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164. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за пре-

мер, катастар и запишување на правата на недвиж-
ностите („(Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

ВО 1987 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се определуваат општините, 

работите од премерот, катастарот и запишувањето 
на правата на недвижностите што (ќе се извршуваат 
во Републиката во 1987 година, како и потребните 
средства за извршување на Програмата. 

Во 1987 година, премер и катастар на недвиж-
ностите !ќе се врши во подрачјата на општините: 
Крива Паланка, Кратово, Прилеп, Скопје, Тетово и 
Струмица. Во овие општински подрачја премерот и 
востановувањето на катастарот на недвижностите оп-
фаќа: 

— премер и катастар на недвижности; 
— спроведување промени во катастарски опера-

ти и изготвување решенија за данок на граѓаните 
од земјоделска дејност; 

— бонитирање на земјиштето и 
— основни геодетски работи. 

II. ВИДОВИ НА РАБОТА И ОБЕМ 

Премерот и катастарот на недвижностите во 
оваа програма се состои од: довршување на преме-
рот кој е во тек на катастарската општина (во 
натамошниот текст-. КО), на градот Тетово; продол-
жување на премерот кој е во тек на подрачјата на 
општините: Крива Паланка Прилеп и Скопје; отпоч-
нување премер на непремереното подрачје на општи-
ната Крива Паланка и Кратово и дополнителен пре-, 
мер на градот Струмица. 

Премерот и катастарот на недвижностите пред-
видени во Програмата за 1987 година, ги опфаќа 
следните видови на работа: подготвување на земјиш-
тето за авионско снимања; поставување и одредува-
ње на врзни точки,- авионско снимање на земјиште-
то; дешифрирање на снименото земјиште; пресме-
тување на координати и коти на врзни точки; рес-
титуција на снименото земјиште; картографска обра-
ботка на планови; пресметување површини на зем-
јиштето; катастарското класирање на земјиштето; до-
полнителен премер, мерење и вршење увид на згра-
ди (станови); излагање на јавен увид на податоците 
од премерот и катастарот на недвижностите; изра-
ботка на катастарски операти на недвижностите, реп-
родукција на изработените планови. 

1. Подготвување на земјиштето за авионско снимање 

Ќе се изврши припремање на земјиштето за 
авионско снимање на непремереното подрачје на оп-
штината Крива Паланка, на 15 КО: Б'с, Герман, Гулин-
ци, Дренок, Дурачка Река, Криви Камен, Крива Па-
ланка, Мартиница, Метежево, Нерав, Огут, Паклиште, 
ПодржиКоњ, Станча и Станци, на вкупна површина 
од 23.276 хектари, од кои во размер 1:1000, на повр-

шина од 280 хектари (градот Крива Паланка) и во 
размер 1:2500, на површина од 22.996 хектари, и на 
подрачјето на општината Кратово на непремерени 
2 КО: Кнежево и Емирица во размер 1:2500, на по-
вршина од 4.249 хектари. 

2. Поставување и одредување врзни точки 

Ќе се изврши поставување и одредување на врз-
ни точки на подрачјето на кое ќе се врши премер 
на општината Крива Паланка на 15 КО (поименично 
дадени во точка 1), и во општината Кратово на 2 КО 
(поименично дадени во точка 1), на вкупна површина 
од 27.525 хектари. 

3. Авионско снимање на земјиштето 

Ќе се изврши авионско снимање на припреме-
ното земјиште за снимање и ќе се изработат фото-
материјали за подрачјето на општината Крива Па-
ланка на 15 КО и за подрачјето на општината Кра-
тово на 2 КО (поименично дадени во точка 1), на 
вкупна површина од 27.525 хектари. 

4. Дешифрирање на снименото земјиште 

Ќе се изврши дешифрирање на снименото зем-
јиште на подрачјето на општината Крива Паланка 
на 15 КО (поименично. дадени во точка 1), во раз-
мер 1:1000 на површина од 280 хек. (градот Крива 
Паланка), и во размер 1:2500 на површина од 22.996 
хектари, вкупно на површина од 23.276 хектари и на 
подрачјето на општината Кратово на 2 КО (поиме-
нично дадени во точка 1), во размер 1:2500 на повр-
шина од 4.249 хектари. 

5. Реституција на снименото земјиште 

Ќе се изврши реституција и картиран^ на сни-
мениот детал на земјиштето на подрачјето на општи-
ната Прилеп на 2 КО: градот Прилеп и Варош, во 
размер 1:1000 на површина од 1.138 хектари, и во 
размер 1:2500 на површина од 4.929 хектари и на 
дел од подрачјето на градот Скопје во размер 
1:1000 на површина од 500 хектари и во размер 
1:500 на површина од 40 хектари 

6. Картографска обработка на планови 

Ќе се изврши картографска обработка на пла-
новите на снименото земјиште во општината Прилеп 
на 2 КО: град Прилеп и Варош во размер 1:1000 на 
површина од 1.138 хектари и во размер 1:2500 на 
површина од 4.929 хектари и на дел на подрачјето 
на градот Скопје во размер 1:1000 на површина од 
500 хек„ и во размер 1:500 на површина од 40 хек-
тари. 

7. Пресметување на површини 

Ќе се изврши пресметување површините на пар-
целите на снименото земјиште во подрачјето на оп-
штината Прилеп на 2 КО (градот Прилеп и Варош), 
на површина од 6.068 хектари и на дел од подрачје-
то на градот Скопје во размер 1:1000 на површина 
од 500 хектари. 
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8. Катастарско класирање на земјиштето 

Ќе се изврши катастарско класирање на сниме-
ното земјиште на подрачјето на општината Прилеп 
на 2 КО: град Прилеп и Варош, на површина од 
6.06Ѕ хектари. 

9. Дополнителен премер 

Ќе се изврши дополнителен премер на настана-
тите измени на недвижностите кои настанале во 
времето од авионското снимање на земјиштето до 
излагањето на јавен увид на податоците од преме-
рот на недвижностите. Дополнителниот премер ќе се 
врши на подрачјето на општината Крива Паланка 
— градот Крива Паланка, на подрачјето на општина 
Центар на градот Скопје, на површина од 600 хек-
тари и на подрачјето на општината Струмица на 
градот Струмица на површина од 600 хектари. 

10. Мерење и вршење увид на згради 

Ќе се изврши мерење и вршење увид на згра-
дите, посебните делови од зградите (становите), де-
ловните простории, стопанските, јавните и другите 
објекти, гаражи, шупи и помошни простории на 
подрачјето на општината Крива Паланка; градот Кри-
ва Паланка; на подрачјето на општина Прилеп на 
2 КО: градот Прилеп и Варош; на подрачјето на 
општина Центар на град Скопје на површина од 600 
хектари; и на подрачјето на општина Струмица на 
градот Струмица на површина од 600 хектари. 

11. Излагање на јавен увид на податоците 
од премерот на недвижностите 

Ќе се изврши излагање на јавен увид на подато-
ците од премерот на недвижностите при што ќе се 
утврдуваат и запишуваат правата на недвижностите, 
како и товарите кои постојат на тие права на под-
рачјето каде е извршен премер на општината Тето-
во на КО град Тетово, на површина од 2.241 хектар 
и ќе отпочне и излагањето на подрачјето на општи-
на Центар на градот Скопје, на површина од 600 
хектари. 

12. Изработка на катастарски операти 

Ќе се изработат катастарски операти на недвиж-
ностите, по механографски пат, на катастарска оп-
штина град Тетово на која е извршен премерот. 

13. Репродукција на планови 

Ќе се изврши репродукција на изработените пла-
нови на премереното подрачје на општината Тетово 
на КО град Тетово, во размер 1:1000 на 32 плана на 
површина од 780 хектари и во размер 1:2500 на 22 
плана, на површина од 1461 хектар. 

14. Во 1987 година, ќе се врши и спроведување 
на сите настанати промени на податоците од пре-
мерот во катастарските операти на 1718 катастарски 
општини во Републиката. Промените ќе се вршат во 
електронскиот сметачки центар, во Републичката гео-
детска управа, по механографски пат. 

Во 1987 година, ќе се изврши, исто така, прес-
метување на катастарскиот приход и облогот кој 
служи за оданочување на граѓаните кои остваруваат 
приход од земјоделска дејност во Републиката. 

15. Ќе се отпочне со утврдување на методологи-
ја и критериуми, како и на бонитетни огледни зем-
јишта на одредени подрачја во Републиката кои ќе 
бидат основа за утврдување на бонитетни класи на 
земјиштето. 

