите со различна на-
мена и отпорност на пожари на конструкциите внат-
ре во индустриската и станбената зона и објектите 
за специјална намена, која ќе овозможи спроведување 
на мерките за заштита од. пожари и 

4) широчината, носивоста и проточност на па-
тиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпо-
жарни возила до секој објект и нивно маневрирање 
за време на гаснењето на пожарите. 

Изработувачот на плановите од став 1 на овој 
член задолжително прибавува мислење од општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти во однос на застапеноста на мерките за зашти-
та од пожари. 

Член 10 
Организациите на здружениот труд што се зани-

маваат со проектирање (во натамошниот текст: про-
ектантски организации) при проектирањето градежни 
објекти, технолошки процеси, инсталации, уреди и 
постројки, адаптации и реконструкции, предвидуваат 
мерки за заштита од пожари пропишани со закон, 
други прописи и општи акти (нормативи, стандарди, 
технички прописи, одлуки, упатства, услови утврдени 
за определена локација), како и мерки усвоени во 
правилата на техничката практика. 

Обврска е на инвеститорите и изведувачите на 
работите во текот на градбата на инвестиционен об-
јект да ги применат предвидените мерки во проектот 
за заштита од пожари. . 

Изведувачите на работите ако забележат недос-
татоци во инвестиционо-техничката документација во 
поглед на примената на мерките за заштита од по-
жари должни се за тоа да го известат инвеститорот. 

Член 11 
При проектирање и градба на станбени и инду-

стриски објекти, како и објекти наменети за јавна 
употреба, во кои се собираат или престојуваат пого-
лем број лица (хотели, пансиони, стоковни куќи, 
сајмишта, кина, театри, банки, пошти, патнички ста-
ници, училишта, болници, поголеми административни 
и други објекти), мора да се предвидат и обезбедат 
услови што ќе овозможат тие лица во случај на по-
жари брзо и непречено да го напуштат објектот, како 
и да бидат предвидени и обезбедени уреди, техничка 
опрема и средства за гаснење на пожари. 

Член 12 
Градежни материјали за кои нема југословенски 

стандарди во поглед на нивна горивост и степенот на 
развивањето на штетни и опасни гасови и парен, мо-

I 
жат да се вградуваат само ако се атестирани од 
страна на овластена организација на здружениот 
труд' 

Член 13 
Органот на управата надлежен за издавање на 

одобрение за градење на инвестиционен објект ќе го 
издаде одобрението ако инвеститорот од органот на 
управата надлежен за внатрешни работи има приба-
вено согласност за застапеноста на мерките за заш-
тита од пожари во проектот за заштита од пожари 
кој е составен дел на инвестиционо-техничката доку-
ментација. 

За станбени објекти со височина до 15 метри од 
котата на теренот не се изготвува проект за заштита 
од пожари ниту се прибавува согласност на мерките 
за заштита од пожари од органот на управата над-
лежен за внатрешни работи. 

, Согласноста од став 1 на овој член за објекти од 
општ интерес на Републиката ја издава Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи. 

За градење на нови објекти што се во состав на 
објектите од општ интерес на Републиката, согласнос-
та на проектот за заштита од пожари ја издава Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи, без 
оглед на инвестиционата вредност на објектот. 

Член 14 
Согласноста на проект за заштита од пожари за 

објектите од член 13 на овој закон се издава за це-
лиот инвестиционен објект или за дел од објектот 
доколку се гради по делови. 

Ако при прегледот на проектот за заштита од 
пожари, органот на управата надлежен за внатрешни 
работи утврди дека не се предвидени сите мерки за 
заштита од пожари, нема да даде согласност на про-
ектот за заштита од пожари, и во образложението 
ќе се наведат причините за неиздавање на соглас-
носта. 

Член 15 
Кога се врши пренамена на постојниот објект, се 

прибавува согласност за застапеноста на мерките за 
заштита од пожари во проектот за заштита од пожа-
ри, од органот на управата надлежен за внатрешни 
работи. 

Член 16 
Проектот за заштита од пожари мора да биде 

изработен така што од него, врз основа на графич-
ките прилози, пресметките и текстуалните објаснува-
ња, да може да се согледаат избраните решенија за 
заштита од пожари, нивната функционалност и ефи-
касност, како и да се наведат прописите или правила-
та на техничката практика врз кои се засноваат тие 
решенија. 

Проектот за заштита од пожари содржи: детална 
анализа и. процена на опасностите од пожари во од-
нос на намената на објектот, вградениот материјал и 
применетите конструкции, како и материјалите и ма-
т е р и н е што ќе бидат држани, преработувани и ко-
ристени во технолошкиот процес и врз основа на тоа 
се предвидуваат мерки за заштита од пожари, а осо-
бено: 

1) растојание меѓу објектите на избраната локаци-
ја и конструктивно-градежни и технички мерки што 
произлегуваат од диспозицијата на објектите; 

2) проценка на пожарна оптовареност и степен 
на загрозеност, опис и карактеристики на применети 
материјали, конструкции, системи и инсталации, гра-
фички прилози (ситуации за карактеристични осно-
ви, пресеци, фасади и инсталации); 

3) избор на мерки за заштита од пожари и екс-
плозии во однос на намената на објектот и техно-
лошкиот процес во него; 

4) потребно количество и притисок на водата за 
гаснење на пожари; 

5) потребни уреди, техничка опрема и средства 
за гаснење на пожари; 

6) уреди за вентилација на просториите; 
7) приодни патишта и премини; 
8) излези и патишта за евакуација на загрозени-

те лица и материјалните добра од пожари и експло-
зија; 
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9) услови за спасување на луѓето и материјални-
те добра загрозени од пожари и експлозија; 

10) избор и поставување на уреди и инсталации 
за автоматско откривање, јавување и гаснење на по-
жари, како и уреди за мерење на концентрацијата на 
.запаливи и експлозивни смеси (гасови, парен, пра-
шина) ; 

11) организација за заштита од пожари и так-
тичко оперативни постапки во текот на градбата на 
инвестиционите објекти и 

12) други мерки за заштита од пожари и екс-
плозии. 

Член 17 
Органот на управата надлежен за внатрешни ра-

боти што издал согласност на проектот за заштита 
од пожари во текот на градба на инвестициониот об-
јект врши надзор над спроведувањето на мерките за 
заштита од пожари предвидени во проектот. 

Ако при надзорот се утврди дека при градбата 
не се постапува по проектот за заштита од пожари, 
односно изведбата на мерките за заштита од пожари 
не е во согласност со законот и други прописи (нор-

мативи, стандарди, технички прописи), органот на уп-
равата надлежен за внатрешни работи ќе преземе 
управни мерки согласно- со овој закон и Законот за 
изградба на инвестициони објекти. 

Член 18 
При вршење на технички прегледи на изградени-

те инвестициони објекта од член 13 на овој закон, 
во комисијата за технички преглед учествува и прет-
ставник на органот на управата надлежен за внатреш-
ни работи. 

Ако при вршењето на техничкиот преглед се ут-
врди дека не се применети мерките за заштита од 
пожари, предвидени во проектот или нивната изведба 
не е во согласност со закон и другите прописи не 
може да се издаде решение за употреба на објектот. 

По отстранувањето на недостатоците од став 2 
на овој член, инвеститорот е должен писмено да го 
извести органот на управата надлежен за внатрешни 
работи за тоа и да приложи соодветни докази. Орга-
нот на управата надлежен за внатрешни работи ќе 
изврши дополнителен преглед, ќе состави извештај и 
за тоа ќе го извести надлежниот орган за издавање 
на решение за употреба на објектот. 

Член 19 
Технолошките процеси во кои се произведуваат 

или користат лесно запаливи и експлозивни материи 
или при кои се создаваат експлозивни смеси се вр-
шат во објекти или делови од објектите што се одво-
ени од другите објекти и простории со слободен 
простор или со пожарно-одбранбени ѕидови, кои оне-
возможуваат ширење на пожарите. 

Во објектите во кои се одвиваат процесите од 
став 1 на овој член се поставуваат уреди и се обез-
бедуваат средства за навремено откривање, најавување 
и гаснење на пожари, како и уреди за мерење на 
концентрација на експлозивните смеси. 

Член 20 
Во објектите и просториите во кои се произведу-

ваат, преработуваат, користат и држат запаливи теч-
ности, запаливи гасови, експлозивни материи и дру-
ги леснозапаливи материјали или се создаваат експло-
зивни смеси и ако природата на работите не е свр-
зана со таква потреба, се забранува: 

— пушење, употреба на отворен оган, светилки 
со пламен и средства за палење; 

— користење уреди и инсталации што можат да 
предизвикаат пожари и експлозија; 

— употребување на алат кој создава искрење,-
— користење грејни уреди со отворен оган, вжа-

рени и прекумерно загреани површини и 
— држење и сместување материјали што се скло-

ни кон самозапалување. 
Во објектите и просториите од став 1 на овој 

член пушењето може да се дозволи само во посебно 
определени и противпожарно обезбедени места кои 
се видно означени. 

За мерките за забрана од став 1 на овој член, 
на видно место се истакнуваат предупредување и 
знаци на забрана. 

Член 21 
Отпадните материи од производството, што се 

гориви, се отстрануваат од местото на производство-
то, на посебно определени места. 

Член 22 
Електричната, вентилационата, гасната, нафтовод-

ната, топловодната, громобранската, канализационата, 
димоводната и друга инсталација, како и ложиштата, 
во објектите мораат да бидат изведени така што да 
не претставуваат опасност за предизвикување на по-
жари. 

За правилно изведување на инсталациите од став 
1 на овој член одговорни се изведувачите на рабо-
тите! 

Инсталациите од став 1 на ОБОЈ член мораат ре-
довно да се одржуваат во исправна состојба според 
постојните технички прописи. 

За одржување на инсталациите од стас 1 на овој 
член се грижат сопственикот, организацијата што сто-
панисува со објектот односно носителот на правото 
на користење на објектот, станбената зграда или де-
ловната просторија. 

Член 23 
Во постојните згради за живеење, како и во згра-

дите во кои се сместуваат или собираат поголем број 
лица, се обезбедуваат најпотребните уреди, техничка 
опрема и средства за почетно гаснење на пожари и 
се преземаат други превентивни мерки за заштита 
од пожари. 

Член 24 
Организациите на здружениот труд и други са-

моуправни организации и заедници, државните орга-
ни и работните луѓе што самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ните должни се да ги преземаат пропишаните мерки 
за заштита од пожари, да имаат соодветни уреди и 
средства за гасење на пожари, да обезбедат излези и 
приоди за евакуирање на луѓето и имотот -во случај 
на пожари, да ги отстранат препреките кои би пре-
челе за ефикасно гасење на пожари, спасување на лу-
ѓето и имотот загрозени од пожарот и да ги преуре-
дат и преместат уредите и инсталациите од кои се 
заканува опасност за избивање на ширење на пожари. 

Уредите и средствата од став 1 на овој член мо-
ра да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат 
во исправна состојба, да бидат посебно обележани и 
секогаш достапни за употреба. 

Организациите на здружениот труд, државните 
органи и другите самоуправни организации и заед-
ници во кои се инсталирани системи за автоматско 
откривање, јавување и гаснење на пожари се должни 
истите да ги доведат во исправна состојба во рок од 
најмалку 48 часа во случај на евентуални дефекти 
или активирање на системите за автоматско откри-
вање, јавување и гаснење на пожари и да ги одржу-
ваат во согласност со постојните прописи и препора-
ки на произведувачите и за истите да водат посебна 
евиденција. 

Член 25 
Горивен материјал не смее да се складира на 

отворен простор поблиску од 6 метри од објектот 
или делови на објектот. 

Горивен материјал не смее да се складира на та-
ваните во зградите, скалишниот простор, ходниците 
и другите комуникации во зградите. 

Во објектите и просториите во кои се складира и 
држи горивен и друг материјал (суровини, готови про-
изводи, амбалажа и друго) мора да се обезбедат сло-
бодни прооди за средствата и уредите за гасење на 
пожари. 

Во организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници каде што во 
текот на процесот на работата постои зголемена опас-
ност од избувнување на пожари, се организира про-
тивпожарна стража се додека таа опасност не прес-
тане. 
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Член 26 
Во објекти во кои се собираат истовремено пого-

лем броЈ на лица (над ЗОО), односно се одржуваат 
Јавни собири, приредби, саеми и слични манифеста-
ции, организаторите се должни за време на нивното 
траење да обезбедат противпожарна стража, како и 
соодветни уреди, техничка опрема и средства за гас-
нење на пожари. 

Противпожарната стража во случаите од став 1 
на овој член ја поставува организаторот на манифес-
тацијата. 

Поставување на противпожарна стража од став 
1 на овој член, може да нареди функционерот на оп-
штинскиот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи или од него овластен работник. 

Член 27 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници, државните орга-
ни и работните луѓе што самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ните должни се редовно да вршат одржување на уре-
дите, техничката опрема и средствата за гаснење на 
пожари со кои располагаат во согласност со пропи-
сите, односно упатството на производителот и за тоа 
водат евиденција. 

Одржувањето на уредите, техничката опрема и 
средствата за гаснење на пожари го врши овластен 
сервис. 

Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе 
донесе поблиски прописи за одредување на бројот, 
видовите и одржување на рачни и превозни против-
пожарни апарати, кои се во употреба. 

Член 28 
Општините, месните заедници и организации на 

здружениот труд во областа на земјоделството и шу-
марството преземаат пропишани мерки за заштита од 
пожари на шумите и посевите. 

Организациите на здружениот труд што стопа-
нисуваат со шуми и организациите што вршат дејност 
на пошумување, должни се да донесат план за заш-
тита од пожари на постојниот шумски фонд и за 
новопошумените површини. 

Претседателот на Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, во согласност 
со републичкиот секретар за внатрешни работи ќе 
донесе поблиски прописи за посебните мерки за заш-
тита од пожари на шумите и посевите. 

Член 29 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, државните ор-
гани и работните луѓе што самостојно врѓпат дејност 
со личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ните се должни да обезбедат секој работник да биде 
запознат со опасностите од пожари сврзани со ра-
ботното место на кое е распореден, со мерките и 
средствата за гаснење на пожари, практичната упот-
реба на уредите, техничката опрема и средствата за 
гаснење на пожари како и со материјалната и друга-
та одговорност заради непридржување на пропиша-
ните мерки за заштита од пожари. 