16. Основни геодетски работи 
Ќе се изработи студија на состојбата на пода-

тоците од теренските мерења и ќе се изврши прес-
метување (израмнување) на висинските (котите) на 
точките (репери) на мрежата на нивелманот од ви-
сока точност која е поставена на територијата на 
нашата Република. 

III. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 

За извршување на работите од оваа програма 
потребни се средства: 

— од Буџетот на Републиката — 250.000.000 ди-
нари,-

— од Собранието на општината Прилеп — 
15.000.000 динари. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија“. 

Бр. 23-388/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

165. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за 

учество на Републиката во финансирањето на сеиз-
молошката и инженерско-сеизмолошката дејност 
(„Службен весник на СРМ“ број 18/83), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, на седни-
цата одржана на 5 март 1987 година донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕ-
ПУБЛИКАТА ЗА ИНЖЕНЕРСКО-СЕИЗМОЛОШКАТА 
ДЕЈНОСТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИН-
ЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 
СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат работите што 

се финансираат од Републиката за инженерско-сеиз-
молошката дејност на Институтот за земјотресно ин-
женерство и инженерска сеизмологија на Универзи-
тетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 1987 година 
и тоа: 

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

— Одржување на мрежата на инструменти фор-
мирана од 26 акцелерографи тип ЅМА-1 и 32 сеиз-
москопи WM-1. 

1.1. Редовна теренска контрола да се врши три-
пати годишно преку: 

— проверување на состојбата на инструменти 
и локацијата, 

— вршење на калибрациони тестови и 
— вршење замена на акумулатор ските батерии 

и филмовите кај акцелерографите и задимените стак-
ла кај сеизмоскопите. 

1.2. Лабораториска контрола, обработка и при-
према СО: 

— лабораториска обработка на калибрационите 
тестови, 

— евиденција на карактеристиките и другите по-
датоци за инструментите, 

— припрема за теренска контрола 
— специјални сервиси со поправка (по потреба) 
— замена на дотраени делови (по потреба) и 
— детално подесување на карактеристиките (по 

потреба). 
1.3. Постапка во случај - на случен земјотрес и 

тоа: 
— итна обиколка на локациите и инструмен-

тите, 
— вонредна теренска контрола на инструменти-

те и 
— собирање на регистрации на филм. 
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2. Собирање, обработување и анализирање на 
регистрациите на силните земјотреси, публикување 
на регистрациите, изготвување на технички подлоги 
за утврдување на сеизмичкиот ризик на одделни по-
драчја, дополнување на картата на земјотресната 
реонизација на Социјалистичка Република Македо-
нија и за изготвување на техничките прописи за 
проектирање и градење на објектите во земјотресни 
подрачја. 

2.1. Техничка обработка на регистрациите и тоа: 
— развивање на филмови во фото-лабораторија, 
— одредување на калибрациони карактеристики 

на инструментите, 
— изработка на контакт-копии и 
— архивирање на регистрациите. 
2.2. Финална обработка на регистрациите и тоа: 
— дигитализирање на податоците и компјутер-

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

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

— добивање на некоригирани податоци за забр-
зување (некоригирани акцелерограми), 

— пресметување на коригирани податоци за за-
брзување, брзината и поместувањето (коригирани 
временски истории) и 

— пресметување на спектри на одговор и фури-
ерови спектри. 

3. Проучување на последиците од силните земјо-
треси, давање на стручна помош за извршување на 
класификацијата за степенот на оштетување и упо-
требливост на објектите, изготвување на општи и 
технички нормативи за уривање, расчистување и са-
нација на оштетените објекти (по укажана потре-
ба) и 

4. Меѓународна размена на податоци од случе-
ните силни земјотреси (по укажана потреба). 

II 

Финансиски средства за извршување на работите 
по оваа програма се обезбедени со буџетот на СР 
Македонија за 1987 година во вкупен износ од 
5.000.000 динари. 

III 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-1928/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

166. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за 

учество на Републиката во финансирањето на сеиз-
молошката и инженерско-сеизмолошката дејност 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕ-
ПУБЛИКАТА ЗА СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ НА 
СЕИЗМОЛОШКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ПРИ ПРИРОД-
НО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ЗА 

1987 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдуваат работите што 
се финансираат од Републиката за сеизмолошката 
дејност на Сеизмолошката опсерваторија при При-
родно-математичкиот факултет во Скопје за 1987 
година и тоа: 

1. Постојано следење-регистрирање, анализирање 
и архивирање на податоците за земјотресите преку 
постојаните сеизмолошки станици.-

— одржување на инструментите во сеизмолош-
ките станици во непрекинато исправна состојба, под-
готвеност на вработените во постојана мобилност 
поради следење и регистрирање на сеизмичките по-
јави, собирање, систематизација, чување, анализира-
ње и проучување на податоците и благовремено из-
вестување на јавноста 

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

— брза анализа на сите земјотреси регистрира-
ни во сеизмолошките станици, кои со податоците од 
меѓународната размена ќе послужат за одредување 
на времето, епицентарот, интензитетот и други пара-
метри на земјотресите на подрачјето на Македони-
ја, со цел да се обезбедат изворни и оригинални 
податоци за сите општествени и научни потреби; 

— известување на надлежните републички. орга-
ни и организации, на општините и јавноста, за нас-
танатиот земјотрес и степенот на загрозеноста од 
него, со цел преземање на брзи и ефикасни опе-
ративни мерки за отстранување на настанатите пос-
ледици; 

— изработка на сеизмолошки билтен, каталози, 
карти, кои укажуваат на сеизмичката опасност на 
територијата на СР Македонија, кои се неопходни 
како подлоги за потребите на соодветните репуб-
лички органи и организации, штабовите за цивилна 
заштита, за потребите на ЈНА, а со цел за пре-
земање на потребните заштитни мерки при плани-
рањето, проектирањето и изградбата на објектите 
во Републиката и за изработка на плановите за заш-
тита од елементарни непогоди на ниво на Републи-
ката и општина; 

— постојано подготвување, собирање, средување 
и чување на архивот од инструментални и макро-
сеизмички податоци, како основен постојан процес 
и база на сите проучувања, за практични опште-
ствени и научни цели. Одржување на целокупната 
опрема (набавка на потрошен материјал, резервни 
делови, помошна опрема и др.) и набавка на струч-
на литература, со цел Сеизмолошката опсерваторија 
постојано да ја извршува својата функција на сов-
ремено ниво. 

3. Изработка и постојано дополнување на кар-
тата на земјотресна реонизација на територијата на 
СР Македонија: 

— обработка и синтеза на добиените податоци 
за утврдување на основниот сеизмички ризик и лос- . 
тојано надополнување на картата на земјотресна 
реонизација на територијата на СРМ и одделни под-
рачја. За оваа цел во 1987 година ќе се изготви след- “ 
HOTO: . , 

— каталог на земјотресите во Македонија во , 
1986 година; “ 

— карта на изосеисти на настанатите земјотре-
си во 1986 година; 1 "''.Ч 

— епицентрална карта на СРМ за 1986 година,- г 
— следење на тековната сеизмичка активност на 

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

јави: 
— постојано публицирање во рамките на сеиз-

молошката дејност на резултатите од работата во 
вид на сеизмолошки билтени и др. во рамките на' 
југословенската и меѓународната размена на сеиз-
молошки податоци со четирите светски сеизмолошки 
центри и со околу 200 централни сеизмолошки ин-
ституции и станици во светот. 

5. Меѓународна размена на податоците за слу-
чените земјотреси: 

— постојано подготвување, средување и праќање 
на фотокопии на сеизмограми на земјотреси, сеиз-
молошки билтени и други стручни публикации, во 
рамките на меѓ,ународната размена. Врз основа на 
ова, Опсерваторијата формира посебен архив од ин-
струментални податоци за земјотресите од терито-
ријата на СР Македонија од сеизмолошките станици 
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во светот и други публикувани материјали, што имаат 
научно и практично значење за потребите на Репуб-
ликата; 

— вршење задачи и работи што произлегуваат 
од воспоставената соработка или здружување со соод-
ветни стручни институции во земјата и странство, 
а се од интерес за унапредување на сеизмолошката 
дејност. 

II 
Финансиски средства за извршување на работите 

по оваа програма се обезбедени со Буџетот на СР 
Македонија за 1987 година во вкупен износ од 
43.922.000 динари. 

1. Постојано следење — регистрирање, анализи- . 
рање и архивирање на податоците за земјотресите 
преку постојаните сеизмолошки станици — 17.480.956 
динари. 

2. Обработка на регистрациите и податоците за 
утврдување на основниот сеизмички ризик на оддел-
ни подрачја и на целата територија на СР Македо-
нија — 17.480.956 динари. 

3. Изработка и постојано дополнување на кар-
тата на земјотресна реонизација на територијата на 
СР Македонија — 4.610.088 динари. 