Субјектите од став 1 на овој член се должни да 
вршат обука на работниците според програмата што 
сами ќе ја утврдат и вршат проверка на знаењето на 
работниците, за што водат евиденција. 

Член 30 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници и државните ор-
гани се должни самостојно или во соработка со ор-
ганизацијата за школување' на противпожарни кадри 
да I и оспособат работниците од службите за физичко 
обезбедување на објекти за ракување со уредите, 
техничката опрема и средствата за гаснење на по-
жари со кои располага организацијата. 

Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе 
ја пропише програмата за обука на работниците за 
физичко обезбедување на објектите за заштита од 
пожари. 

Член 31 
При изградбата на водоводната мрежа, со пожар-

ни хидранти мора да се обезбеди протечен капаци-
тет и притисок на водата за ефикасно гаснење на 
пожари. 

. Организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници и државни орга-
ни чии објекти се наоѓаат на терени на кои нема во-
доводна мрежа должни се потребниот проток и при-
тисок на вода за гаснење на пожари да го обезбедат 
со изградба на бунари, резервоари, изградба на па-
тишта до извориште на вода или на друг погоден 
начин. 

Организациите на здружениот труд и други са-
моуправни организации и заедници должни се хид-
рантската мрежа соодветно да ја одбележат, редовно 
да ја одржуваат во исправна состојба и редовно да 
вршат контрола на проточниот капацитет и притисок 
на вода во хмдрантската мрежа /а најмалку еднаш го-
дишно во најкритичниот период, за кое водат евиден-
ција и го известуваат органот на управата надлежен 
за внатрешни работи. 

Организацијата на здружениот труд што стопа-
нисува со водоводната мрежа во населеното место 
должна е да ги изврши обврските од став 3 на овој 
член за уличната хидрантска мрежа во населеното 
место и за истото да и стави на располагање соод-
ветна техничка документација на територијалната 
противпожарна единица. 

Член 32 
Организацијата на здружениот труд што изведу-

ва работи на пат или улшЈа со што се запира сооб-
раќајот, пред отпочнување4 на работите должна е за 
тоа да ја извести територијалната противпожарна 
единица. 

На барање на територијалната противпожарна 
единица, организацијата на здружениот труд која 
врши работи на дистрибуција на електрична енергија 
должна е веднаш да пристапи кон исклучување на 
електричната енергија од опожарени објекти и прос-
тори. 

Член 33 
Уредите и техничката опрема и средства за гас-

нење пожари можат да се набавуваат ако одговараат 
на утврдените југословенски стандарди. 

Уредите, техничката опрема и средствата за гас-
нење пожари за кои не се пропишани југословенски 
стандарди или се увезени можат да се користат ако 
за нив е издаден атест од овластена организација на 
здружениот труд. 

Член 34 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници и државните ор-
гани се должни, во зависност од природата и обемот 
на работите, да формираат служби за заштита од по-
жари или да одредат работник кој ќе се грижи за 
спроведување на мерките за заштита од пожари. 

Работите од став 1 на овој член може да ги вр-
шат само работници кои имаат завршено најмалку 
IV степен стручна подготовка за занимањето против-
пожарен техничар. 

Член 35 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници и државните ор-
гани со општ акт особено ќе ги регулираат: 

1) мерките за заштита од пожари со кои се от-
странува, односно намалува опасноста од пожари сог-
ласно со условите во организацијата; 

2) организацијата, делокругот и надлежноста на 
службата за заштита од пожари,-

3) организацијата и начинот за вршење внатреш-
на контрола, како и овластувањата и одговорноста на 
работниците кои ја вршат таа контрола; 

4) постапката и начинот на запознавање на ра-
ботниците. при стапување на работа или распореду-
вање од едно работно место на друго со опасностите 
од пожари сврзани со соодветно работно место, како 
и начинот на обучување на работниците за учество 
во гаснењето пожари и ракување со уредите, технич-
ката опрема и средствата за гаснење пожари; 
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5) уредите, техничката опрема и средствата за га-
снење пожари, нивната распореденост и времето за ис-
питување на нивната исправност и 

6) должностите и одговорноста на раководните и 
други работници во врска со заштитата од пожари, 
а посебно во случај на избувнување и гаснење на 
пожари. 

Член 36 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници и државните ор-
гани од член 35 на овој закон се должни на барање 
од органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти, да му достават примерок од општиот акт за 
заштита од пожари. 

Член 37 
Самоуправните органи во организациите на здру-

жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници, како и државните органи, должни се да го 
обезбедат спроведувањето на мерките за заштита од 
пожари утврдени со самоуправниот општ акт од член 
35 на овој закон, односно планот за заштита од по-
жари, а најмалку два пати годишно да ја разгледу-
ваат состојбата со заштитата од пожари. 

Раководните лица и работниците кои имаат по-
себни овластувања и одговорности во организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници и функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата, секој во својот делокруг на рабо-
та, се одговорни за спроведувањето на заштитата од 
пожари особено за примената на пропишаните и оп-
ределени мерки, одржувањето во исправна состојба 
и наменска употреба на уредите, техничката опрема 
и средствата за гаснење на пожари, како и за запоз-
навање на работниците со опасностите од пожари 
сврзани со работите што ги вршат, обуката и начи-
нот на употребата на техничката опрема и средствата 
за гаснење на пожари. 

Член 38 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници, државните орга-
ни и други општествено правни лица, заради заштита 
на имотот во општествена сопственост, со кој рас-
полагаат, го користат или управуваат, должни се да 
го осигураат од уништување и оштетување од пожа-
ри и експлозија во Заедницата за осигурување имоти 
и лица. 

Обврската од став 1 на овој член не се однесува 
на организациите на здружениот труд што стопани-
суваат со шуми, за осигурување од пожари на сто-
пански заштитни шуми и шуми со посебна намена. 

Организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници и државните ор-
гани се должни веднаш да го известат општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи, 
за секој пожар што ќе настане во организацијата, за-
едницата, односно во органот. 

Заедницата за осигурување имоти и лица е долж-
на да го извести општинскиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи во рок од 15 дена по из-
вршената процена и тоа за висината на вистинската 
штета и за висината на штетата што треба да ја 
исплати на осигуреникот. 

Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе 
донесе поблиски прописи за водење на евиденции за 
пожарите и експлозиите и за начинот на известување 
на органите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти. 

III. ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ, ПРОТИВПО-
ЖАРНИ ДРУШТВА И СОЈУЗИ 

Член 39 
Заради учествување во гаснењето на пожарот и 

во спасувањето на животот на луѓето и имотот загро-
зени од него и од други елементарни непогоди се 
организираат противпожарни единици. 

Противпожарните единици имаат соодветна технич-
ка опрема и средства за гаснење на пожари со кои 
се во состојба да ги извршуваат задачите на своето 
подрачје, околина и објекти. 

Противпожарни единици основаат општините, 
месните заедници, организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници и 
државните органи, како и граѓаните. 

Член 40 
Собранието на општината самостојно основа една 

или повеќе територијални противпожарни единици за 
целото или дел од подрачјето на општината. 

Две или повеќе општини можат да основаат за-
едничка територијална противпожарна единица. 

Територијалната противпожарна единица е во 
состав на општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи. 

Член 41 
Во општина, во која има помалку од 15.000 жите-

ли територијалната противпожарна, единица има нај 
малку 9 пожарникари стручно оспособени за гасне-
ње на пожари и спасување на луѓето и имотот загро-
зен од пожари. 

Во општини од 15.000 до 24.000 жители бројот на 
пожарникарите во територијалната противпожарна 
единица изнесува најмалку 12, а над 24.000 жители 
најмалку 16 пожарникари. 

Во општина со над 24.000 жители, бројот на по-
жарникарите во територијалната противпожарна еди-
ница се зголемува во зависност од големината на под-
рачјето на општината, степенот на загрозеноста од 
пожари, видот на објектите што се заштитуваат и од 
бројот и големината на професионалните противпо-
жарни единици во организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници фор-
мирани на подрачјето на општината, но најмалку за 
1 пожарникар на секои 3.000 жители. 

Член 42 
На предлог на органот на управата надлежен за 

внатрешни работи, собранието на општината одлучу-
ва кои организации на здружениот труд што произ-
ведуваат, преработуваат, користат или држат запа-
ливи течности или гасови, експлозивни и други лесно 
запаливи материи основаат професионални противпо-
жарни единици. 

Ако организациите од став 1 на овој член својата 
дејност ја вршат на подрачје на две или повеќе оп-
штини секоја општина со своја одлука може да ја за-
должи таа организација самостојно или заедно со 
други организации да основа професионална против-
пожарна единица. 

Организациите на здружениот труд од став 1 на 
овој член ако се наоѓаат на потесен локалитет можат 
да основаат заедничка професионална противпожарна 
единица. 

Со актот за основањето на заедничката профе-
сионална противпожарна единица се утврдува дело-
кругот на работа, внатрешната организација, сместу-
вањето и техничкото опремување, правата и должнос-
тите на основачите и начинот на обезбедување на 
средствата за работа на противпожарната единица. 

Член 43 
. Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници, месните заедни-
ци, општествените организации, здруженијата на гра-
ѓаните и државните органи можат самостојно или за-
едно да основаат професионална противпожарна еди-
ница или согласно со нивните потреби да вработат 
одреден број пожарникари. 

Член 44 
Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе 

донесе поблиски прописи за начинот на вршење на 
работите, минималната техничка опрема и средства 
за гаснење на пожари на територијалните противпо-
жарни единици и професионалните противпожарни 
единици (заеднички или самостојни). 

Член 45 
Противпожарните единици се должни меѓусебно 

да соработуваат и да си укажуваат заемна помош по 
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прашањата од заеднички интерес што се однесуваат 
на остварувањето, развојот и унапредз^вањето на заш-
титата од пожари. 

Член 46 
Со територијалната противпожарна единица ра-

ководи лице кое има најмалку VI степен стручна под-
готовка техничка насока. 

Со единиците од член 42 и 43 на овој закон ра-
ководи лице кое има завршено најмалку IV степен 
стручна подготовка за занимањето противпожарен 
техничар. 

Во територијалната и професионалната противпо-
лрна единица може да се прими на работа лице 

хчое покрај општите услови за примање на работа ги 
исполнува и следниве: 

— да не е постаро од 25 години, ако за прв пат 
заснова работен однос; 

— да е психофизички способно за вршење на ра-
ботите и работните задачи и 

— да има завршено III степен стручна подготов-
ка за занимањето пожарникар. 

Психофизичката способност се утврдува на начин 
определен за лица кои се примаат на работа во ми-
лицијата. 

Член 47 
Работниците на територијалните и професионал-

ните противпожарни единици носат пропишана уни-
форма и ознака на униформата. 

При гаснење на пожари и спасување на животот 
на луѓето и имотот загрозен од него, работниците 
од став 1 на овој член носат пропишана заштитна 
опрема. 

Член 48 
Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе 

донесе поблиски прописи за условите за униформа-
та, ознаките на униформата и заштитната опрема на 
работниците во територијалните и професионалните 
единици. 

Член 49 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

внатрешни работи, во работата на заштитата од по-
жари им укажува стручна помош на професионални-
те противпожарни единици и службите за заштита од 
пожари и врши надзор над нивната работа. 

Професионалните противпожарни единици водат 
пропишана евиденција, го известуваат општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи за 
извршување на задачите и по негово барање доста-
вуваат податоци. 

Член 50 
Заради превентивното дејствување во областа на 

заштитата од пожари, популаризирање на пожарни-
карството, кдко и заради учество во гаснење на по-
жари и спасување на луѓето и имотот загрозен од 
пожари и вршење на други активности и задачи во 
врска со заштитата од пожари, во согласност со за-
конот и плановите за заштита од пожари, работните 
луѓе и граѓаните во месните заедници, организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници и државни органи можат да осно-
то ат доброволни противпожарни друштва. 

Доброволните противпожарни друштва, во оства-
рувањето па целите од став 1 на овој член, покрену-
ваат, организираат и спроведуваат акции за развива-
ње и популаризирање на заштита од пожари, се гри-
жат за оспосооз^вање и техничко опремување на доб-
роволните противпожарни единици, организирање на 
доброволни противпожарни единици, развивање на 
самозаштитата и безбедносна противпожарна кул-
тура, пропагандна активност, организирање и врше-
ње на оспособување на работните луѓе, и граѓаните 
на работите од областа на заштитата од пожари и 
водат евиденција за нивното учество во гаснењето на 
пожари. 

Член 51 
ДоСфоволното противпожарно друштво има доб-

роволна противпожарна единица оспособена за гас-
не! ве на пожари. 

Ако со плановите за заштита од пожари се пред-
видуваат обврски за , доброволните противпожарни 
друштва зо гаснење на пожари и во рпасување на 

животот на луѓето и имотот загрозени од него и од 
други елементарни непогоди,, општините, организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници обезбедуваат соодветни услови 
и техничка опрема. 

Лице кое не наполнило 15 години возраст не мо-
же во состав на доброволна противпожарна единица 
да гасне пожари. 

Член 52 
Членовите на доброволните противпожарни еди-

ници, по правило, работите ги вршат без надоместок. 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници можат да им до-
делуваат парични и други награди на членовите на 
доброволната противпожарна единица. 

Член 53 
Доброволните противпожарни друштва на подрач-

јето на општината се здружуваат во противпожарен 
сојуз на општината. 

Во противпожарниот сојуз на општината члену-
ваат и општината, месните заедници, организации на 
здружениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници и државните органи кои имаат основани 
професионални противпожарни единици. 

Противпожарните сојузи на општините се здру-
жуваат на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија во Противпожарен сојуз на Македонија. 

IV. ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБУЧУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ ЗА ЗАШТИТА 

ОД ПОЖАРИ 

Член 54 
Општествено-политичките заедници, општественог 

политичките организации и оџштествените организа-
ции преку своите активности ги поттикнуваат работ-
ните луѓе и граѓаните во организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и за-
едници и државните органи на организирано презе-
мање активности и мерки за заштита од пожари, ка-
ко и развивање, унапредување и усовршување на 
формите за заштита од пожари. , 

Член 55 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници и државните ор-
гани организираат и спроведуваат оспособување и 
обучување на работните луѓе и граѓаните за заштита 
од пожари. 

Член 56 * 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници кои што се за-
нимаваат со информативна дејност преземаат програ-
мирани и други мерки за вистинито, навремено и ре-
довно информирање на работните луѓе и граѓаните 
за активностите и мерките што организациите на 
здружениот труд, општествено-политичките заедници, 
месните заедници, самоуправните интересни заедни-
ци, општествено-политичхите организации, општестве-
ните организации, здруженијата на граѓаните и др-
жавните органи ги преземаат за заштита од пожари 
развивање на безбедносната култура и јакнењето на 
општествената дисциплина во врска со заштита од 
пожари. 

Член 57 
Во основните и средните училишта и во органи-

зациите за високо образование преку соодветни со-
држини, учениците и студентите се оспособуваат и 
обучуваат за активно учество во сите облици и зада-
чи за заштита од пожари. 

Во наставните планови и програми по одделни 
наставни предмети се предвидуваат содржини за заш-
тита од пожари. 

Член 58 
Органите на управата надлежни за внатрешни ра-

боти, Противпожарниот сојуз на Македонија и оп-
штинските противпожарни сојузи, соработуваат и им 
укажуваат стручна и друга помош на организациите 
на здружениот труд, другите самоуправни организа-
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цин и. заедници, државните органи, основните и 
средните училишта и високите школи во спроведува-
њето на обуката за заштита од пожари. 

V. ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ 

Член 59 
Секој граѓанин е должен да го изгасне пожарот 

ако тоа може да го стори без опасност за себе или 
за друг. 

Ако граѓанинот не може да го изгасне пожарот 
веднаш ја известува најблиската противпожарна еди-
ница или станица на милицијата, односна општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти. 

'Обврската од став 1 на овој член се однесува и 
кога граѓанин ќе забележи опасност која непосредно 
се заканува да предизвика пожар. 

Член 60 
Во гаснењето на пожарот и спасувањето на луѓе-

то и имотот загрозен од пожарот, должни се- да уче-
ствуваат работните луѓе и граѓаните, организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници и државни органи со своите работ-
ници, алатот, превозни, технички и други средства за 
укажување помош во гаснење и отстранување на пос-
ледиците од пожарот. 

Член 61 
Противпожарната единица е должна да презема 

мерки за гаснење на пожари веднаш по дознавањето 
за настанатиот пожар. 

Кога противпожарната единица не може сама да 
го изгасне или локализира пожарот, лицето кое ра-
ководи со гаснењето на пожарот ќе побара помоли 
од друга противпожарна единица од подрачјето на 
општината или друга општина, која е должна да ја 
укаже бараната помош. 

Општината од која се бара помош е должна таа 
помош да ја укаже, но притоа ќе обезбеди потребен 
број на пожарникари и техничка опрема за заштита 
на своето подрачје. 

Во акцијата за гаснење на шумски и други по-
жари може да се вклучат специјални авиони намене-
ти за тоа 

Извршниот совет на Собранието на СРМ донесу-
ва поблиски прописи за начинот на користење на 
авиони за гаснење на шумски и други пожари. 

Член 62 
Со гаснењето на пожарот раководи одговорното 

лице на противпожарната единица која прва почнала 
да го гасне пожарот или лице овластено од него. 

Кога при гаснењето на пожарот учествува тери-
торијална противпожарна единица и доброволна про-
тивпожарна единица со гаснењето на пожарот рако-
води одговорното лице на територијалната противпо-
жарна единица без оглед која прва стасала на место-
то на пожарот. 

Во случај на настанување на пожари во поголем 
обем, во кој учествуваат повеќе противпожарни еди-
ници, со гаснењето на пожарот раководи општин-
скиот, односно Републичкиот штаб за цивилна заш-
тита. 

Член 63 
Заради што поуспешно и непречено гаснење на 

пожарот и заради заштитата на луѓето и имотот заг-
розени од него, лицето кое раководи со гаснењето на 
пожарот има право и должност на местото на по-
жарот да преземе мерки, а особено: 

1) да им забрани пристап на местото на пожарот 
ка неповикани лица, како и да го забрани сообраќа-
јот покрај тоа место; 

2) да нареди евакуација на лицата и отстранува-
ње на предметите од соседните објекти што се загро-
зени од пожарот, отстранување на материјалите што 
Фи можеле да бидат зафатени со пожарот и уривање 
вк објектот што би можел да го пренесе пожарот врз 
други објекти, како и да преземе мерки за обезбеду-
в а в на отстранетите предмети и материјали; 

3) да нареди прекин на доведувањето електрична 
енергија, гас и запаливи течности; 

4) да нареди да се користат изворите на вода 
кои им припаѓаат на граѓани, организации на здру-
жениот труд и други самоуправни организации и за-
едници и државни органи, ако на друг начин не мо-
же да се обезбеди потребно количество вода за гас-
нење на пожарот,-

5) да ограничи делумно или целосно доведување 
на вода на други потрошувачи заради обезбедување 
потребно количество вода за гаснење на пожарот; 

6) присилно да отвори заклучен објект или прос-
торија заради гаснење на пожари и спасување на жи-
вотот на луѓето и имотот; 

7) да нареди да се користат возилата на граѓа-
ни, организации на здружениот труд и други само-
управни организации и заедници и државни органи 
заради превозување ца. повредени лица и имот загро-
зени од пожарот, како и за дотур на техничка опре-
ма и средства за гаснење на пожарот,-

8) да нареди отстранување на паркирани возила 
или да отстрани предмети од места кои претставу-
ваат пречка за непречен пристап на противпожарни 
возила и други средства за гаснење на пожари, и 

9) да употреби средства за врски ца граѓаните, 
организациите на здружениот труд и други самоуп-
равни организации и заедници и државни органи. 

Лицето, односно штабот кој раководи со гаснење 
на пожарот, должен е да ги преземе сите потребни 
мерки за сочувување на трагите и предметите кои 
можат да послужат за утврдување на причини за по-
жарот. 

Член 64 
Лицето, односно штабот кој раководи со гаде-

њето на пожарот може да им нареди на граѓаните, 
организации на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници и државните органи 
да учествуваат во гаснењето на пожарот, во спасува-
њето на животот на луѓето и имотот загрозени од 
пожарот, како и да стават на располагање на против-
пожарната единица најнужни средства потребни за 
гаснење на пожарот и за спасување на животот на 
луѓето и имотот загрозени од него, ако противпожар-
ната единица не е во состојба сама да го изгасне по-
жарот и да ги спаси луѓето и имотот загрозени од 
него. 

Член 65 
Претседателот на собранието на општината или 

лице кое претседателот ќе го овласти, може во слу-
чај на пожар од поголем обем, да им нареди на гра-
ѓаните од подрачјето на општината да учествуваат во 
гаснењето и спасувањето на животот на луѓето и 
имотот загрозени со пожарот. 

Претседателот на собранието на општината или 
лицето кое претседателот ќе го овласти, може во слу-
чај од став 1 на овој член, да им нареди на граѓа-
ните, организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници и државните 
органи на противпожарната единица да и стават на 
располагање алат, превозни, технички и други сред-
ства потребни за гаснење на пожарот и спасување на 
животот на луѓето и имотот загрозени од пожарот. 

Член бб 
Противпожарните единици се должни, на барање 

на воен старешина да им укажат помош на воените 
противпожарни единици при гаснење на пожари. 

Член 67 
Територијалните противпожарни единици можат 

да укажат помош во гаснењето пожари и во спасу-
вањето на животот на луѓето и имотот загрозени од 
него и на територијата на соседна држава ако се по-
бара таква помош и ако таа биде одобрена од Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Ако во гаснење™ на пожари и>во спасувањето на 
животот на луѓето и имотот загрозени од истиот е 
потребна помош од противпожарна единица од сосед-
на држава, помошта ја бара Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 
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Член 68 
На лице кое е во работен однос, а кое во смисла 

на член 64 и 65 од овој закон учествува во гаснење 
на пожари и во спасување на животот на луѓето и 
имотот загрозен со пожари му се надоместува лич-
ниот доход за време на отсуствувањето од работа. 

На лице што самостојно врши дејност со личен 
труд со средства во сопственост на граѓаните му се 
надоместува загубената заработка за времето додека 
учествува во гаснење!о на пожарот и во спасувањето 
на животот на луѓето и имотот загрозени од него во 
смисла на член 64 и 65 од овој закон. 

Надоместокот од ставовите 1 и 2 на овој член 
паѓа врз товар на општината на чие подрачје е гас-
нет пожарот. 

Член 69 
На организации на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, на државните 
органи и граѓаните кои учествувале во гаснење на по-
жари и во спасување на животот на луѓето и имотот 
загрозени од него им се надоместува штетата пре-
дизвикана при гаснењето на пожари или при спасу-
вањето на животот на луѓето и имотот загрозени од 
него на нивниот имот, односно на имотот на кој 
имаат право на користење. 

Надоместокот од став 1 на овој член паѓа врз 
товар на општината на чие подрачје е гаснет пожа-
рот, освен кога пожарот е гаснет во организација на 
здружениот труд или друга самоуправна организаци-
ја или заедница, во кој случај надоместокот го сно-
си самата организација, односно заедница. 

Член 70 
Собранието на општината, организацијата на 

здружениот труд или друга самоуправна организаци-
ја или заедница, државен орган и доброволнотб про-
тивпожарно друштво чии противпожарни единици 
учествувале во гаснењето пожари или во спасувањето 
на луѓето и имотот загрозени со пожари надвор од 
подрачјето за кое единицата е основана, имаат пра-
во на надоместокот, и тоа: 

1) за трошоците на доаѓањето на луѓето и дотур 
на техничката опрема и средствата за гаснење на по-
жарот на местото на пожарот и нивното враќање; 

2) за причинетите штети на техничката опрема 
и средствата за гаснење на пожарот за време на доа-
ѓањето и враќањето, доколку штетата не настапила 
поради нивната дотрајаност или поради вина на про-
тивпожарната единица и 

3) за потрошените 'средства во гаснењето на по-
жарот и спасувањето на животот на луѓето и имотот 
загрозени со пожарот. 

Надоместокот од став 1 на овој член во висина 
на фактичките трошоци, односно фактичката штета 
паѓа врз товар на општината на чие подрачје е гас-
нет пожарот. Општината може да бара да и се на-
домести исплатениот износ од организацијата на здру-
жениот труд или друга самоуправна организација или 
заедница, чиј имот е спасуван. 

Член 71 
Членовите на доброволните противпожарни дру-

штва и други лица, кои имаат својство на осигурени-
ци — работници и лица што самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства во сопственост на гра-
ѓаните, а кои при гаснење на пожари и спасување 
на животот на луѓето и имотот загрозени од него, 
за време на одење на вежба, на вежба и при враќа-
ње од вежба на противпожарна заштита, како и за 
време на обука, оспособување и стручно усовршување 
кое го организира доброволното противпожарно дру-
штво или противпожарниот сојуз, бидат повредени 
или се разболат, а таа болест настапи непосредно или 
како исклучителна последица од вршењето на наве-
дените должности, имаат право на здравствена заш-
тита како да претрпеле несреќа на својата редовна 
работа и право на инвалидско осигурување за сите 
случаи на инвалидност. 

Членовите на доброволни противпожарни друшт-
ва и други лица, кои организирано учествуваат во 
гаснење на пожари, а немаат својство на осигурени-

ци —- работници и лица што самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства во сопственост на 
граѓаните се осигурени со здравствено и инвалидско 
осигурување како лица кои учествуваат во органи-
зирани работни акции, ако под околностите наведе-
ни во став 1 на овој член, бидат повредени или се 
разболат, а таа болест настапи непосредно или како 
исклучителна последица од вршење на активностите 
по основ по кој се осигурени. 

Ако осигуреникот загине во случаите утврдени во 
ставовите 1 и 2 од овој член правата од пензиското 
и инвалидското осигурување ги остваруваат членовите 
на неговото семејство. 

VI. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИ-
ТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

Член 72 
Надзорот над спроведувањето на прописите и 

мерките за заштита од пожари утврдени со закон и 
прописите донесени врз основа на закон хго вршат 
органите на управата надлежни за внатрешни работи. 

Член 73 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

внатрешни работи ги врши работите на инспекција 
за заштита од пожари. 

Собранијата на две или повеќе општини можат 
спогодбено да организираат заедничко вршење на 
работите на инспекција за заштита од пожари. 

Кога општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи не ги • врши работите на над-
зорот на прописите и мерките за заштита од пожа-
ри или не ги врши во согласност со прописите и на 
време, Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-
ти непосредно ќе го изврши тој надзор. 

Трошоците во врска со извршувањето на работи-
те на надзорот од став 3 на овој член паѓаат на то-
вар на општината. 

Член 74 
Инспекцискиот надзор го вршат инспектори за . 

заштита од пожари (во натамошниот текст: инспек-
тори). 

Работите од став 1 на овој член во општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
може да ги врши лице кое има завршено најмалку 
VI 1 степен стручна подготовка техничка насока. 

Работите од став 1 на овој член во Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи може да ги 
врши лице кое има VII 1 степен стручна подготовка 
техничка насока. 

Член 75 
При вршењето надзор над спроведувањето на 

прописите од областа на заштитата од пожари ин-
спекторите мора да имаат посебна легитимација со 
која се утврдува својството на инспекторот. 

Образецот на легитимацијата, постапката з& неј-
зиното издавање и начинот на водење евиденција за 
издадените легитимации од став 1 на овој член ги 
пропишува републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти. 

Член 76 
Ако при вршење на инспекциски надзор се утвр-

ди дека организација на здружениот труд или друга 
самоуправна организација или заедница, државен ор-
ган, граѓанин, општествени организации, здруженија 
на граѓаните или лица што вршат дејност со личен 
труд со средства во сопственост на граѓаните не ги 
спроведе пропишаните мерки за заштита од пожари, 
инспекторот ќе донесе решение за извршување на 
тие мерки и ќе определи рок за нивно извршување. 