4. Објавување на податоците за сеизмичките по-
јави — 3.250.000 динари. 

5. Меѓународна размена на податоците за слу-
чените земјотреси — 1.100.000 динари. 

I I I 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-1929^1 Претседател 
5 март 1987 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

167. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

За самостоен советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се назначува Славчо 
Николовски, досегашен потсекретар во Републичкиот 
комитет за економски односи со странство. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-77/1 Претседател 
В март 1987 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

ЏЅ. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Се разрешува од должноста потсекретар во Ре-
публичкиот комитет за економски односи со стран-
ство Славчо Николовски, поради заминување на друга 
должност. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сурањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-102/1 Претседател 
5 март 1987 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

169. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа /(„Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМ-

СКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за економски односи со странство, сметано 
од 1 јануари 1987 година, се назначува Драгица За-
фировска, досегашен виш самостоен советник во Сто-
панска банка Здружена банка — Скопје. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-104/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

170. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 

За потсекретар во Републичкиот комитет за еко-
номски односи со странство се назначува Иванчо 
Стефанов, досегашен самостоен советник во Коми-
тетот. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-105/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

171. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за економски односи со странство се назна-
чува Владимир Симеонов, досегашен самостоен со-
ветник во Комитетот. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-106/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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172. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен вееш'к на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за образование и физичка култура се наз-
начува Томислав Домовски, досегашен претседател 
.на Републичката комисија за физичка култура. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-499/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

173. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на ,СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за образование и физичка култура, смета-
но од 1. IV. 1987 година, се назначува Спасе Мака-
ровски, досегашен директор на Педагошката акаде-
мија „Климент Охридски“ — Скопје. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-500/1 
5 март 1987 година 

- Скопје 
' Претседател 

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

175. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот, за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 
I 

За советник на директорот на Републичката гео-
детска управа се назначува Гуте Петковски, досе-
гашен референт по бонитирање во Републичката 
геодетска управа. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-590/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

176. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

За советник на директорот на Републичката гео-
детска управа се назначува Стојчо Стоилков, досега-
шен инспектор по катастарско класирање во Репуб-
личката геодетска управа. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-5D1/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

174. 
Врз основа на , член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на - СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

За помошник на директорот на Републичката 
геодетска управа се назначува Драгутин Стојчевски, 
досегашен главен старешина во механографскиот 
центар во Републичката геодетска управа. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-589/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

177. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

За советник на директорот на Републичката гео-
детска управа се назначува Марија Христова, досе-
гашен инспектор за одржување на премерот во Ре-
публичката геодетска управа. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-592/1 
5 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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178. 
Врз основа на член 171 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ САНИТА-
РЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
За главен републички санитарен инспектор во Ре-

публичкиот комитет за здравство и социјална поли-
тика се именува Прим. д-р Костадин Грековски, до-
сегашен главен републички санитарен инспектор во 
Републичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-593/1 Претседател 
5 март 1987 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

180. 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство донесува 

Ц Е Н О В Н И К 
ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ 

I 
Според овој ценовник се определува висината 

на надоместокот на штети на шума настанати со се-
ча или оштетување на стебла, противправно присво-
јување на паднато, прекршено или навалено стебло, 
оштетување или уништување на природен подмладок 
или садници во шума, на шумски земјишта и голини 
и противправно присвојување на споредни шумски 
производи (шумско семе и плодови, лековити рас-
тенија, пасење, желадење и др.) 

I I 
За противправно исечено стебло односно за про-

тивправно присвоено исечено, прекршено или нава-
лено стебло или дел од стебло, висината на надо-
местокот на штетата се одредува: 

1. За техничко обло дрво: 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Вид на дрво 
Висина на 
надоместокот 
и штета за 1т 3 /дин. 

1 2 3 

1. Орев 180.000 
2. Јасен, јавор, брест, диви овошки 140.000 
3. Даб 100.000 

1 2 3 

4. Бука, багрем, костен 90.000 
5. Останати тврди лисјари 80.000 
6. Меки лисјари 80.000 
7. Црн бор, бел бор, молика 140.000 
8. Смрека, ела 140.000 
9. Останати четинари 120.000 

2. За огревно дрво: 

Висина на штета 
за 1ш3/динари 

g g . Вид на дрво 
о 

53 V (О ех Н Ен 
^ 0 и СО Л 03 fct (D О, 

СО о ID fct 

а 
Е 

л -
Krf OS 

О Е? ^ 
О ID Д Ѕ К w X и н о 2 п о р д П Св ^ о Л 
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179. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-

ТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Се разрешува од должноста советник на прет-
“седателот , на Републичкиот комитет за информа-
ции Чедомир Јакимовски. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-594/1 Претседател 
5 март 1987 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

1. Даб, бука и костен 40.000 60.000 
2. Останати тврди лисјари ч 30.000 50.000 
3. Меки лисјари 25.000 40.000 
4. Четинари 30.000 40.000 
5. Пенушки и ветки под 7 см. 20.000 20.000 

Под техничко обло дрво, во смисла на овој- це-
новник, се подразбираат делови од обло дрво со 
должина над 1 метар од кои најмалку 30% можат 
да се употребат за пиланско производство или за 
други технички цели, како и ситно техничко дрво 
кое може да се употреби за колци за лозја, ласте-
гарки, стожери, стапови, држалки, летви, прачки за 
кошници, метли, огради и слично. 

Под огревно дрво, во смисла на овој ценовник, 
се подразбира дрво за хемиско искористување и за 
огрев. 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се 
зголемат за 50% ако стеблото: 

— потекнува од шума прогласена за заштитна 
шума или за шума со посебна намена (национални 
паркови, шумски резервати и сл.); 

— е од издвоена семенска состоина или оставе-
но за семењак; 

— е од вид на дрво чија сеча е забранета или 
ограничена; 

— има граничен знак или знак за поделба на 
шумата; 

— е од шума во која со шумскостопанската ос-
нова односно програмата за унапредување на шу-
мите не е предвидена сеча,-

— потекнува од природен подмладок во млади 
шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски 
шуми ДО 10 години); 

Износот утврден во табелите 1 и 2 ќ е се зго-
леми за 100% ако стеблото е од шумска култура 
односно подигнато по вештачки пат. 

I I I 
За бесправно сечење на млади стебла од чети-

нарски видови дрвја (новогодишни елки и сл.) виси-
ната на штетата се утврдува во износ од 15.000 ди-
нари за едно стебло. 

IV 
За противправно присвојување на суви и нава-

лени стебла или делови чија употребна вредност е 
намалена, односно за оштетување на стебла со лу-
пење на кората, подбелување, превртување, кастре-
ње на гранки, засечување, вадење на смола и слич-
но, висината на штетата се утврдува според изно-
сите од дел И намален за 50%. 

Ако оштетувањето на стеблото е од таков сте-
пен што непосредно му претстои сушење или тоа е 
уништено, висината на штетата се утврдува според 
износите во дел II . 

V 
Износите во табелите 1 и 2 од дел I I на овој 

ценовник се однесуваат за 1 ат3 обла дрвна маса 
за техничко обло дрво, односно за tm? огревно 
дрво. 
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Ако противправно исеченото стебло, односно 
присвоеното исечено дрво, прекршено или навалено 
стебло или дел - од стеблото е обработено во сорти-
менти (делкано, чепкано и сл.) и при тоа мерено 
како нето дрвна маса во различни мерки (парчиња 
и слично), висината на надоместокот на штетата се 
утврдува на тој начин што претходно сортиментите 
се претвораат во ш? обловина според следните фак-
тори за пресметување: 

jt ^ Вид на производот 
P-i \о 

Единечна 
мерка Фактор 

1. Цепена граѓа од четинари и 
бука 1 т 3 3,33 

2. Цепена граѓа од даб 1 т 3 5,00 
3. Делкана граѓа 1 т ? 1,67 
4. Огревно дрво 1 т 3 0,65 
5. Симли и шиндри 1 парче 0,0017 

, 6. Стапови 1 парче 0,00085 
7. Колци за лозја 1 парче 0,0033 
8. Колци за овошки 1 парче 0,0071 
9. Рачки 1 парче 0,0033 

10. Думени 1 сноп 0,01 
11. Прачки 1 сноп 0,01 
12. Обрачи 1 парче 0,0014 

VI 
Висината на надоместокот на штетата на про-

тивправно оштетување или уништување на природен 
подмладок и садници во шуми и на шумско зем-
јиште се утврдува: 

Висина на штетата 
за 1 садница динари 

"-Ч. . 
S io Вид на дрвото 

1 
го

д.
 

2 
Г

О
Д

. 

3 
ГО

Д
. 

пр
ек

у 
з 

го
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1. Багрем, гледич, диви овошки 160 200 250 400 
2. Јавор, див костен, црница, 

јасен, брест 200 250 300 300 
3. Орев, питом костен 300 400 500 800 
4. Останати тврди лисјари 150 160 200 400 
5. Липа, бреза, евла, домашна 

топола 160 200 250 500 
6. Останати меки лисјари 80 150 200 300 
7. Црн бор, бел бор, молика 250 300 400 600 
8. Смрека и ела 300 400 500 700 
9. Егзоти од четинари 400 500 600 800 

10. Останати четинари 250 300 400 600 
Износите утврдени со табелата се зголемуваат 

за 50% ако садниците се пресадувани (школувани) 
и ако се од калемен орев се зголемуваат за 10 пати. 

VII 
За противправно присвојување на. споредни шум-

ски производи, висината на надоместокот на штетата 
се утврдува-. 

Шумски производ 
БС О 
и О, 
Си ID 

Единечна 
мера 

СЅ 
W О 
с 03 

И Св Ѕ н о о Ѕ н 
и В 

1 2 3 4 

1. Шумско семе од четинари во шишарки 
— црн бор, смрека, ела 1 кг 250 
— бел бор и молика 1 кг 300 
— ариш 1 кг 400 
— останати четинари 1 кг 200 

2. Шумско семе од лисјари „ 
— даб, цер, бука 1 кг 200 
— липа, багрем, гледич 1 кг 600 
— јасен, брест, бреза, евла и 

останати видови 1 кг 500 

Шумски плодови 
— орев, бадем, лешник 1 кг 1500 
— костен питом 1 кг 600 
Лековити растенија 
— цвет од црн и бел слез 1 кг 2000 
— цвет од љубичица 1 кг 2500 
— цвет . од липа 1 кг 900 
— цвет од останати видови 1 кг 400 
— лист од лудо билје (беладона) 1 кг 200 
— лист од орев и костен 1 кг 200 
— лист од бутин (дигиталис) 1 кг 300 
— останати видови лист 1 кг 200 
— стебло од мечкино грозје 1 кг 1500 
— стебло од шарпланински чај 1 кг 4500 
— стебло од останати видови 1 кг 200 
— корен од див чемер (генциана) 1 кг 900 
— корен од останати видови 1 кг 600 
— тубера од салеп 1 кг 7000 
— плод,'од боровинка 1 кг 2000 
— плод од други видови 1 кг 300 
— плод од сите видови 1 кг 900 
— мов 1 кг 900 
Останати производи 
— боровина од посечени стебла и 

пенушки 1 кг 300 
— смола 1 кг 900 
— шумска трева 1 кг 200 
— ливадска трева 1 кг 250 
— лисна постилка 1 кг 200 
— зеленика 1 ш 3 1500 
— лисник 1 ш3 15000 
— шумски грмушки и трева 1 т 3 9000 
— печурки во свежа состојба 1 кг 3000 
— печурки во сува состојба 1 кг 30000 
Пасење, брстење и желадење во шума 
— јагне, нео д лачено грло 400 
— овца, одлачено јагне, прасе грло 600 
— коњ, мазга, магаре, говедо грло 2500 
— ждребе, теле и прле до 1 година 

старост, свиња грло 2000 
— коза, јаре грло 20000 

Во шуми во кои со Законот за шумите е забра-
нето пасење, брстење и желадење на добиток, однос-
но во кои со шумскостопанската основа и програма 
за унапредување на шумите не се предвидува пасе-
ње, брстење, односно желадење, износот на надо-
местокот од точка 6 се зголемува за 5О0/о. 

VIII 
При утврдување висината на надоместокот на 

штета настаната со противправно копачење на шуми 
или со чиста сеча на шуми освен висината на ште-
тата пресметана според износите утврдени во табе-
лите на овој ценовник, се пресметуваат и трошоците 
за пошумување на земјиштето и за воведување на 
шумски ред. 

Ако противправното пресечено дрво или негов 
дел се одзема од сторителот на прекршокот, односно 
кривичното дело, висината на надоместокот на ште-
тата се пресметува според износите утврдени со овој 
ценовник намален за износот од остварената промет-
на вредност на пресеченото дрво односно неговиот 
дел. 

X 
Со денот на влегувањето во сила на овој це-

новник престанува да важи Ценовникот за штети на 
шумите (,„Службен весник на СРМ“ бр. 26/85). 

XI 
Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од 

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

Б р . 14-834/1 
март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, 

м-р Богдан Тодоровски, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

106. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, а во 
врска со член 84-а став 2 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ бр. 3/84 и 4/87), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 24 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОКУП НА СТАЖ ЗАРАДИ ПРЕСТАНОК НА РА-

БОТНИОТ ОДНОС ПО СИЛА НА ЗАКОНОТ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат начинот и пос-

тапката за докуп на стаж во случаите на престанок 
на работниот однос по сила на законот, согласно 
член 98 став 2 алинеја 1 и 2 од Законот за работ-
ните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 46/86). 

Член 2 
На осигуреникот на кој му престанува работниот 

однос по сила на законот му се врши докуп на стаж 
за онолку години односно месеци колку му недоста-
суваат до навршувањето на годините на возраст или 
годините на пензиски стаж утврдени како услов за 
престанок на работниот однос по сила на законот 
согласно член 98 од Законот за работните односи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 3/83, 3/85 и 42/85), во 
зависност од тоа што е поповолно за осигуреникот, 
но најмногу до 85 насто од пензиската основа. 

Докупот на стаж од став 1 на овој член се врши 
најмногу до 5 години. 

Член 3 
На осигуреникот — учесник во НОВ на кого 

пензијата за признатиот пензиски стаж и зголемува-
њето по основа на учеството во НОВ му изнесува по-
малку од 85 насто од пензиската основа, му се врши 
докуп на стаж за онолку години односно месеци 
колку му недостасува до определување на пензија 
во висина од 85 насто. 

Доколку осигуреникот — учесник во НОВ со до-
купот на стаж од член 2 на оваа одлука и зголему-
вањето на пензијата по основа на учеството во НОВ 
не го достигне процентот од 85 насто од пензиската 
основа, му се врши докуп на стаж за онолку години 
и месеци колку има право според член 2 на оваа 
одлука. 

Член 4 
Докупот на стаж се врши по службена должност 

во постапката за остварување право на старосна пен-
зија, врз основа на решение (одлука) за престанок 
на работниот однос по сила на законот, согласно 
член 98 став 1 алинеја 1 и 2 од Законот за работ-
ните односи. 

Член 5 
Основните заедници овластени за решавање на 

правата од пензиското и инвалидското осигурување 
во прв степен устројуваат и водат евиденција за се-
кој одделен случај на докуп на стаж, времето на до-
купениот стаж, делот на пензијата остварен врз осно-
ва на докупениот стаж и други елементи неопходни 
за следењето на остварувањето на ова право. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а 'ќе се применува од 3 април 1987 година. 

Бр. 02-1100/1 
24 март 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, с. р. 

107. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на (СРМ“ бр. 3 / 8 4 и 3 3 / 8 6 ) а во врска 
со член 31 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 2 3 / 8 2 , 7 7 / 8 2 И 7 5 / 8 5 ) И член 3 2 ОД 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 1 8 / 8 3 ) , Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 24 март 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ 
ПРЕСМЕТАНИ ОД ПЕНЗИСКА ОСНОВА ВО КОЈА 

1986 ГОДИНА Е ПОСЛЕДНА ГОДИНА НА 
РАБОТАТА 

Член 1 
(Со оваа одлука се усогласуваат нивоата на ста-

росните, инвалидските и семејните пензии оства-
рени во периодот од 1 јули 1986 до 30 јуни 1987 
година кај кои пензиската основа е утврдена со 
примена на коефициентите за валоризација на лич-
ните доходи од поранешните години кои влегуваат 
во пензиската основа спрема нивото на личните 
доходи од 1985 година со нивото на пензиите оства-
рени од 1 јули 1983 до 30 јуни 1984 година, за 48,4 
насто. 

Член 2 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усо-

гласуваат и семејните пензии остварени по смртта 
на осигуреникот односно корисникот на старосна 
или инвалидска пензија на кого личните доходи кои 
влегуваат во пензиската основа му се валоризирани 
со примена на валоризационите коефициенти прес-
метани на ниво на личните доходи од 1985 година. 