Член 77 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

внатрешни работи, покрај пропишаните мерки, мо-
же со решение да ги наложи и следниве мерки: 

1) преправка и доградба на објекти со цел да се 
спречи настанување и ширење на пожари. 
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2) преправка, демонтирање, преместување или от-
странување на уреди и инсталации од кои се зака-
нува опасност од пожари; 

3) отстранување на градежни пречки што во слу-
чај на пожари би го отежнале брзото и ефикасното 
гаснење на пожарот, спасување на животот на лу-
ѓето и имотот загрозен од пожари или би овозмо-
жиле ширење на пожарите,-

4) забрана на употреба на објект, дел на об-
јект, инсталација, уреди или средства за работа 
ако се установи дека нивната употреба претставува 
опасност за настанување на пожари и 

5) набавка на техничка опрема за гаснење на 
пожари и системи за откривање, најавување и гасне-
ње на пожари. 

Мерките од точка 1 до 5 на овој член општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти ги определува врз основа на мислење на струч-
на комисија, која ја основа од соодветни стручњаци, 
зависно од природата на градежниот објект, уредот 
и инсталацијата. 

Против решението со кое се налагаат мерки за 
заштита од пожари може да се изјави жалба до 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Жалбата против решението донесено во смисла 
на точка 4 од овој член не го одложува извршува-
њето на решението. 

За наложените забрани од точка 4 на овој член 
општинскиот орган на управата надлежен, за внат-
решни работи ќе го извести и собранието на општи-
ната. 

Член 78 
Ако инспекторот утврди дека во употреба се нао-

ѓаат уреди, техничка опрема и средства за гаснење 
на пожари што не одговараат на утврдените југосло-
венски стандарди или за нив не е издаден атест од 
организацијата од член 33 на овој закон, органот на 
управата надлежен за внатрешни работи ќе нареди 
да се запре нивната натамошна употреба во органи-
зациите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници, државните органи, општес-
твените организации, здруженијата на граѓаните или 
кај работните луѓе што самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства во сопственост на граѓаните. 

Член 79 
За извршениот инспекциски преглед инспекторот 

е должен да .состави записник. Примерок од запис-
никот им се врачува на организацијата на здруже-
ниот труд или друга самоуправна организација или 
заедница, односно државниот орган, општествената 
организација, здружението на граѓаните или работ-
ните луѓе што самостојно вршат дејност со личен 
труд со средства во сопственост на граѓаните каде 
што е извршен прегледот. 

Член 80 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници, државните ор-
гани, граѓаните, општествените организации, здруже-
нијата на граѓаните и работните луѓе што самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства во -соп-
ственост на граѓаните се должни да овозможуваат 
непречено вршење на инспекциските работи во об-
ласта на заштитата од пожари и на инспекторите да 
им даваат потребни податоци и известувања. 

Член 81 
Во вршењето надзор над спроведувањето на про-

писите во областа на заштитата од пожари инспекто-
рите соработуваат со другите инспекциски органи. 

Кога инспекторот при вршењето надзор утврди 
повреда на прописите од надлежност на друг ин-
спекциски орган, за тоа ќе го извести соодветниот 
инспекциски орган. 

VII. СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

Член 82 
Заради усогласување на ставовите, преземање на 

мерки и активности на органите на управата и дру-

гите органи и организации по определени прашања, 
за спроведување на политиката и следење на оддел-
ни појави и за давање на соодветни мислења и пред-
лози во областа на заштитата од пожари при Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија се 
образува Совет за заштита од пожари. 

Совети за заштита од пожари можат да се обра-
зуваат и при извршните совети на општините. 

Член 83" 
Сметководствените, стручните и административно-

техничкше работа за потребите на советите за заш-
тита од пожари ги вршат соодветните органи на уп-
равата надлежни за внатрешни работи. 

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ 
Член 84 

Средства за заштита од пожари ги обезбедуваат 
општествено-политичките заедници, организациите на 
здружениот труд и други самоуправни организации 
и заедници, заедници за осигурување на имоти и 
лица и месните заедници. 

Член 85 
Средствата за заштита од пожари се обезбеду-

ваат ОД: 
1) буџетот на општината; 
2) 6% од техничката премија за осигурување од 

пожари што се наплатува на подрачјето на општи-
ната; 

3) б°/о од техничката премија на осигурувањето 
на моторните возила; 

4) б°/о од средствата за осигурување од пожари 
од организациите на здружениот труд што вршат са-
моосигурување ; 

5) средствата од наплатени парични казни на по-
драчјето на општината за прекршоци предвидени со 
прописите за заштита од пожари; 

6) средства од народна одбрана — делот за ци-
вилна заштита наменети за заштита од пожари; 

7) средства што по пат на самоуправно спогоду-
вање ги обезбедуваат организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници ; 

8) каматите на средствата вложени кај банките и 
9) други средства 
Средствата од став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

и 9 на овој член се уплатуваат на посебна сметка 
на општината. 

Член 86 
Средствата од член 85 на овој закон се корис-

тат за: 
1) набавка на техничка опрема и средства за гас-

нење на пожари; 
2) изградба на објекти за сместување противпо-

жарни единици и техничка опрема,-
3) стручно оспособување и усовршување на про-

тивпожарни кадри,-
4) за работа на доброволните противпожарни 

друштва и противпожарните сојузи и 
, 5) развивање превентивно образовНо-воспитни ак-

тивности. 
Член 87 

Средствата од член 85 став 2 на овој закон се 
користат според финансиска програма што на пред-
лог од извршниот совет на собранието на општината 
ја донесува собранието на општината. 

Програмата од став 1 на овој член ја изготвува 
општинскиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи. 

Член 88 
Наредбодател за извршување на финансиската 

програма се утврдува со програмата, доколку со од-
лука на собранието на општината поинаку не е оп-
ределено. 

Член 89 
Средствата што не ќе бидат искористени за це-

лите утврдени со финансиската програма за теков-
ната година, се пренесуваат во наредната година за 
иста намена. 
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Член 90 
За реализација на финансиската програма оп-

штинскиот орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи ќе му поднесува секоја година извештај 
на извршниот совет на собранието на општината. 

Член 91 
Ако осигурениот имот се наоѓа на подрачје на 

повеќе општини. Заедницата за осигурување имоти 
и лица е должна на секоја општина да и уплати .6% 
од техничката премија сразмерно на вредноста ќа 
осигурениот имот што се наоѓа на подрачјето на таа 
општина. 

Член 92 , 
Техничката опрема и средствата за гаснење на 

пожари на професионалните противпожарни едини-
ци во организациите на здружениот труд, противпо-
жарната единица на доброволното противпожарно 
друштво, во организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници и др-
жавни органи ги обезбедуваат самите организации, 
односно органи. 

Член 93 
Републиката во буџетот обезбедува средства за 

учество во набавката и одржување на авиони за гас-
нење на шумски и други пожари и за остварување 
на функцијата на Советот за заштита од пожари прм 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 94 
Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице ако: 

1) не се донесе план за заштита од пожари, 
односно општ акт за заштита од пожари (член 6 
став 3, член 28 став 2 и член 35); 

2) не се предвидат мерки за заштита од пожари 
во проектите или не ги применат во текот на градба 
на инвестиционен објект (член 10 ставови 1 и 2); 

3) вградува градежни материјали за кои нема 
атест од овластена организација (член 12); -

4) не постапи според одредбата од член 15 на 
овој закон; 

5) не постапи според одредбите на член 16 од 
овој закон; 

6) не портал и според одредбите на ч:лен 19 на 
овој закон; 

7) инсталациите од член 22 став 1 на овој закон 
не ги изведе така што да не претставуваат опасност 
за предизвикување на пожар; 

8) не презема мерки за заштита од пожари на 
шумите и посевите (член 28 став 1); 

9) при изградба на "водоводна мрежа, со пожар-
ни хидранти не обезбеди протечен капацитет и при-
тисок на водата за ефикасно гаснење »на пожари 
(член 31 став 1); 

10) не постапи според одредбата од член 31 
став 2 на овој закон; 

11) користи уреди, техничка опрема и други 
средства за гаснење на пожари спротивно на одред-
бите од член 33 на овој закон,-

12) не формира посебна служба за заштита од 
пожари или не определи работник кој ќе се грижи 
за спроведување на мерките за заштита од пожари 
(член 34 став 1); 

13) не постапи според одредбите од член 38 
став 1 на овој закон; 

14) не постапи по одлука на Собранието на оп-
штината за основање на професионална противпо-
жарна единица (член 42 став 1),-

15) не ги спроведе пропишаните мерки за заш-
тита од пожари во рок определен со решение (член 
76) и 

16) не постапи по решението на општинскиот ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи со 
кое се определени мерки за заштита од пожари 
(член 77). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 3.000 до 30.000 динари и 
одговорното лице во организација на здружениот 
труд или друго правно лице. 

За прекршок од став 1 точки 15 и 16 на овој 
член ќе се казни со парична казна од 5 ООО до 100.000 
динари и лице што самостојно врши дејност со ли-
чен труд со средства во сопственост на граѓаните. 

Член 95 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго правно лице ако,: 

1) не постапи според одредбата,од член 9 став 2 
од овој закон,-

2) не постапи според одредбата од член 10 став 
3 на овој закон; 

3) не постапи според одредбата на член 11 на 
овој закон; 

4) не постапи според одредбата од член 21 од 
овој закон; 

5) користи непрописно изведена електрична, вен-
тилациона, гасна, нафтоводна, топлотна, громобран-
ска, канализациона, димоводна и друга инсталација, 
како и ложиште во објектите што претставува опас-
ност за предизвикување пожари и не ги одржува во 
исправна состојба според постојните технички пропи-
си (член 22 ставови 1 и 3); 

6) во постојните згради за живеење, како и во 
зградите во кои се сместуваат или се собираат пого-
лем број лица, не обезбеди најпотребни уреди, тех-
ничка опрема и средства за почетно гаснење на по-
жари и не презема други превентивни мерки (член 
23); 

7) не постапи според одредбите од член 24 ста-
вови 1 и 3 на овој закон; 

8) во објекти каде што се собираат истовремено 
поголем број лица, односно се одржуваат јавни соби-
ри, приредби, саеми и слични манифестации не пос-
тави противпожарна стража и соодветни уреди, тех-
ничка опрема и средства за гаснење на пожари за 
времетраењето на таквата манифестација, како и за . 
време на зголемената опасност од пожари во текот 
на процесот на работата (член 26 став 1 и член 25 
став 4); 

9) не постапи според одредбите од член 27 ста-
вови 1 и 2; 

10) не обезбеди секој работник да биде запознат 
со опасностите од пожари сврзани за работното ме-
сто на кое е распореден со мерките и средствата за 
гаснење на пожари, практичната употреба на уреди-
те, техничката рпрема и средствата за гаснење на 
пожари, како и со материјалната и друга одговорност 
заради непридржување на пропишаните мерки за 
заштита од пожари (член 29 ста^ 1); 

11) не врши обука на вработените за заштита од 
пожари според програмата што сами ја утврдуваат 
и врши проверка на знаењето на' работниците (член 
29 став 2); 

12) не постапи според одредбата од член 30 став 
1 на овој закон; 

13) не постапи според одредбите од член 31 ста-
вови з и 4 на овој закон,-

14) не постапи според одредбите од член 32 на 
овој закон; 

15) на барање од надлежниот општински орган 
на управата надлежен за внатрешни работи не му 
достави примерок од општиот акт за заштита од по-
жари (член 36); 

16) веднаш не го извести општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи за секој 
настанат пожар (член 38 став 3); 

17) не го извести општинскиот орган на управа-
та надлежен за внатрешни работи во рок од 15 дена 
по извршената процена за висината на вистинската 
штета и за висината на штетата што треба да му ја 
исплати на осигуреникот (член 38 став 4); 

18) дозволи или нареди работниците да не носат 
пропишана заштитна опрема (член 47 став 2); 

19) не води пропишана евиденција и не го извес-
тува општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи (член 49 став 2); 
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20) и покрај наредба, без оправдани причини, 
одбие да постапи во смисла на членовите 64 и 65 
став 2 на овој закон; 

21) употребува уреди, техничка опрема и сред-
ства за гаснење на пожари што не одговараат на 
утврдените југословенски стандарди или за нив не е 
издаден атест од организацијата од член 33 на овој 
закон за кои е издадена наредба од општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи да 
се запре нивната натамошна употреба (член 78) и 

22) не му овозможи инспекторот непречено да ја 
врши инспекциската работа или одбие да му даде 
потребни податоци и известување (член 80). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 2.000 до 20.000 динари и 
одговорното лице во организација на здружениот 
труд или друго правно лице. 

За прекршок од став 1 точки 7; 9, 10, 21 и 22 на 
овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 
50.000 динари и лице што самостојно врши дејност 
со личен труд со средства во сопственост на гра-
ѓаните. 

Член 96 
Со парична казна до 15.000 динари или со казна 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок физич-
кото лице ако: 

1) користи уреди и инсталации што можат да 
предизвикаат пожари и експлозија (член .20 став 1 
алинеја 2); 

2) користи грејни уреди со отворен оган, вжа-
рени и прекумерно загреани површини (член 20 став 
1 алинеја 4); 

3) држи и сместува материјали што се склони 
кон самозапалување (член 20 став 1 алинеја 5); 

4) на видно место не истакне предупредување и 
знаци на мерките за забрана од член 20 став 1 на 
овој закон (член 20 став 3); 

5) не постапи според одредбата од член 24 став 
1 на овој закон; 

6) постапи спротивно на одредбите од член 25 на 
овој закон; 

7) не постапи според одредбата од член 59 на 
овој закон; 

8) и покрај наредба, без оправдани причини, од-
бие да постапи во смисла на одредбите од членовите 
64 и 65 од овој закон: 

9) не ги спроведе наложените мерки за заштита 
од пожари во рок определен со решение (член 76); 

10) не постапи по решението на општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи во 
кое се определени мерки за заштита од пожари 
(член 77) и 

11) не му се овозможи на инспекторот да врши 
инспекциска работа или одбие да му даде потребни 
податоци и известувања (член 80). 

Член 97 
Со парична казна од 20.000 до 40.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во органот 
на управата ако: 

1) издаде одобрение за изградба на инвестицио-
нен објект без претходно прибавена согласност за 
застапеност на мерките за заштита од пожари во 
проектот за заштита од пожари (член 13); 

2) во комисијата за вршење технички прегледи 
на инвестициони објекти не учествуваат овластени 
лица од орган на управата надлежен за внатрешни 
работи (член 18 став 1); и 

3) издаде решение за употреба на инвестиционен 
објект, а не се спроведени мерките за заштита од по-
жари предвидени во проектот (член 18 став 2). 

Член 98 
Со парична казна од 1.000 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок физичкото лице ако: 
1) пуши, употребува отворен оган, светилки со 

пламен и средства за палење (член 20 став 1 али-
неја 1); 

2) употреби алат кој создава искрење (член 20 
став 1 алинеја з); 

3) отпадните материи не ги отстрани или обез-
беди на друг начин (член 21); 

4) не ги'одржува во исправна состојба инсталации-
те, димоводите и ложиштата според постојните тех-
нички прописи (член 22 став 3); 

5) попречи пристап кон уредите и средствата за 
гаснење на пожари (член 24 став 2) и 

6) складира горивен материјал на простор кој не 
е оддалечен најмалку 6 метри од објект или дел на 
објект или ако горивен материјал складира на ска-
лишниот простор, ходниците и другите комуникации 
во зградата и на таванот од зградата (член 25 ставо-
ви 1 и 2). 

Паричната казна на самото место на прекршок 
ќе ја наплатува инспекторот. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 99 
Собранието на општината е должно да донесе 

или да го усогласи постојниот план за заштита од 
пожари, да донесе одлука со која се задолжуваат 
организациите на здружениот труд да имаат профе-
сионална противпожарна единица, како и одлука со 
која се пропишуваат мерките за заштита од пожари 
согласно со месните прилики и потреби во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници од член 6 став з 
и член 28 став 2 на овој закон се долани да доне-
сат или да ги усогласат своите планови за заштита 
од пожари со општинскиот план за заштита од пожа-
ри во рок од 6 месеци од неговото донесување. 

Член 100 
Општината е должна да основа територијална 

противпожарна единица според член 40 на овој за-, 
кон и да го обезбеди минимумот на работниците во 
единицата според член 41 на овој закон во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. ' 

Член 101 
Поблиските прописи што согласно со овој закон 

е овластен да ги донесе републичкиот секретар за 
внатрешни работи, ќе се донесат најдоцна во рок од 
6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 102 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за заштита од пожар 
(„Службен весник на СРМ" број 32/71 и 27/77) и Пра-
вилникот за постапката и програмата за полагање 
на стручен испит за инспектор за заштита од пожар 
во органите за внатрешни работи („Службен весник 
на СРМ" број 22/79). 

До донесувањето на поблиски прописи предвиде-
ни со овој закон, а најдоцна во рок од една година 
од денот на неговото влегување во сила, доколку не 
се во спротивност со одредбите на овој закон, ќе се 
применуваат: Правилникот за униформата и функ-
ционалните ознаки, како и заштитната опрема на ра-
ботниците на професионалните. противпожарни еди-
ници („Службен весник на СРМ" број 44/73 и 6/74), 
Правилникот за легитимација на инспектор за зашти-
та од пожар („Службен весник на СРМ" број 41/77), 
Правилникот за минималната техничка опрема и 
средства за гаснење на пожар на противпожарните 
единици („Службен весник на СРМ" број 4/83), Пра-
вилникот за водење на евиденциите за пожарите и 
експлозиите и за начинот на известување на органи-
те на управата надлежни за внатрешни работи 
(„Службен весник на СРМ" број 22/84) и Уредбата за 
користење на авиони за гаснење на шумски и други 
пожари („Службен весник на СРМ" број 15/85 и 
19/85). 

Член 103 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на социјалис-
тичка Република Македонија", 
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687. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Се прогласуваат измените на Републичкиот буџет 
за 1986 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ги донесе на одделните седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 но-
ември 1986 година. 

Бр. 08-3314 
25 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 

И З М Е Н И 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1986 година („Служ-

бен весник на СРМ" број 44/85), во членот 1 ставо-
вите 1 и 2 износот „43.803.000.000" се заменува со 
износот „50.314.000,000". 

Член 2 
Во член 2 износот „100.000.000" се заменува со 

ИЗНОСОТ „130.000.000". 
Член 3 

Во членот 3 — Биланс на приходите и расходите 
во оддел I Приходи, во точка 1 непосредни извор-
ни приходи, група 71 — Приходи од даноци од до-
ход на ОЗТ; во формата на приходите конто 710 — 
Данок на доход на ОЗТ, на двете места и во став-
ката се група 71, износот „3.100.000.000" се заменува 
со износот „6.100 000.000", Група 72 — Приходи од 
даноци од личните доходи, во формата на приходите 
конто 720 — Данок од личен доход на работниците, 
износот „9.040.000.000" се заменува со износот 
„8.434.000.000", во формата на приходите конто 721 — 
Данок од личен доход на работните луѓе кои самос-
тојно вршат дејност со личен труд, со средства на 
трудот во сопственост на граѓани и од самостојно вр-
шење на професионални дејности, износот „22.000.000" 
се заменува со износот „25.000.000", во формата на 
приходи конто 723 — Данок од личен доход од зем-
јоделска дејност, износот „300.000.000" се заменува со 
износот „330.000.000" и вкупниот износ на групата 72, 
на двете места износот „9.362.000.000", се заменува 
со износот „8.780.000.000", во групата 73 — Приходи 
од даноци на промет на производи и услуги и од 
даноци на промет на недвижности и права, во фор-
мата на приходи, конто 730 — Основен данок на про-
мет на производи, износот „2,1.300.0б0.000" се заме-
нува со износот „25.000.000.000" во формата на при-
ходите 731 — Посебен републички данок на промет 
на производи, износот „7.100.000.000" се заменува со 
износот „9.500.000.000" и во ставката се група 73, из-
носот „28.400.000.000", се заменува со износот 
„34.500.000.000", во групата 75 — Приходи од такси, 
во формата на приходи 788 — Судски такси, на 
двете места и во ставката се група 75, износот 
„400.000.000" се заменува во износот „500.000.000"; во 
групата 77 — Приходи по посебни прописи, приходи 
од органи и организации на ОПЗ, приходи по основ 

на инвестиции во стопанството и други приходи, во 
формата на приходите 770 — Парични казни, изно-
сот „500.000.000" се заменува со износот ,„400.000.000", 
во формата на приходите 778 —• Други приходи, из-
носот „36.000.000" се заменува со износот „20.000.000" 
и во ставката се група 77 на двете места, износот 
„541.000.000" се заменува со износот „425.000.000" и 
вкупни приходи (71—77), износот „43.803.000.000", се 
заменува со износот „50.314.000.000". 

Во оддел И Расходи — Група 40 — Средства 
за работа на органите на управата на конто 400 — 
Средства за доход на работните заедници, износот 
„9.073.866.000" се заменува со износот „13.192.340.000" и 
вкупниот износ на групата 40, на двете места 
„9.712.295.000" се заменува со износот „13.880.769.000", 
на Групата 43 — Средства за поттикнување на раз-
војот, за интервенции во стопанството и за поттикну-
вање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените подрачја, на контото 431 — Компензации, 
регреси и надоместоци, износот „1.130.000.000" се за-
менува со износот .,800.000.000", на контото 433 — 
други потреби и интервенции во стопанството, изно-
сот „4.722.000.000" се заменува со износот „3.705.000.000" 
и вкупниот износ на Групата 43, на двете места 
„5.912.000.000" се заменува со износот „4.565.000.000"; 
на Групата 44 — Пренесени средства на други ОПЗ 
на контото 440 — Придонес за Буџетот на федера-
цијата износот „17.248.000.000" се заменува со износот 
„19.916.582.000", на. контото 445 — Дополнителни сред-
ства за буџетот на општините, износот „528.000.000", 
се заменува со износот „923.000.000", и вкупниот из-
нос на Групата 44, на двете места ђ,17.77б.000.000" се 
заменува со износот „20.839.582.000", во Групата 47 
— Издвојување на средства на резервите, на конто-
то 470 — Издвојување во постојаната буџетска резер-
ва и во вкупниот износ на Групата 47 на двете места 
„100.000.000", се заменува со износот ,„130.000.000", 
Групата 48 — Други расходи, на контото 488 — Дру-
ги расходи на ОПЗ, износот „50.000.000" се заменува 
со износот „695.944.000" и вкупниот износ на Групата 
48 на двете места ,„57.906.000" се заменува со изно-
сот „703.850 000". Во ставката — вкупно расходи 
(40948) износот „43.803.000.000" се заменува со износот 
„50.314.000.000". 

Член 4 
Во членот 4 во почетокот, износот „43.803.000.000" 

се заменува со износот „50.314.000.000". 
1. Во Раздел 11 —• Републички комитет за општо- . 

стопански работи и пазар, Глава 2 — Дирекција за 
републички стоковни резерви, позиција 141, конто 
433 — Покривање на курсните разлики за увоз на 
пченица, износот „1.532.000.000" се заменува со изно-
сот „1.415.000.000", во позиција 142, КОНТО 433 — 
Покривање на курсните разлики за увоз на масло за 
јадење, износот „560.000.000" се заменува со износот 
„240.000.000" и во ставката основна намена износот 
„2.472.000.000" се заменува со износот ,„2.055.000.000". 
Во ставката вкупно глава 2 I позиции од 134 до 
142 износот „2.484.671.000" се заменува со износот 
„2.067.671.000". Во ставката Вкупно раздел 11 (пози-
ции од 124 до 142), износот ,„2.551.583.000" се замену-
ва СО износот „3.134.589.000". 

2. Во Раздел 63 — Средства за компензации и 
регреси, позиција 554 конто 431 -г- Компензација на 
цената на пченицата и брашното, износот „330.000.000" 
се брише, а во ставката основна намена и во став-
ката Вкупно раздел 63 (позиции од 553 до 555) изно-
сот „1.130.000.000" се заменува со износот „800.000.000". 

3. Раздел 64 —• Други обврски на Републиката, 
позиција 556, конто 400 — Средства за спроведување 
на Општествениот договор за стекнување на доход 
на работните заедници и за усогласување на личните 
доходи на функционерите и раководните работни-
ци, износот „1 500.000.000" на двете места се заме-
нува со износот „5.618.474.000", во позицијата 565, 
конто 432 — Средства за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди, износот „600.000.000" 
се брише, во ставката основната намена износот 
„2.310.000.000" се заменува со износот „1.710.000.000'* 
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и во ставката вкупно раздел 64 — (позиции од 556 до 
569) износот „8.780.000" се заменува со износот 
„12.298.747.000". 

4. Во Раздел 65 — Средства за финансирање на 
други општествено-политички заедници, позиција 570, 
конто 440 — Придонес на Републиката за Буџетот на 
Федерацијата износот „17.248.000.000" на двете места 
се заменува со износот „19.916.582.000" во Дополни-
телни средства, за општи општествени потреби на оп-
штините во позицијата 571, конто 445 — Берово, из-
носот „22.000.000" се заменува со износот „79.000.000" 
во позиција 572 — конто 445 — Брод Македонски, из-
носот „71.000.000" се заменува со износот „107.000.000"; 
во позиција 573, конто 445 — Валандово, износот 
„8.000.000" се заменува со износот „18.000.000"; во 
позицијата 575, конто 445 — Дебар, износот 
„76.000.000" се заменува со износот „123.000.000"; во 
позиција 576, конто 445 — Делчево, износот „40.000.000" 
се заменува со износот „75.000.000"; во позиција 577, 
конто 445 — Демир Хисар, износот „88.000.^)00" се за-
менува со износот „125.000.000"; во позицијата 578, 
конто 445 — Кратово, износот „40.000.000" се заме-
нува со износот „76.000.000"; во позицијата 579, кон-
то 445 —• Крива Паланка, износот „70.000.000"; се за-
менува со износот „138.000.000"; во позиција 580, кон-
то 445 — Крушево износот „61.000.000" се заменува 
со износот „96.000.000", во позицијата 581, конто 445 
— Радовиш, износот „20.000.000" се заменува со изно-
сот „32.000.000"; во позицијата 582, конто 445 — Све-
ти Николе, износот „15.000.000" се заменува со изно-
сот ,„37.000.000"; во ставката основна намена, изно-
сот, („528.600.000" се заменува со износот „923.000.000"; 
и во ставката вкупно раздел 65 (позиции од 570 до 
582) износот „17.776.000.000", се заменува со износот 
„20.839.582.000". 

5. Во Раздел бб — Средства за резервите, во по-
зицијата 583, конто 470 —: Издвојување во постојана-
та резерва на Републиката, износот „100.000.000", на 
двете места се заменува со износот ,„130.000.000"; во 
позицијата 585, конто 488 — Тековна буџетска резер-
ва износот ,„50.000.000" се заменува со износот 
„695.944.000"; во ставката основна намена износот 
„57.906.000" се заменува со износот „703.850.000" и во 
ставката Вкупно раздел бб (позиции од 583 до 585) 
износот „157.906.000" се заменува со износот 
„803.850.000". 

Член 5 
Овие измени влегуваат во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка, Ре-
публика Македонија". 

688. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за обезбедување средства за изградба на електро-
енергетски објекти, 

што Собранието на СРМ го донесе на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 но-
ември 1986 година. 

Бр. 08-3238/1 
26 ноември 1986 година / 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

I 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕР-

ГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за изградба 

на електроенергетски објекти („Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" број 23/83 и 
23/84) во членот 7-а ставот 1 се менува и гласи: 

„Дел од средствата што се обезбедуваат со овој 
закон, потребни за изведување на претходни инвес-
тициони работи, како што се: изработка на студии, 
истраги и изготвување на идејни и други проекти и 
инвестициона програма и прибавување на документа-
ција врз основа на која може да се донесе инвести-
циона одлука за изградба на електроенергетски об-
јекти во Републиката и за учество во финансирањето 
на претходни работи за изградба на заеднички елек-
троенергетски објекти во земјата, Самоуправната ин-
тересна заедница за енергетика на Македонија може 
да ги дава на корисниците без обврска за враќање*. 