Член 3 
На корисниците на најнизок износ на пен-

зија и на корисниците на пензија — учесници во 
НОВ пред 9. 9. 1943 година определени од гаран-
тирана пензиска основа, со процентот од член 1 на 
оваа одлука им се усогласува пензијата определена 
од месечните просеци на остварените лични доходи 
и вкупниот пензиски стаж и до колку со ова усо-
гласување го надминат најнискиот износ на пензија 
односно износот на пензијата определен од гаран-
тираната пензиска основа ќе им се исплатува пен-
зијата определена според навршениот пензиски стаж 
и остварените лични доходи. 

На корисниците на пензија со додаток на пен-
зијата (заштитен додаток) со процентот од ,челен 1 
на оваа одлука им се усогласува износот на пензи-
јата и се определува нов износ на додаток на пен-
зијата. 

Член 4 
При определувањето на процентот за усогласу-

вање на пензиите врз основа на член 25 од Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување ќе се земе предвид и процен-
тот на усогласување на пензиите од член 1 на- оваа 
одлука. 

Член 5 
Усогласувањето на пензиите по оваа одлука' ќе 

се изврши по службена должност, без донесување 
на писмено решение. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,„Службен весник на СРМ“ 
и ќе се применува од 1 јануари 1987 година. 

Б р . 0 2 - 1 0 9 9 / 1 
24 март 1987 година Претседател, 

Скопје Анастас Милевски, с. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
108. 

Врз основа на член 63 од Статутот на Репуб-
личката СИЗ за предучилишно и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата за 
привремено овластување на Извршниот одбор на 
Собранието да врши тековно усогласување на при-
ливот на изворните приходи на Републичката СИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата и нивно извр-
шување, Извршниот одбор на Собранието на Ре-
публичката заедница, на седницата одржана на 11 
март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА 
ДЕЦА СО ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИОТ ЛИЧЕН 

ДОХОД ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Номиналниот износ на додаток на деца се усог-

ласува до остварениот пораст на номиналниот ли-
чен доход по работник во општествениот сектор во 
Републиката и изнесува 96% за 1986 година. 

Додатокот на деца утврден според Одлуката за 
утврдување на условите, начинот на остварувањето и 
висината на додатокот на деца („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/86) и Одлуката за валоризација на изно-
сот на додаток на деца за 1986 година („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 33/86) до процентот од став 1 на 
овој член се усогласува уште за 7%. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука се од-

несува на сите корисници на додаток на деца кои 
имале такво својство на 31. XII. 1986 година. 

Член 3 
Исплатата на разликата ќе ја извршат стручните 

служби на општинските СИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата во месец март со редовната испла-
та, во висина на едномесечен износ на додаток на 
деца според Одлуката за висината на додаток на де-
ца која важеше од 1. IV. 1986 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ“. 

Бр. 12-311/2 
11 март 1987 година 

Скопје 
За претседател 

на Извршниот одбор, 
Методија Размоски, с. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

109. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/85) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на 
Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје, Собранието на 
Здружената самоуправна интересна заедница на 
здравствена заштита на град Скопје, на седницата 
одржана на 26 февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува надоместокот за за-

коп на корисник на здравствена заштита во Скопје: 

Член 2 
Надоместокот за закоп содржи: трошоци за 

преносот на умрено лице од домот до капела, прес-
тој во капела со или без користење на фрижидер, 
пренос од капела до гробното место, гробна ознака 
и венец и трошоци за гробно место и погребување. 

Овој вид на трошоци се признава во висина 
утврдена со Ценовникот на работната организација 
Управа за погреб и гробишта на град Скопје за се-
која одделна услуга, а најмногу во износ од 66.300 
динари независно од возраста на умреното лице. 

Висината на надоместокот утврден во претход-
ниот став ќе зависи од видот на услугите што се 
користени при закопот на умреното лице. 

Член з 
Покрај трошоците наведени во член 2 од оваа 

одлука како трошоци сврзани со закоп на умрено 
лице се признаваат и трошоците за сандак зависно 
од возраста на умреното лице и тоа: 

— за дете до 1 годишна возраст, во износ од 
20.000 динари, 

— за дете до 10 годишна возраст, во износ од 
30.000 динари, 

— за возрасно лице, во износ од 65.000 динари. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во („Службен весник на СРМ“). 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на надоместо-
кот на трошоците за закоп на корисници на здрав-
ствена заштита, бр. 02-1227/1 од 26 февруари 1986 
година. 

Бр. 02-1325/11 
26 февруари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р. 

Н О . 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на 
Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје, Собранието на 
Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје, на седницата 
одржана на 26 февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ 

НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на дневни 

ците на корисниците на здравствена заштита кои се 
упатуваат на преглед и лекување во друго место. 

Член 2 
Висината на надоместокот на дневните трошоци 

(дневниците) на корисниците на здравствена заштита 
кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место се утврдуваат и тоа: 

1. на територијата на СРМ, во износ од 3.450,00 
динари, 

2. надвор од територијата на СРМ, во износ од 
4.830,00 динари, 

3. во други републики и покраински центри, во 
износ од 6.900,00 динари. 

Член 3 
На корисниците на здравствена заштита упатени 

на преглед и лекување во друго место им припаѓа 
полниот износ на дневниците утврдени во членот 2 
од оваа одлука за време на патувањето и престојот 
во траење од 12 до 24 часа односно 50% од полниот 
износ на дневниците за време на патувањето и прес-
тојот во траење од 8 до 12 часа. 
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На децата на корисниците на здравствена зашти-
та упатени на преглед и лекување во друго место до 
навршена 7 годишна возраст им припаѓа 50% од 
износот од дневницата утврдена во претходниот член. 

Член 4 
За остварување право на дневница корисникот на 

здравствена заштита е должен да приложи потврда 
заверена од страна на здравствената организација 
во која користел здравствена заштита. Потврдата 
треба да содржи: дата на извршениот преглед, вре-
метраење на прегледот и печат на здравствената ор-
ганизација. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“. Со влегува-
њето во сила на оваа одлука престанува да важи 
одлуката за утврдување висината на надоместокот на 
дневните трошоци на корисниците на здравствена 
заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во 
друго место, бр. 02-1227/1 од 26 февруари 1986 го-
дина. 

Бр. 02-1325/11-а 
26 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

111. 
Врз основа на член 59 став 1 алинеја 18 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
социјална заштита на општината Центар, а во сог-
ласност со член 83 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за социјална заш-
тита на општината Центар, на седницата одржана на 
18 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 

ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го 

уплатуваат Основните организации на здружениот 
труд од доходот како приход на Самоуправната ин-
тересна заедница за социјална заштита на општина-
та Центар ќе изнесува 0,25%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанство ќе изнесува 
0,61%. 

Член з 
Висината на стапката на придонесот од врше 

ње на земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%. 
Член 4 

Висината на стапката на придонесот од самос-
тојно вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе 
изнесува 1%. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 годи-
на за утврдување висината на стапките на придоне-
сите на Самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита на општината Центар за 1986 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-173 
24 март 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Јегени Бесник, с. р. 

112. 
Врз основа на член 59 став 1 алинеја 18 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Карпош, а во соглас-
ност со член 83 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за социјална заш-
тита на општината Карпош, на седницата одржана на 
18 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 'ЗАШТИТА НА 

ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го 

уплатуваат Основните организации на здружениот 
труд од доходот како приход на Самоуправната инте-
ресна заедница за социјална заштита на општината 
Карпош ќе изнесува 0,25%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанство ќе изнесу-
ва 0,61%. 

Член 3 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

на земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%. 

Член 4 
Висината на стапката на придонесот од самостој-

но вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе 
изнесува 1%. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 го-
дина за утврдување висината на стапките на придо-
несите на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Карпош за 1986 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-173 
24 март 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Аргинула Станева, с. р 

113. 
Врз основа на член 59 став 1 алинеја 18 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
социјална заштита на општината Гази Баба, а во 
согласност со член 83 од Законот за социјална заш-
тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Гази Баба, на седни-
цата одржана на 18 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 

ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го упла-

туваат Основните организации на здружен труд од 
доходот како приход на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита на општината Гази 
Баба ќе изнесува 0,25%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанство ќе изне-
сува 0,61%. 
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Член 3 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

земјоделска дејност ќе изнесува ОД4'0/о. 

Член 4 
Висината на стапката на придонесот од самостој-

но вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе 
изнесува 1'%. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 го-
дина за утврдување висината на стапката на придо-
несите на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Гази Баба за 1986 
година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-173 
24 март 1987 година 

- 'Скопје 
Претседател, 

Тони Белковски, с. р. 

114. 
Врз основа на член 59 став 1 алинеја -18 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Кисела Вода, а во 
согласност со член 83 од Законот за социјална заш-
тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита на општината Кисела Вода, на седни-
цата одржана на 18 март 19Ѕ7 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 

ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го 

уплатуваат Основните организации на здружен труд 
од доходот како приход на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита на општината Кисе-
ла Вода ќе изнесува 0,25%. 