Ставот з се брише. 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". , 

689. 
Врз основа на член 15 од Законот за заштита на 

Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро 
(„Службен весник на СРМ" број 45/77 и 8/80), Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата, одржана 
на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХ-

РИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО 
ЕЗЕРО 

Се разрешуваат од должноста претседателот и 
членовите на Советот за заштита на Охридското, 
Преспанското и Дојранското Езеро, поради истек на 
времето за кое се именувани: , 

Претседател 
д-р Љупчо Групче 
Членови: 
д-р Љупчо Ајдински, 
Никола Бошале, 
Јован Камберски, 
Вангел Коџоман, 
д-р Живко Паришко, 
д-р Сотир Сотировски, 
Петар Василевски, 
д-р Милчо Точко, 
Чедомир Неловски, 
Јовица Попоски, 
Живко Ѓуровски, 
Димитар Бузалевски, 
Томе Аризанов и 
Дине Пои-Кочев. 
За претседател и членови на Советот за заштита 

на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро се 
именуваат: 

за претседател 
Мориц Романо, општествено-политички работник, 
за членови: 
д-р Љупчо Групче, 'Професор на Природно-мате-

матичкиот факултет во Скопје, 
Трајан Петковски, кустос-советник во Природно-

научен музеј на Македонија, 
Никола Србиноски, советник на претседателот на 

Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и 
заштита на човековата околина, 

Каменчо Ѓоргов, член на Претседателството на 
Републичката конференција на ССРНМ, 
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д-р Костадин Грековски, главен републички сани-
тарен инспектор при Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика, 

инж. Јован Цветковски, директор на Републичка-
та управа за водостопанство при Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Кирил Наумовски, дипл. електро, инж. претседа-
тел на Собранието на општина Охрид, 

д-р Милчо Точко, директор на Хидробиолошкиот 
завод во Охрид, 

Петар Тончев, вработен во РО „Дојранско Езеро" 
— Нов Дојран, 

Јован Мачуков, чден на Извршниот совет на Соб-
ранието на општина Гевгелија и претседател на Оп-
штинскиот комитет за урбанизам, станбено-комунал-
ни и имотно-правни работи. 

Димитар Бузлевски, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на општина Ресен, 

Петар Јовановски, потпретседател на Собранието 
на општина Ресен, 

Данило Бакрачевски, претседател на Собранието 
на општина Струга, 

Уранија Попоска, претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на општина Струга, 

инж. Зоран Караманоловски, Хидрометеоролошки 
завод за заштита на водите и 

м-р Стефанка Мирчевска-Хаџипецева, Институт за 
просторно планирање. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-326^/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, с. р. 

690, 
Врз основа на член 10 став 5 од Законот за Но-

винско-издавачката работна организација „Службен 
весник на СРМ" („Службен весник на СРМ" бр. 43/80), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ИЗДА-
ВАЧКИОТ СОВЕТ НА НИРО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА- СРМ" 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Издавачкиот- совет на НИРО „Службен 
весник на СРМ", поради истек на времето за кое се 
именувани: 

Тихо Теодосиевски, 
Тито Петковски и 
.Момчило Апостолов. 
За претставници на општествената заедница во 

Издавачкиот совет на НИРО „Службен весник на 
СРМ" се именуваат 

Пешев Трајче, делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ, 

Методија Рикалоски, заменик секретар во Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ и 

"Живко Тодоровски, републички советник во Соб-
ранието на СР Македонија. 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3274/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот 'на здружениот труд, 
Иван Аврамовим, е. р. 

691. 
Врз основа на член 77 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/86), Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И 

МАЛИ ДЕЦА — БИТОЛА 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње индивидуален работоводен орган на Домот за до-
енчиња и мали деца — Битола се именуваат: 

Јован Ношпал, вработен во СИЗ за непосредна 
детска заштита — Прилеп, 

Љубиша Чичиќ, член на Одборот за здравство и 
социјална политика во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ. 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3272/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, е. р. 

692. 
Врз основа на член 62 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/86), Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 ноември 1986 година, донесе 

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

И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Заводот за рехабилитаци-
ја на деца и младинци — Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани: 

д-р Димитар Ефински и 
Живка Милошевић. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци — Скопје се именуваат: 

Злата Камџијаш, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, воспитувач во РО за 
згрижување и воспитување „Раде Јовчевски-КорчагиН" 
— Скопје, 

Ане Наков, секретар на Градската организација 
на Црвениот крст —• Скодје и 

Данчо Наќев, технолог во „Коце Металец" — 
Скопје (претставник од родителите на децата). 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3279/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамова«!, е. р. 
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693. 
Врз основа на член 257 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ" број 16/85), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ АПТЕ-
КА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган 
на ООЗТ Аптека при Медицинскиот факултет ~ 
Скопје се именуваат.-

Рокса Георгиевска, секретар на Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на СР Македонија, 

Петруш Гаврилов, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ (вработен во РО 
„Технометал-Вардар" — Скопје). 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3268/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

694. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" број 
16Ј/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 ноември 19Ѕ6 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената за-
едница во Советот на Електротехничкиот факултет 
во Скопје, поради, истек на времето за кое е име-
нуван инж. Коста Митрески. 

За претставник на општествената заедница во Со-
ветот на Електротехничкиот факултет во Скопје се 
именува Нове Саздовски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ (раководител 
на електроодржување во РО ИГМ — Скопје). 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3273/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, е. р. 

695. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 ноември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
»ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Клиника за хематоло-

гија при Медицинскиот факултет во Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

д-р Вера Сеизова и 
Блажо Атанасов. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за хематологија при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

Кирил Андоновски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ (вработен во 
Собранието на општина Чаир — Скопје) и 

Софија Стефановска, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ. 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3275/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, е. р. 

696. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 4 

број 16/Ѕ5), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 ноември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И 
АКУШЕРСТВО ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

— СКОПЈЕ 

. Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Клиника за гинеко-
логија и акушерство при Медицинскиот факултет — 
Скопје, поради истек на. времето за кое се имену-
вани : -

Варва Михајлова, 
Ристо Попсимонов и 
Вера Черепналковска. 
За претставници на опшетствената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушер-
ство при Медицинскиот факултет — Скопје се име-
нуваат: 

Бранкица Арсениеска-Темелковска, извршен секре-
тар на ОК СКМ — Центар — Скопје, 

Ката Лахтова, општествено-политички работник и 
Лилјана Ивановска, секретар на Одборот за 

здравство и социјална политика во СЗТ при Собра-
нието на СРМ. 
I - . . 
СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА 'СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2^-3276/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовска, е. р. 
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697. 
Врз основа на член 24Ѕ став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ 

— СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Природно-математичкиот 
факултет во Скопје, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

Ристо Андов, 
Сашо Гигов и 
д-р Трпе Гуевски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Природио-математичкиот факултет во 
Скопје се именуваат: 

Ристо Групче, директор на Природно-научниот 
музеј на Македонија, 

Васил Саров, член на Претседателството на ОК 
ССРНМ — Гази Баба (вработен во Рудници и желе-
зарница „Скопје" — Скопје — ООЗТ Ладна валав-
ница) и 

Вера Маловска, член на ОК СКМ — Центар (про-
фесор во ЦСО „Раде Јовчевски-Корчагин" — Скопје). 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3277/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

698. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за на-

учно-истражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26 ноември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА — 

СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената за-
едница во Советот на Институтот за национална исто-
рија — Скопје, поради истек на времето за кое е 
именуван Тодор Талески. 

За претставник на општествената заедница во Со-
ветот на Институтот за национална историја — Скоп-
је се именува Перо Коробар, член на Советот на Ре-
публиката. 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3278/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамова«!, е. р. 

699. 
Врз основа на член 257 став 1 и 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 ноември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕЛЕКТРО-

ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган 
на Електротехничкиот факултет во Скопје се имену-
ваат: 

м-р Максим Ангеловски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ '(помош-
ник генерален директор на РО ПТТ „Скопје" —» 
Скопје), 

Никола Поповски, член на Претседателството на 
ОК СКМ — Центар (раководител на Биро за инвес-
тиции при „Електро — Скопје" — Скопје). 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3269/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамовски, е. р. 

700. 
Врз основа на член 257 од Законот за насочено-

то образование |(„Службен весник на СРМ" број 16/85), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 ноември 1986 година; донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ КЛИ-
НИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ 
СОСТОЈБИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган на 
ООЗТ Клиника за инфективни болести и фебрилни 
состојби при Медицинскиот факултет во Скопје се 
именуваат: 

Бранко Чадиковски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ (вработен во 
Заедницата за здравство и здравствено осигурување 
на град Скопје), 

Трајче Латиновски, член на ГК на ССРНМ —• 
Скопје (вработен во ЗОИЛ „МАКЕДОНИЈА"). 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3267/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, е. р. 
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701. 
Врз основа на член 257 став 1 и 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 ноември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ИН-
СТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган 
на ООЗТ Институт за економика и организација на 
земјоделство при Земјоделскиот факултет во Скопје 
се именуваат: 

Спиро Димитровски, член на ГК на ССРНМ (вра-
ботен во Собранието на град Скопје) и 

Ѓорѓи Камчев, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ (вработен во ЗИК 
„Скопско Поле" — Скопје). 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3270/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска, е. р. 

702. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 ноември 1986 година, донесе I 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
УЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РУДАРСКО-

ГЕОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган 
на Рударско-геолошкиот факултет во Штип се име-
нуваат: 

Мито Димитровски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ (вработен во „Ју-
гопорцелан" — Титов Велес), 

Душан Цацков, делегат во Соборот на општините 
на Собранието на СРМ (професор на Педагошката 
академија). 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3271/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, е. р. 

703. 
Врз основа на член 257 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ" број 16/85), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на Земјоделскиот факултет 
во Скопје се именуваат: 

Милутин Маниќ, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ (вработен во ЗИК 
„Куманово" — Увоз-извоз ООЗТ Земјоделие) и 

Бранко Шумански, член на Извршниот одбор на 
Задружниот сојуз на Македонија. 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3263/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
• Иван Аврамовска е. р. 

704. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 18/83), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 25 и 26 ноем-
ври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за стапката на при-
донесот од личниот доход за пензиското и инвалид-
ското осигурување, што ја донесе Собранието на Са-
хмоуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 23 октомври 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3240/1 
25 и 26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска, е. р. 

705. 
Врз основа на член 60 од Законот за научноис-

тражувачката дејност |(„Службен весник на СРМ" бр. 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 25 и 26 ноември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ" ВО СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Основната ор-
ганизација на здружениот труд Економски институт 
„Скопје" — Скопје, што го донесоа работниците на 
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Основната организација на здружениот труд Еко-
номски институт „Скопје" — Скопје на референдумот 
одржан иа 24 март 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3239/1 
25 и 26 ноември 1986 година 

Скопје 
, Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска!, с. р. 

706. 
Врз бенова на член 223 од Деловникот на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ПОД-
ГОТВУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ПО-
СЕБНИ МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКА-

ТА НА НАЈБРЗ РАЗВОЈ НА САП КОСОВО ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

За член на Одборот за подготвување општествен 
договор за посебни мерки за остварување на поли-
тиката на најбрз развој на САП Косово во периодот 
од 1986 до 1990 година се делегира Дургут Едипов-
ски. потпретседател на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3266/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

707. 
Врз основа на член 223 од Деловникот на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ПОДГОТ-
ВУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА ПО ОСНОВ НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1986 ДО 1990 ГОДИНА 

За член на Одборот за подготвување на опште-
ствен договор за здружување на трудот и средствата 
по основ на средствата на Фондот на Федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраини 
во периодот од 1986 до 1990 година се делегира Иван 
Аврамовски, претседател на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СР Македонија. 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3265/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска, е, р. 

708. 
Врз основа на член 62 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА 

СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ 
ИСТРАЖУВАЊА 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Институтот за социолошки и политичко-правни ис-
тражувања, со која за директор е именуван проф. 
д-р Стојмен Михајловски, научен советник во Ин-
ститутот. 

СОБОР НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3264/1 
26 ноември 1986 година 

Скопје _ 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, е. р. 

709. 
Врз основа на член 228 став 1 алинеја 4 од 

Деловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 29 од Одлуката за основите 
и мерилата за стекнување и распределба на сред-
ствата за лични доходи и другите примања и надо-
местоци на функционерите што ги избира и имену-
ва Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ" 
број 24/85), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 ноември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

НА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ РАЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

1. Износот на дневниците на делегатите во Со-
бранието на СРМ за деновите поминати надвор од 
местото на престојување поради учество во работата 
на Собранието на СРМ, неговите собори и работни 
тела, нивните претседатели или на претседателот на 
Собранието на СРМ и претседателите на соборите 
изнесува 2500 динари. 

2. Износот на дневниците за службени патувања, 
на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СРМ и на раководните работници што 
ги назначува Претседателството на Собранието на 
СРМ изнесува 2500 динари: 

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

4. Докодку на службеното патување имаат тро-
шоци за ноќевање, се признава во целост износот на 
трошоците за сместување во хотел од Б категорија. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за висината на 
дневниците на делегатите во Собранието на СРМ и 
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функционерите што ги избира и именува Собрание-
то на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 29/86). 

6. Оваа одлука влегува во сила од 1 декември 
1986 година. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА 

Бр. 10-3141 
24 ноември 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Томе Дракулева«!, е. р. 

710. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ на 
седницата одржана на 27 ноември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор се ослободува осуденото лице: 
1. Молкоски Ангеле Димитрија од Охрид. 

II 
Од извршување на паричната казна се ослободува 

осуденото лице: 
1. Кочовска Стеван Бона од Битола, во износ од 

5.000 динари. 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор им 
се услови за 1 година на осудените лица-. 

1. Апостоловски Стојко Живко од Скопје, во трае-
ње од 3 месеци, 

2. Колчакоски Коле Петре од Прилеп, во траење 
од 3 месеци, 

3. Адили Шефки Силвете од е. Копанце, во трае-
ње од 4 месеци, 

4. Пелтековски Јован Илија од Струмица, во трае-
ње од 5 месеци, 

5. Јованов Перо Горчо од Кавадарци, во траење 
од 6 месеци. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-699 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

711. 
Врз основа на член 206 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ПАТНИТЕ, 
ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Уредбата за највисоките износи на патните, 

дневните и други трошоци на работниците во репуб-

личките органи на управата („Службен весник на 
СРМ" број 36/81 и 27/85) во членот 9, ставот 2 се 
менува и гласи: 

„Ако за време на службеното патување се ко-
ристи ноќевање, на работниците им се признаваат 
трошоци за ноќевање во износ утврден за хотел „Б" 
категорија, врз основа на приложената сметка за 
ноќевање". , 

Ставот з се брише. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2028/1 
27 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

712. 
Врз основа на член 10 од Уредбата за највисо-

ките износи на патните, дневните и другите трошо-
ци на работниците во републичките органи на упра-
вата („Службен весник на СРМ" бр. 36/81 и 27/85), 
Комисијата за кадровски и административни праша-
ња на Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКО-
ВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОД 

НОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службени патувања 
на работниците во републичките органи на управата 
и во републичките организации и на функционерите 
и раководните работници што ги именува односно 
назначува Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија изнесува 2.500 динари. 

2. Доколку за време на службеното патување не 
се ноќева надвор од местото на живеење; дневни-
цата се намалува за 30%. 

3. АКО за време на службеното патување се ко-
ристи ноќевале на работниците им се признаваат 
трошоци за ноќевање во износ утврден за хотел „Б" 
категорија. 

4. Со влегување во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката број 17-1340/1 од 18 јули 
1986 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила 'од 1 декември 
1986 година, а ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија". 

Бр. 17-2000/1 
20 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски 
и административни прашања, 
д-р Владо Камбовиќ, е. р, 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

323. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката заедница, на седницата одржана на 24 но-
ември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТПИС 
НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат критериумите и 

постапката за отпис на ненаплатените побарувања на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата, (во натамошниот 
текст: Републичката заедница) настанати по основ 
на незаконито користење на правото на додаток на 
деца. 

Член 2 
Отпис на побарувањата може да се изврши во 

следните случаи: 
1. неекономичност од натамошно водење на пос-

тапката, ако висината на побарувањето не го преоѓа 
износот од 7000 динари,-

2. ненаплативост на побарувањето, ако висината 
на побарувањето не го преоѓа износот од 13.000 ди-
нари. 

Член 3 
Неекономичност од понатамошно водење на пос-

тапката се смета кога обидот за вонсудско порамну-
вање останал безуспешен по истекот на 1 година 
од денот на дознавањето во Републичката заедница, 
ако висината на побарувањето не го преминува изно-
сот 7.000 динари. 

Член 4 
Побарувањето ќе се смета за ненаплативо во 

случаите ако: 
1. должникот умрел или се иселил во непознат 

правец, а не оставил никаков имот од кој би може-
ло побарувањето да се наплати,-

2. ако настапила застареност на побарувањата; 
3. ако наплатата не може да се спроведе ниту 

по присилен пат во текот на три години,-
4. ако со наплатата на побарувањето очигледно 

би се довело во прашање нужното издржување на 
должникот и членовите на неговото семејство,-

Член 5 
Опис на побарувањата предвидени во член 3 и 

4 точка 1, 2 и 3 од Одлуката, врши Работната за-
едница на Републичката заедница по службена долж-
ност. 

Член 6 
Барање за отпис на неправилно исплатениот из-

нос на додатокот на деца во износ над 13.000 дина-
ри, како и во случајот од член 4 точка 4 од оваа 
одлука, може да поднесе должникот. 

Барањето се поднесува до Комисијата за следе-
ње на детски додаток и други парични примања. 

Член 7 
Барањето за отпис треба да ги содржи следните 

докази: 
1. правосилно решение за обнова на постапката 

со кое е утврдена неправилната исплата на додаток 
на деца; 

2. доказ за социјално-материјалните прилики во 
семејството (потврда за личен доход, потврда од за-
едницата за вработување, центарот за социјална ра-
бота, лекарски наод и мислење и слично или увере-
ние за материјалната положба). 

Член 8 
Барањето за отпис може да се поднесе најдоцна 

во рок од 60 дена од денот на доставување на ко-
нечно решение со кое е утврдена неправилната ис-
плата на детски додаток. 

Член 9 
Рокот од член 8 од оваа одлука за поднесување 

на барање за отпис на неправилно исплатени изно-
си на детски додаток настанати до денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука се смета од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 10 
Одлука по барањето за отпис на неправилно 

примениот детски додаток по предлог на Комисијата 
од член 6 на оваа одлука донесува Извршниот од-
бор на Собранието на Заедницата. 

Член 11 
Стручната обработка на барањето и подготвува-

ње на предлогот за отпис ја врши одговорниот ра-
ботник за регрес во Стручната служба на Републич-
ката заедница. 

Член 12 
Извршниот одбор и Стручната служба најмалку 

еднаш годишно го информираат Собранието за от-
пивте по член 5 и член 10 од оваа одлука. 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се одне-
сува за сите предмети по кои е констатирана непра-
вилната исплата на додатокот на децата и по кое е 
во тек постапката за повраќај. 

Бр. 11-1145/3 
24 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Васил ева, е. р. 

324. 
Врз основа на член 63 од Статутот и Одлуката 

бр. 11-468/4 на Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата, Извршниот одбор на Собранието, 
на седницата одржана на 6 декември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА НА 
ПРИДОНЕС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО МЕСЕЦ 

ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Обврзниците за упла!ќање придонес од личен до-

ход во Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за основно образование се ослободуваат од обврс-
ката за уплата на придонес од личен доход за Ре-
публичката СИЗ за основно образование, за сите ис-
плати на личен доход што ќе бидат извршени во 
месец декември 1986 година, 
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Член 2 
Вишокот на приходите што ќе биде остварен 

во Републичката СИЗ за предучилишно и основно, 
воспитание и образование и општествена заштита 
на децата во дејноста за основно образование, да се 
пренесе во делот за општествена заштита на децата. 

Член 3 
Службата на општественото книговодство ќе се 

грижи за правилно спроведување на оваа одлука. 

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

сувањето и ќе се објави ва „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 11-1256/2 
6 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Македонка Јовиќ, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка за пониш-
тување на изгубени чекови, издадени од ЈИК банка 
Деловна единица — Скопје, на лицето Антониевски 
Светозар од Скопје. Постапката се води под Р. бр. 
206/86. Изгубени се чековите под бр. 3539656-3539670. 

Се моли секој оној кај кого се наоѓаат чековите 
или ги нашол или нешто знае, за истото да го из-
вести судот или истите да ги достави во судот во 
рок од 60 дена. Во спротивно, истите ќе бидат по-
ништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
206/86. (160) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Во овој суд е заведен спор за развод на брак по 
тужбата на тужител ката Снежана Калинова од Скоп-
је, булевар „АСНОМ" кула 4 влез 1 стан 10, нас. 
Ново Лисиче, против тужениот Калинов Борис од 
Скопје, сега со живеалиште во Гевгелија со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 4.000 динари. 

Се повикува тужениот Борис Калинов да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапуван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI П. 
бр. 2568/86. (159) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за укинување на службеност на пат по тужбата на 
Шаќири Селман од е. Желино — Тетовско против 
Ариф Рамадан Идризи од е. Желино, сега со непоз-
ната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот Идризи Ариф од е. Же-
лино, сега со непозната адреса во Германија, да хе 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот или во истиот рок 
да одреди свој полномошник. Во спротивно, ќе му 
биде поставен привремен застапник кој ќе го заста-
пува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1472/86. 
(161) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Диплома на име Рамадан Хисмани, Тетово. (731) 
Свидетелство за II година на име Ќаил Ормани, 

Тетово. (732) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мерџана 

Ѓуровиќ, Штип. (733) 
Здравствена легитимација на име Верица Стан-

кова, Штип. (734) 
Здравствена легитимација на име Убавка Везен-

кова, Штип. (735) 
Здравствена легитимација на име Антонио Пан-

дов, Штип. (737) 
Здравствена легитимација на име Стојка Штер-

јова, Штип. (738) 
Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 

Сачковски, Берово. * (739) 
Работна книшка на име -Миљаим Аљи, Скопје. 
Воена книшка на име Ибраим Адеми, е. Тру-

барево, Скопје. (743) 
Свидетелство за V одделение на име Илија 

Стојчевски, Прилеп. (744) 
Свидетелство на име Томислав ѓорѓиевски, Ку-

маново. (749) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Хулсуи Јашари, Куманово. (750) 
Свидетелство за VIII одделение на име Славче 

Кирев, Кратово. (751) 
Свидетелство за VIII одделение на име Радев-

ска Милка, е. Дреново, Титов Велес. (752) 
Свидетелство за II година на име Ило Михај-

ловски, Тетово. (753) 
Свидетелство на име Берзати, Берзати, Тетово. 
Свидетелство за I година на име Реџеп Дер-

виши, Тетово. (755) 
Диплома на име Фуат Демири, Тетово. (756) 
Лична карта на име Љупчо Новески, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Катица Нове-

чесќа, Тетово. (758) 
Лична карта на име Исмет Исени, Тетово. (759) 
Свидетелство за VIII одделение на име Емине 

Муртезани, Тетово. (760) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ратка 

Петровска, Тетово. (761) 
Свидетелство за I година на име Жаклина Са-

маровска, Гостивар. (763) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ислам 

Абдулаи, Гостивар. (764) 
Уверение за кебапчиски занает на име Војо Три-

фуновић, Гостивар. (765) 
Лична карта на име Југослав Анѓелкоски, Гости-

вар. (766) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Даут 

Мемети, е. Љуботен, Скопје. (768) 
Воена книшка на име Абаз Бехчедин, Скопје. 
Диплома за завршен испит и свидетелства од 

I до IV година на име Никола Гировски, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение на име Заим 

Мухаремовиќ, е. Маџари, Скопје. (771) 
Свидетелства за завршено I, II и III година 

на име Лилјана Мицева, Кавадарци. (772) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сабе-

дин Јусуфи, Скопје. (773) 
Работна книшка на име Икономов Божидар, 

Скопје. (774) 
Слободна ученичка карта на име Богатинов Жар-

ко, Скопје. (775) 
Свидетелство за VIII одделение на име Коле 

Стевановски, Скопје. (776) 
Свидетелство на име Ванчо Стојановски, Крива 

Паланка. (780) 
Свидетелство за II година на име Костов Делче, 

Титов Велес. (781) 
Свидетелство за II година на име Блаже Стојко-

ски, Титов Велес. (782) 
Свидетелство за VIII одделение на име Раиф 
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Пајазити, е. Челопек, Тетово. (783) 
Свидетелство за УШ одделение на име Реџеп 

Јонузи, Тетово. (784) 
Свидетелство на Мурат Исмаили, Тетово. (785), 
Здравствена легитимација на име Азби Незири, 

Тетово. (786) 
Здравствена легитимација на име Гордана Сте-

во Маркоска, Тетово. (787) 
Диплома на име Јашар Есади, Тетово. (788) 
Свидетелство од I до IV клас на име Митат 

Мустафа, Тетово. (790) 
Свидетелство за VIII одделение на име Трпко 

Петровски, Тетово. (791) 
Свидетелство за II клас на име Страшо Арсов-

ски, Тетово. (792) 
Свидетелство за VIII одделение на име Реџеп 

Хисени, Тетово. (793) 
Свидетелство на име Абдилџеват И браими, Те-

тово. (796) 
Диплома на име Агим Бајрами, Тетово. (797) 
Свидетелство за VIII одделение на име Горан 

Василевски, Гостивар. (798) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 

Василевски, Гостивар. • (7,99) 
Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-

баки Мухареми, Гостивар. (800) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гајур 

Мухарему Гостивар. (801) 
Здравствена легитимација на име Даме Јанев, 

Штип. (802) 
Индекс на име Марија Стоименова, Штип. (803) 
Свидетелство на име Валентина Стоименовска, 

Делчево. (804) 
Свидетелство за VI одделение на име Марија 

Георгиева, Кочани. (805) 
Свидетелство за VI одделение на име Лозена 

Ангелова, Кочани. (806) 
Свидетелство за VIII одделение на име Велика 

Јованова, Кочани. (807) 
Работна книшка на име Зимер Селимов, е. Гру-

шино, Скопје. (808) 
Работна книшка на име Муамет Касами, Скопје. 
Свидетелство на име Балески Самир, Прилеп. 
Свидетелство за I година гимназија на име Ди-

меска Невена, Прилеп. (811) 
Диплома за завршено средно образование на 

име Цветкоски Горанчо, Прилеп. (812) 
Свидетелство и диплома на име Кузески Љубе, 

Сопотница, Прилеп. (813) 
Свидетелство за VIII ^одделение на име Славчо 

Иваноски, Прилеп. (814) 
Свидетелство за IV одделение на име Алил Зе-

кироски, Крушево. . (815) 
Здравствена легитимација на име Фатиме Ме-

меди, Тетово. (816) ѓ 
Свидетелство за VIII одделение на име. Беадин 

Демири, Тетово. (817) 
Свидетелство на име Фекри Алимани, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Садри Мемеди, 

Тетово. (819) 
Здравствена легитимација на име Заиде Мемеди, 

Тетово. (820) 
Лична карта на име Севдије Рецепи, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Делми 

Абдили, Тетово. (822) 
Здравствена легитимација на име Александар Ди-

моски, Тетово. (824) 
Свидетелство за VII одделение на име Наста 

Ристоска, Тетово, (825) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Газмен Дурмиши, Тетово. „ (827) 
Диплома на име Јованка Карафилска, Гости-

вар. (828) 
Лична карта на име Дулзер Абази, Гостивар. 
Свидетелство за V одделение на име Фатиме 

Мухареми, Гостивар. (830) 
Свидетелство за VII одделение на име Зуји Ха-

сипи, Гостивар. (831) 
Свидетелство за VIII одделение на име Хусмедин 

Чако, Гостивар. (832) 

Индекс на име Елица Божинова, Штип. (833) 
Свидетелство на име Реџеп Арслан, Штип. (834) 
Свидетелство на име Снежана Новеска, Кочани. 
Свидетелство на име Верица Мицеска, Кочани. 
Свидетелство за VIII одделение на име Стојан 

Ефтимов, Радовиш. (837) 
Свидетелство на име Убавка Коцева, Радовиш. 
Свидетелство за VIII одделение на име Рустеми 

Зуќуфли, е. Студеничани, Скопје. (839) 
Свидетелство за IV одделение на име Снежана 