Член 2 
'Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанство ќе изнесу-
ва 0,61%. 

Член 3 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%. 

Член 4 
Висината на стапката на придонесот од самос^ 

тојно вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе 
изнесува 1%. 

Член 5 
Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 година за 
утврдување висината на стапката на придонесите на 
Самоуправната интересна заедница за социјална заш-
тита на општината Кисела Вода за 1986 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќ е се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-173 
24 март 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Ташко Манчевски, с. р. 

115. 
Врз основа на член 59 став 1 алинеја 18 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Чаир, а во соглас-
ност со член 83 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за социјална заш-
тита на општината Чаир, на седницата одржана на 
18 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА ЧАИР ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го упла-

туваат Основните организации на ' здружен труд од 
доходот како приход на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита на општината Чаир 
ќе изнесува 0,25'%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанство ќе изне-
сува 0,61%. 

Член 3 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%. 

Член 4 
Висината на стапката на придонесот од самос-

тојно вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе 
изнесува 1'%. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 го-
дина за утврдување висината на стапката на придо-
несите на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Чаир за 1986 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-173 . 
24 март 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Левенски д-р Михаил, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за раскинување на 
договор за користење на стан по тужбата на тужи-
телот Федерација СФРЈ Команда за одбрана на град 
Скопје, против тужениот Стибел Милан од Ползела, 
СР Словенија, а сега со непозната адреса во стран-
ство. Вредност на спорот 30.000 динари. 

Се повикува тужениот Стибел Милан да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот и во истиот рок да ја достави својата се-
гашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот се до окончувањето 
на постапката или до негово појавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје И — /Скопје, I П. 
бр. 2258/86. (47) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се повикува лицето Кале Калевски од с. Варди-
но, Демир Хисарско, кој наводно умрел на 10. VI. 
1963 година, во рок од 15 дена од објавувањето на 
овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Бито-
ла. Се повикува секој друг кој нешто знае за него-
виот живот да се јави во овој суд, затоа што по 
истекот на ,горенаведениот рок ќе се докажува дека 
Кале Калевски е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 468/86. 

Се повикува лицето Талевски Трајан од с. При-
билци, Демир Хисарско, кој наводно умрел на 10. 
III. 1957 година, во рок од 15 дена од објавувањето 
на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Би-
тола. 

Се повикува секој друг кој нешто знае за него-
виот живот да се јави во овој суд, затоа што по 
истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека 
1 алевски Трајан е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 459/86. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп поведена е 
постапка за прогласување на умрено лице, односно 
докажување на смрт за противникот Ајнур Абдуло-
ска, порано од с. Црнилиште, а по предлог на пред-
лагачот Алифети Сулески од с. Црнилиште. 

Се повикува Ајнур Абдулоска, од татко Алифе-
ти и мајка Нетка Абдулоска, родена на 11. VIII. 
1971 год. во с. Црнилиште, како и секое друго лице 
кое што може да даде поподробни податоци за де-
нот, месецот и годината на смртта на противникот, 
да стави приговор против водењето на оваа постап-
ка против противникот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас во ,„Службен весник на СРМ“. 

Ако во определениот рок од 30 дена не се ја-
ви ни противникот ниту некое друго лице при овој 
суд и во друг суд надвор од територијата' на овој 
суд, судот ќе донесе решение со кое ќе ја утврди 
датата на смртта на противникот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 13/87. 

Пред Општинскиот суд во Прилеп поведена е 
постапка за докажување на смрт на противникот 
Садрија Дурмоски, порано од с. Дебреште, од пред-
лагачите Дурмоски Ирфан и Ганиметка, и двајцата 
од с. Дебреште. 

Се повикува противникот Садрија Дурмоски од 
с. Дебреште, од татко Ирфан и мајка Ганиметка, 
роден на 11. I. 1970 година во с. Дебреште, да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ“, или секое 
друго лице кое ќе даде поподробни податоци за де-
нот, месецот и годината на смртта на противникот, 
како и да стави приговор против водењето на оваа 
постапка против противникот. 

Ако во определениот рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот не се јави противникот ниту не-
кое друго лице, судот ќе донесе решение со кое ќе 
ја утврди датата на смртта на противникот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 871/86. 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Сто-
јаноска Малинка од Прилеп против тужениот Стоја-
носки Стојче, ул. „Цена Џинорозот" бр. 30, Прилеп. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на жи-
веење, се повикува истиот да се јави во судот и да 
достави точна адреса или да определи полномошник 
кој што ќе го застапува во овој спор во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот. 

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен 
старател кој што ќе ги застапува неговите права и 
интереси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 506/85. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за утврдување на договор за купопродажба 
на куќа на тужителите Зулбеари Арун и Мемеди 
Абдула, двајцата од с. Слатина, Тетовско, против 
тужениот Зеќири Изет Назми од Тетово, ул. „Бра-
ќа Миладинови“ бр. 88. 

Се повикува тужениот Зеќири Изет Назми, кој 
сега се наоѓа на привремена работа во Данска со 
непозната адреса, да се јави во судот во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот. Доколку не се ја-
ви и не одреди свој полномошник, преку судот ќе 
му биде поставен привремен старател кој што ќе ги 
штити неговите интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1664/86. 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за надомест на штета на тужителот Емурли 
Ебиб од с. Сараќино — Тетовско, против тужениот 
Кадри Нијази од с. Стримница, Тетовско. Вредност 
на спорот 152.749 динари. 

Се повикува тужениот Кадри Нијази од с. Стрим-
ница — Тетовско, кој сега се наоѓа на привремена 
работа во Швајцарија со непозната адреса, да се 
Јави пред овој суд во рок од 30 дена по распишува-
њето на огласот или да одреди свој полномошник 
кој што ќе ги штити неговите интереси во постап-
ката. 

По истекот на рокот, на тужениот ќе му биде 
поставен привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 194/87. 

Пред овој суд во тек е постапката за утврдува-
ње на смртта на лицето Јовановски Стојан од с. Бе-
ловиште. 

Се повикува лицето Стојан Јовановски од с. Бе-
ловиште да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
или секој друг што знае за неговиот живот во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротив-
но, судот ќе ја утврди смртта на Стојан Јовановски 
од с. Беловиште. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 85/87. 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Лалиќ Душко од Тетово, 
против тужената Лалиќ Светлана од Тетово. 

Се повикува лицето Лалиќ Светлана од Тетово, 
ул. „Гоце Делчев“, бр. 183, да се јави во Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот или во определениот рок да опол-
номошти лице кое ќе ги застапува нејзините права 
и интереси во спорот. 

Доколку во определениот рок истата не се јави, 
судот ќе и постави привремен старател кој ќе се 
грижи за нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 279/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба на недвижен имот, поведе-
на по предлог на Јованка Јованоска од с. Раотинце, 
против Јовица Јованоски и др. од с. Раотинце. 

Се повикува противникот Трпана Јованоска од 
с. Раотинце, сега со непозната адреса во Германија, 
да се јави на Општинскиот суд — Тетово во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот или во истиот 
рок да одреди свој полномошник. Во спротивно, ќе 
и биде поставен привремен застапник кој ќе ја зас-
тапува пред судот до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 580/8@, 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 134 од 27. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-476-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата и на овластеното 
лице на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Свети Николе, со следните податоци: Општин-
ска самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Свети Николе, Ц. О. Се овластува 
за застапник Тошев Камчо, секретар, со неограни-
чени овластувања во застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
134/86. (504) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1134 од 17. XI. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1425-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за-
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на вработувањето на град Скопје, ул. „Васил Гор-
гов“, бб, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Перчуклиевски Јован, секретар, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Фи-
липовски Рафаило, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1134/86. (527) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 772 од 4. XI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2098-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма: Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во рударство, металургија, гра-
дежништво и градежна индустрија, хемиска и тек-
стилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гу-
ма, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Пролет“ 
бр. 1. 

Самоуправната интересна заедница е основана со 
Самоуправната спогодба од април 1986 година, кон 
која пристапиле 397 основачи. 

Основни дејности: 
140231 — самоуправна интересна заедница на на-

соченото образование во рударство, металургија, гра-
дежништво и градежна индустрија, хемиска и тек-
стилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и 
гума. 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
CBOja сметка, а во рамките на овлас!увањата утвр-
дени со Самоуправната спогодба за нејзиното осно-
вање. 

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

Лице овластено за застапување е Александар 
Грков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 772/86. (528) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 771 од 4. XI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2100-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
СИЗ под фирма: Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во општествени и услуж-
ни дејности, со целосна одговорност — Скопје, ул. 
„Пролет“ бр. 1. 