Шиманоска, Прилеп. (840) 
Здравствена легитимација на име Ибраимоски 

Ахмет, е. Црнилиште, Прилеп. (841) 
Свидетелство за VI одделение на име Богески 

Ице, е. Пешталево, Прилеп. (842) 
Лична карта и здравствена легитимација на име 

Јаховиќ Заурифа, е. Десово, Прилеп. (843) 
Свидетелство за VIII одделение на име Стоја-

новски Ристе, Прилеп. ' <844) 
Работна книшка на име Раиф Фазлији, Кума-

ново. ' (845) 
Работна книшка на име Милена Сабри, Охрид. 
Свидетелство за IV одделение на име Стеван 

Саздовски, Тк гов Велес. (847) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петров-

ска Нада, е. Ореше, Титов Велес. (848) 
Книшка на име Неша Маркова, Кавадарци. (849) 
Свидетелство за VIII одделение на име Атана-

са Димитриева, Демир Капија. (850) 
Здравствена легитимација на име Јовановски 

Игор, Тетово. (851) 
Книшка на име Риза Куртиши, Тетово. (852) 
Лична карта на име Ремзи је Селими, Тетово. 
Свидетелство за VII одделение на име Пајсије 

Спасеновски, Тетово. (854) 
Свидетелство на име Нема Билали, Тетово. (855) 
Свидетелство на име Нагиб Таири, Тетово. (856) 
Здравствена легитимација на име Феризат Таири, 

Тетово. (857) 
Свидетелство за IV одделение на име Бајрам 

Абди Тетово. (858) 
Свидетелство за VIII одделение на уме Ќани 

Исени, Тетово. (859) 
Свидетелство на име Вехиг Рецепи Тетово. (860) 
Здравствена легитимација на име Гордана Анге-

лова Штип. (861) 
Здравствена легитимација на име Станка Коцева, 

Штип. (862) 
Лична карта на име Стојан Ристов, Штип. (863) 
Свидетелство за IV одделение на име Владо 

Димитров, Кочани. (864) 
Свидетелство за IV одделение на име Десанка 

Јанева, Кочани. ' (865) 
Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 

Јовановски, Кочани. (8бб) 
Воена книшка на име Зоран Јованов, Скопје. 
Свидетелство за градежен бравар од металска • 

струка на име Цамиќ Рифат, Скопје. (869) 
Воена книшка на име Арсовски Борко, Кума-

ново. (870) 
Воено уверение за учесник во НОБ на име Ар-

совски Борко, Куманово. (871) 
Работна книшка на име Исни Јојовски, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение на име Исни 

Јој овски, Скопје. (873) 
Воена книшка на име Гиевски Ацо, Скопје. (874) 
Работна книшка на име Драги Спасеноски, Скопје. 
Работна книшка на име Убавка Спасеноска, 

Скопје. (876) 
Работна книшка на име Стеван Спасеноски, Ско-

пје. ' (877) 
Свидетелство за VIII одделение на име Благуна 

Блажевска, Скопје. (878) 
Свидетелство за VIII одделение н а ' име Назим 

Етем, Скопје. (879) 
Свидетелство за VIII одделение на име Тони 

Муркоски, Крушево. (880) 
Царинска листа — список на селидбени предме-

ти, издаден од Царинарница — Скопје, на име Хазир 
Лековиќ, Скопје. (6109) 
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Свидетелство за I година на име Бахким Хи-
љаиаи, Тетово. (885) 

Свидетелство за V одделение на име Муља Сел-
ман^ Гостивар. (886) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
име Муамедин Мурати, Гостивар. (887) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хади 
Тасуни, Гостивар. (888) 

Свидетелство за VIII одделение на име Али Ша-
ин, Гостивар. (889) 

Лична карта на име Булис Спиридис, Гостивар. 
Работна книшка на име Кони Мајони, Скопје. 
Воена книшка на име Стојан Теновиќ, Скопје. 
Воена книшка на име Саќипи Џомолоидин, е. 

Синѓелиќ, Скопје. (893) 
Работна книшка на име Виолета Ристевска, Ско-

пје. (894) 
Диплома на име Весна Белковска, Куманово 
Свидетелство за I година на име Милановски 

Ѓокица, Крића Паланка. (898) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зорица 

Асимовска, Крива Паланка. (899) 
Работна книшка на име Зорица Јосимовска, Кри-

ва Паланка. (899-а) 
Свидетелство на име Дракче Савевски, Тетово. 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Али Ибрахими, Тетово. (901) 
Свидетелства од V до VIII одделение на име 

Зеќир Далипи, Тетово. (902) 
Свидетелство за VI одделение на име Адем 

Велији, Тетово. (903) 
Свидетелство за IV одделение на име Ружица 

Раилевиќ, Тетово. (905) 
Свидетелство за I година на име Џемаил Бе-

џети, Тетово. (906) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Хаџер Рамадани, Тетово. (907) 
Свидетелства за I и II клас на име Екрем 

Алии, Тетово. (908) 
Свидетелство за VIII .одделение на име Ремзие 

Кадриу, Тетово. (909) 
Свидетелство на име Нитамедин, Бакрами, Те-

тово. (910) 
Свидетелство за VIII одделение на име Билал 

Јакупи, Тетово. (911) 
< Свидетелство за IV одделение на име Савица 

Михајловска, Тетово. - (912) 
Диплома на име Блага Герасимова, Штип. (913) 
Здравствена легитимација на име Горан Мусев, 

Штип. (914) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сло-

бодан Таков, Штип. (915) 
Свидетелство на име Фекри Шабани, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Налиси 

Ахмети, Гостивар. , (368) 
Свидетелство наиме Асип Адеми, Гостивар. (369) 
Свидетелство за VIII одделение на име Насер 

Шаини, Гостивар. , (370) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вафире 

Демири, Гостивар. (371) 
Ученичка книшка на име Славица Тодосова, 

Штип. (372) 
Ученичка книшка на име Татјана Јованова, 

Штип. (373) 
Ученичка книшка на име Жаклина Тосталова, 

Штип. (374) 
Книшка на име Петар Киров, Радовиш. (375) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јован 

Тасев, Радовиш. (376) 
Здравствена легитимација на име Стојаноски 

Дамјанчо, Прилеп. (377) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јован 

Стојаноски, Прилеп. (378) 
Свидетелство за II клас на име ѓорѓиоски Драш-

ко, Македонски Брод. (380) 
Ученичка книшка за III клас на име Смиле-

ски Драган, Македонски Брод. (381) 
Индекс бр. 429/80 на име . Велеска Снежана, 

Титов Велес. (382). 
Свидетелство за положен завршен испит на име 

Дечева Лидија, Титов Велес. (383) 

Свидетелство на име Зоран Ристов, Титов Ве-
лес. (384) 

Свидетелство за VIII одделение на име Адем-
сафи Рамадани, Тетово. (385) 

Свидетелство за III одделение на име Љиљјета 
Емурлаи, Тетово. (386) 

Свидетелство за I година на име Мариче Ван-
това, Штип. (387) 

Ученичка книшка на име Јованка Мечевска, Штип. 
Здравствена легитимација на име Денис Кам-

бери, Штип. (389) 
Свидетелство за VII одделение на име Горан 

Михајлов, Штип. (390) 
Книшка на име Раман Шабанов, Штип. (391) 
Ученичка книшка на име Борјанка Арсова, Штип. 
Здравствена легитимација на име Натка Алек-

сова, Штип. (393) 
Диплома на име Расмије Јајова, Штип. (394) 
Автобуска слободна карта на име Јонче Јонев-

ски, Скопје. (396) 
Работна книшка на име Алиќ Муамер, Скопје. 
Слободна автобуска карта на име Киро Нико-

ловски, Скопје. (398) 
Воена книшка на име Димитрије' Мицевски, Би-

тола. (399) 
Свидетелство за VIII одделение на име Осман 

Рецепи, Тетово. (401) 
Здравствена легитимација на име Ферихан Ха-

лити, Тетово. (402) 
Книшка на име Сатки Шабани, Тетово. (403) 
Лична карта на име Ферат Алити, Тетово. (404) 
Лична карта на име Емин Весели, Тетово. (405) 
Свидетелство за IV одделение на име Фатмир 

Шаоивари, Гостивар. (406) 
Свидетелство за VIII одделение на име Фере-

дин Шаќири, Гостивар. (407) 
Свидетелство за IV одделение на име Мурадије 

Салиу, Гостивар. (408) 
Свидетелство за VI одделение на име Тони Бу-

бевски, Берово. (409) 
Работна книшка на име Цвета Николовска, 

Скопје. (410) 
Работна книшка на име Стојаноска Аница, Ско-

пје. , (411) 
Слободна автобуска карта на име Исо Исмаили, 

Скопје. , (412) 
Воена книшка на име Фазлија Гани, е. Љу-

ботен, Скопје. (413) 
Свидетелство за II година на име Бојовиќ, Ми-

лосав, Скопје. (414) 
Свидетелства за VI и VII одделение на име 

Илиевски Бобан, нас. Драчево. (415) 
Ученичка книшка за I година на име Гордана 

Пројковска, Куманово. (416) 
Свидетелство за IV одделение на име Трајко 

Давитковски, Кратово. (418) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бајрам 

Демировски- Крива Паланка. (419) 
Свидетелство за VIII одделение на име Димит-

ровски Дене, Крива Паланка. (420) 
Свидетелство за IV одделение на име Миљана 

Грујоска, Македонски Брод. (421) 
Свидетелство за IV одделение на име Маркова 

Евка, е. Рлевци, Титов Велес. (422) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сузана 

Стојанова, Титов Велес. (423) 
Здравствена книшка на име Круме Тодоров, 

Гевгелија.. (424) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петре 

Лазаров, Неготино. (425) 
Свидетелство за IV одделение на име Тахи Ос-

мани, Тетово. (426) 
Свидетелство за IV одделение на име Шукраи 

Ризаи, Тетово. (428) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мејреми 

Арифи, Тетово. (429) 
Свидетелства за I и II година на име Хисен 

Халили, Тетово. (430) 
Свидетелство за VI одделение на име Јахија 

Јонузи, Тетово. (431) 
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Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Собра-
нието на општината Кочани и Виница 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор (реизбор) на еден судија 
во Општинскиот суд — Кочани со судско одделение 
во Виница, за Општинскиот суд во кочани * 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите по член 
91 од Законот за редовните судови треба да подне-
сат пријави до Собранието на општината Кочани — 
Комисија за избор и именување во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето во весникот „Нова Маке-
донија." "" 4534) 

СОДРЖИНА 
Страна 

686. Закон за заштита од пожари — — — 985 
687. Измени на Републичкиот буџет за 1986 го-

дина — — — — — — — — — 996 
688. Закон за изменување на Законот за обез-

бедување средства за изградба на електро-
енергетски објекти — — — — — — 997 

689. Одлука за разрешување и именување прет-
седател и членови на Советот за заштита 
на Охридското, Преспанското и Дојран-
ското Езеро — — — — — — — — 997 

690. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Издавачкиот совет на НИРО „Службен 
весник на СРМ" — — — — — — — 998 

691. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Домот за доенчиња 
и мали деца — Битола — — — — — 998 

692. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци — Скопје — — — — 998 

693. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
индивидуален работоводен орган на ООЗТ 
Аптека при Медицинскиот факултет — 
Скопје — — — — — — — — — 999 

694. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Електротехничкиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 999 

695. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 

. Советот на ООЗТ Клиника за хематологија 
при Медицинскиот факултет во Скопје — 999 

696. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во Со-
ветот на ООЗТ Клиника за гинекологија и 
акушерство при Медицинскиот факултет 
— Скопје — — — — — — — — 999 

697. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Природно-математичкиот фа-
култет — Скопје — — — — — — — 1000 

698. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во 
Советот на Институтот за национална ис-
торија — Скопје — — — — — — — 1000 

699. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за именува-
ње индивидуален работоводен орган на 
Електротехничкиот факултет во Скопје — 1000 

700. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 

индивидуален работоводен орган на ООЗТ 
Клиника за инфективни болести и фебрил-
ни состојби при Медицинскиот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 1000 

701. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
индивидуален работоводен орган на ООЗТ 
Институт за економика и организација на 
земјоделство при Земјоделскиот факул-
тет во Скопје — — — — — — — 1001 

702. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
индивидуален работоводен орган на Рудар-
ско-геолошкиот факултет во Штип — — 1001 

703. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
декан на Земјоделскиот факултет во Скопје 1001 

704. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за стапката на придоне-
сот од личниот доход за пензиското и ин-
валидското осигурување — — — — — 1001 

705. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Основната организација на здру-
жениот труд Економски институт „Скопје" 
во Скопје — — — — — — — — 1001 

706. Одлука за делегирање на член на Одборот 
за подготвување на општествен договор за 
посебни мерки за остварување на полити-
ката на најбрз развој на САП Косово во 
периодот од 1986 до 1990 година — — 1002 

707. Одлука за делегирање член на Одборот за 
подготвување на општествен договор за 
здружување на трудот и средствата по ос-
нов на средствата на Фондот на Федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини во периодот од 1986 
до 1990 година — — — — — — — 1002 

708. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за именување директор на ООЗТ Инсти-
тут за социолошки и политичко-правни 
истражувања — — — — — — — 1002 

709. Одлука на износот на дневниците на деле-
гатите во Собранието на СРМ и на функ-
ционерите што ги избира и именува Соб-
ранието на СРМ — _ — — — — — 1002 

710. Одлука за помилување на осудени лица — 1003 
711. Уредба за изменување и доподрување на 

Уредбата за највисоките износи на пат-
ните, дневните и другите трошоци на ра-
ботниците во републичките органи на уп-
равата — — — — — — — — — 1003 

712. Одлука за висината на дневниците за служ-
бени патувања на работниците во репуб-
личките органи на управата и во репуб-
личките организации и на функционерите 
и раководните работници што ги именува 
односно назначува Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија — — — 1003 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
323. Одлука за критериумите и постапката за 

отпис на ненаплатените побарувања на Ре-
публичката самоуправна интересна заедни-
ца за предучилишно и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на 
децата — — — — — — — — — 1004 

324. Одлука за ослободување од обврска за уп-
лата на придонес за основно образование 
во Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно образование во месец 
декември 1986 година — — — —• — 1004 
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