Самоуправната интересна заедница на насочено-' 
то образование во општествени и услужни дејности 
е основана со Самоуправната спогодба во април 1986 
година, кон која пристапиле 91 основачи. 

Основни дејности: 
140231 — самоуправна интересна заедница на на-

соченото образование во општествени и услужни 
дејности. -

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а во рамките на овластувањата утвр-
дени со Самоуправната спогодба за нејзиното осно-
вање. 

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

Лице овластено за застапување е Александар 
Грков, секретар, без ограничување Срег. бр. 771/86. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 773 од 4. XI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2099-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма: Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во електро енергија, електро инду-
стрија, метална и графичка индустрија и сообраќај 
и врски, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Про-
лет“ бр. 1. 

Самоуправната интересна заедница е основана со 
Самоуправната спогодба од април 1986 година кон 
која пристапиле 239 основачи. 

Основна дејност: 
140231 — самоуправна интересна заедница на на-

соченото образование во електро енергија, електро 
индустрија, метална и графичка индустрија и сооб-
раќај и врски. 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а во рамките на овластувањата утврде-
ни со Самоуправната спогодба за нејзино основање. 

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

Лице овластено за застапување е Александар 
Грков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 773/86. (530) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 166 од 22. VIII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-128-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Основното училиште ,„Гоце Делчев“, Ц. О. 
— с. Митрашинци — Беровско, со следните подато-
ци: Досегашниот директор на училиштето — Мил--
чоски Гаврил Киро се разрешува од должноста ди-
ректор на училиштето. 

За директор на училиштето се именува Кала-
џиски Ратко Атанас, со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
166/86. - (535) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 38 од 17. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-68-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице на 33 „Ма-
кедонка — Бигла“ — Делчево, со следните подато-
ци: Се разрешува од должноста директор на задру-
гата Стојанчо Алексов, а се именува Анастасовски 
Благој од Делчево, со неограничени права на заста-
пување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
38/86. , (537) 

О Б Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-
ден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73), 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, објавува дека во Регистарот на 
производители на саден материјал, за производство 
на шумски саден материјал е запишана следната 
организација на здружен труд: ООЗТ ШУМСКО СТО-
ПАНСТВО „БЕЛАСИЦА“ - СТРУМИЦА. 

Бр. 09-3327 
29 јануари 1987 година 

Скопје 
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
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ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот тркалезен печат под назив: Училиште 
за средно образование од металско-машинска и кул-
туролошка струка „Јосип Броз Тито“ ц. о. — Скопје 
„А“ се огласува за неважен. \(И34) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка издадена во М. Брод на име Вен-
че Милески, с .Тажево, Македонски Брод. (726) 

Сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име 
Ацо Стојанов, с. Долни Подлог, Кочани. (735) 

Тековна сметка бр. 80710-15-50-00941-7, издадена 
од Југобанка Основна банка — Скопје на име Вера 
Дрогрешка, Скопје. (737) 

Воена книшка издадена од ОНО, Гостивар, на 
име Тасим Заини, с. Врапчиште, Гостивар. (799) 

Воена - книшка на име Фехим Даип, с. Делогож-
да, Струга. (825) 

Воена 1 книшка на име Димитрије Ангелоски, 
Охрид. (874) 

Пасош на име Ристо Иванов, с. Грдовци, Ко-
чани. (1056) 

Воена книшка, издадена во Берово, на име Ванчо 
Пеловски, с. Владимирово, Берово. (1060) 

Тековна сметка бр. 80710 1550 027710, издадена 
од Југобанка Основна банка — Скопје, на име Дра-
ги Стојановски, Скопје. (1065) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Прилеп, 
на име Душан Јосифоски, с. Славеј, Прилеп. ((1069) 

Одобрение Уп. бр. 11-2260 од 23. V. 1985 за за-
бавни игри, издадено од СО — Чаир — Скопје, на 
име Веат Асан, ул. „Метохиска" бр. 23, Скопје. 

Воена книшка на име Енвер Ајдароски, с. Под-
горци, Струга. (1101) 

Воена книшка на име Васе Димовски, с. Туден-
це, Тетово. (1112) 

Меница бр. 00729210/1276, издадена на 30. IX. 
1986 година, со дата на стасаност 16. 12. 1986 година, 
на 2.073.000 динари. Издавател на меницата е ТРО 
„Техно-промет" — Тетово со жиро сметка 41500-601-
320, а ремигент РО „БИМ" Фабрика — Свети Ни-
коле, жиро сметка 41420-601-2281, авалист Стопанска 
банка Основна банка — Тетово 41500-620-16. 

Работна книшка на име Сафије Рамадани, Гос-
тивар. '(1482) 

Работна книшка на име Фатиме Заимовиќ, Ко-
чани. (1488) 

Воена книшка на име Сали Ејупи, с. Жеровјане, 
Тетово. '(1147) 

Воена книшка на име Нехат Салију, ул. „Пар-
тизанска“ бр. 25, Струга. (1169) 

Штедна книшка бр. 65413-87 на име Горѓи Диш-
ков, Штип. (1271) 

Возачка дозвола 7880, издадена од СВР Прилеп 
на име Пејкоски Борис, Прилеп. (1300) 

Воена книшка, издадена во Куманово на име 
Благоја Стојчевски, с. Руѓинци, Куманово. 1(1460) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на 
име Емрли Ајдини, с Селце, Тетово. (1465) 

Воена книшка на име Ариф Мусли, с. Нераште, 
Тетово. (1467) 

Работна книшка на ште Ивчо Лазаревски, Ку-
маново. (589) 

Работна книшка на име Фејзи Абази, Куманово. 
Работна книшка на име Икмете Курти, Охрид. 
Работна книшка на име Зиба Шпендил, Струга. 
Работна книшка на име Ментор Зенделоски, 

Струга. (593) 
Работна книшка на име име Идриз Идризи, Те-

тово. (607) 
Работна книшка на име Методи Филипов, Ко-

чани. (616) 
Работна книшка на име Будимир Василев, Ко-

чани. (617) 
Работна книшка на име Славица Барлевска, Ко-

чани. (618) 

Работна книшка на име Али Имери, Скопје. 
Работна книшка на име Драга Спасова, Него-

тино. (626) 
Работна книшка на име Имет Кимета, Прилеп. 
Работна книшка, на име Ќемал Ибрахими, Ку-

маново. (649) 
Работна книшка на име Милка Николовска, Ку-

маново. (650) 
Работна книшка на име Благоја Ангелковски, 

Тетово. (663) 
Работна книшка на име Ариф Алили, Гостивар. 

' Работна книшка на име Богески Спасоје, с. 
Црешнево, Македонски Брод. (704) 

Работна книшка на име Несим Несими, Гости-
вар. ' ,(713) 

Работна книшка на име Рајна Димитриевска, Ку-
маново. (728) 

Работна книшка на име Глигор Петачки, Берово. 
Работна книшка на име Назиба Мислимоска, 

Охрид. (741) 
Работна книшка на име Невзат Малиќ, Тетово.4 

Работна книшка на име Благој Паунов, Штип. 
Работна книшка на име Лозанка Марковска, Ку-

маново. (780) 
Работна книшка на име Муамед Дервиши, Гос-

тивар. (797) 
Работна книшка на име Раим Јусуфи, Куманово. 
Работна книшка на име Свето Митровиќ, Ку-

маново. (819) 
Работна книшка на име Павлина Неделковска, 

Охрид. (822) 
Работна книшка на име Анѓел Велков, Кочани. 
Работна книшка на име Благојчо Велков, Штип. 
Работна книшка на име Исмаил Дурмаилов, 

Штип. (823) 
Работна книшка на име Рецеп Рецепи, Куманово. 
Работна книшка на име Бранко Петров, Штип. 
Работна книшка на име Мијалче Штерјов, Штип. 
Работна книшка на име Ванчо Атанасов, Радо-

виш. (903) 
Работна книшка на име Тодор Крстов, Кочани. 
Работна книшка на име Алисим Адили, Тетово. 
Работна книшка на име Исо Шасивари, Тетово. 
Работна книшка на име Душан Маневски, Гос-

тивар. (969) 
Работна книшка на име Драги Десподов, Виница. 
Работна книшка, издадена од Прилеп на име 

Секулоски Љупче, ул. ,„Орде Чопела“ бр. 3, Прилеп. 
Работна книшка, издадена од СО Титов Велес 

на име Кремчев Благој, с. Башино Село, Титов Велес. 
Работна книшка на име Имер Исани, Куманово. 
Работна книшка на име Киро Трајковски, Ку-

маново. (990) 
Работна книшка на име Аце Младеновски, Крива 

Паланка.- (991) 
Работна книшка на име Зеќирја Изаири, Тетово. 
Работна книшка на име Бранко Митров, Кочани. 
Работна книшка на име Џемил Абази, Гостивар. 
Работна книшка на име Мејли Латифов, Кочани. 
Работна книшка на име Мефаил Ибраимов, Ко-

чани. (1055) 
Работна книшка на име Јаким Крстов, Кочани. 
Работна книшка на име Делчо Јанев, Кочани. 
Работна книшка на име Марјан Саздовски, Ку-

маново. (1072) 
Работна книшка на име Иле Гичевски, Кратово. 
Работна книшка на име Лапевска Снежана, Ти-

тов Велес. (1079) 
Работна книшка на име Беџет Иљази, Тетово. 
Работна книшка на име Хабил Шерифи, Тетово. 
Работна книшка, издадена од СО Крива Паланка 

на име Јаким Јовановски, ул. „Димитар Арсов“ бр. 
8, Крива Паланка. (1098) 

Работна книшка на име Мурат Арифоски, Охрид. 
Работна книшка на име Халиов Фејзула, с. Г. 

Јаболчиште, Титов Велес. (1102) 
Работна книшка на име Јане Николов, Кочани. 
Ученичка книшка на име Петрески Игор, ул. 

„Битолска“ бр. 17, Прилеп (1136) 
Работна книшка на име Талески Гоце, ул. „Ладо 

Стојаноски“ бр. 12-в, Прилеп. (1137) 
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Работна книшка на име Васил Каракалиев, Ва-
ландово. (1144) 

Работна книшка на име Димитар Трајанов, Ра-
довиш. (1164) 

Одобрение Уп. бр. 11-5123 за приредување на за-
бавни игри без игра на среќа, издаден на име Алек-
сандар Маниќ, Скопје. . (1166) 

Работна книшка на име Никола Трпчески, Охрид. 
Работна книшка на име Азем Далипи, Струга. 
Работна книшка на име Лоза Серафимова, Штип. 
Работна книшка на име Азем Села, Струга. 
Работна книшка на име Сузана Адеми, Тетово. 
Одобрение бр. 11-2763 за вршење на угостител-

ска дејност Кафе-бар, на име Томе Атанасовски, 
Скопје. (1226) 

Работна книшка на име Неџмедин Зендели, Ку-
маново. (1231) 

Работна книшка на име Зоран Спасовски, Кума-
ново. (1232) 

Работна книшка и картонче за пријавување на 
име Јакимовска Убавка, ул. ,,,Вардарска“ бр. 3, Ти-
тов Велес. i(1242) 

Работна книшка на име Бранко Атанасов, Него-
тино. (1245) 

Работна книшка, издадена од Свети Николе на 
име Крстевски Стојан, Титов Велес. (1284) 

Работна книшка на име Донка Милева, Него-, 
тино. (1285) 

Работна книшка на име Исмет Исмаили, Кума-
ново. (1304) 

Работна книшка на име Димчо Цветановски, Ку-
маново. (1308) 

Работна книшка на име Мухамет Ајдаровски, 
Куманово. (1310) 

Работеа книшка на име Неат Емини, Куманово. 
(1312) 

Работна книшка, издадена од СО Титов Велес 
на име Крстевска Сузана, ул. „Благој Ѓорев“ бр. 73/34, 

Работна книшка на име Јорданка Брановиќ, Не-
готино. (1321) 

Работна книшка на име Азир Зекири, Тетово. 
Работна книшка на име Садик Демов,- Кочани. 
Работна книшка на име Ванчо Митев, Радовиш. 
Работна книшка на име Ирфан Абас, Куманово. 
Работна книшка на име Стојан Илиев, Штип. 
Работна книшка на име Димитар Стојанов, Ку-

маново. (1414) 
Работна книшка, издадена од СО Македонски 

Брод на име Рушитоски Зија, с. Пласница, Маке-
донски Брод. (1415) 

Работна книшка на име Зоран Костиќ, Кума-
ново. (1422) 

Работна книшка на име Абаз Мемеди, Куманово. 
Работна книшка на име Миле Алексовски, Кри-

ва Паланка. (1426) 
Работна книшка на име Леидита Казими, Те-

тово. (1427) 
Работна книшка, издадена од СО — Прилеп на 

име Аризанкоски Аризанко, с. Маргари, Прилеп. 
Работна книшка на име Сашо Димоски, Струга. 
Работна книшка на име Ристов Ѓоко, с. Подлес, 

Титов Велес. (1459) 
Работна книшка на име Душко Атанасовски, Те-

тово. (1466) 
Работна книшка на име Шериф Оручи, Гости-

вар. (1478) 
Штедна книшка бр. 67986/75, издадена од Љуб-

љанска банка — Скопје, на име Дивна Апостоловска, 
Скопје. ' (918) 

Пасош бр. 315274 на име Миодраг Трајковски, 
ул. „М. Тито“ бр. 6-III-12, Куманово. (925) 

Воена книшка на име Илија Јанев, с. Моин, 
Гевгелија. (933) 

Воена книшка на име Мите Гашев, Гевгелија. 
Возачка дозвола, издадена од СВР Тетово, на 

име Нуредин Муслија, с. Г. Речица, Тетово. (946) 
Воена книшка на име Казија Деари, с. Радиовце, 

Тетово. (952) 
Возачка дозвола на име Казија Деари, с. Ра-

диовце, Тетово. (953) 

Штедна книшка 'бр. 80-031561, издадена од Пош-
тенска штедилница — Виница, на име Стојан Посто-
лов, Виница. (978) 

Возачка дозвола на име Јованка Белкова, ул. 
„Беласица“ бр. 22, Валандово. (995) 

Воена книшка на име Феми Хаљити, с. Пирок, 
Тетово. (1003) 

Воена книшка, издадена од СО — Гостивар, на 
име Ветон Лаку, ул. „18 Ноември“ бр. 21, Гостивар. 

Воена книшка, издадена од СО — Гостивар, на 
име Кадри Арифи, ул. „18 Ноември“ бр. 332, Гости-
вар. (1050) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградба ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 
22/84) РО ?ЕК „Битола“, Суводол, Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување 
1. Општи карактеристики: 
Изведување на работите за претпуштачко воде-

но-хемиско чистење на опремата од пароводниот 
тракт на термоенергетски блок 210 MW со котел-
ц и , агрегат Пп-660-140 во Термоелектраната „Бито-
ла“ - III. 

2 . УСЛОВИ: 
Изведувањето на работите ќе се отстапи на подо-

бен и поволен понудувач. 
3. Место. 
Изведувањето на работите ќе се врши во ТЕ 

„Битола“ HI, с. Суводол. 
4. Цена: 
Понудата треба да содржи вкупна и поединечна 

цена по позиции. Цената треба да опфати трошоци 
на ангажирање на работна рака, трошоци за хеми-
калии, потрошен и помошен материјал и транспорт-
ни трошоци. Опција на понудата да биде 60 дена од 
денот на завршување на конкурсот. После тој рок 
да се примени и предложи клизна скала. 

5 . РОКОВИ: 
— рок за комплетно завршување на работите е 

15 дена,-
— ориентационен рок на почеток на работите 

е 1. XL 1987 година,-
— рок за поднесување на пријавата за подоб-

ност и понудата е 45 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ“. 

6. Останато: 
Пријавата за подобност треба да содржи: 
— име и точна адреса на понудувачот; 
— доказ за регистрација на дејноста; 
— референц листа на изведени исти или слични 

обје,кти ; 
— извод од завршна сметка за 1986 година и 

периодична пресметка за последниот пресметковен 
период; 

— расположливи капацитети на работна сила и 
механизација; 

— проспекти и каталози за материјалите; 
— начин на пресметка на дополнителните и не-

предвидените работи; 
— гаранција за квалитетот на работите,-
— изЈава дека ги прифаќа условите на инвести-

торот по конкурсот и техничката документација; 
Пријавата за подобност и понудата се поднесу-

ваат до .инвеститорот РО РЕК „Битола“, РЗ — ЗС и 
КГ, по пошта или непосредно во одвоени и запе-
чатени обвивки со назнака: „Не отворај — пријава 
за подобност“ и „Не отворај — понуда“ и со назна-
ка на конкурсот. 

Отворањето на пријавите ,ќе се изврши од Коми-
сијата петтиот ден од завршувањето на конкурсот во 
просториите на инвеститорот, а за отворањето на 
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понудите подобните понудувачи дополнително ќе би-
дат известени. 

Собирањето на податоци за припрема на пону-
дата понудувачите можат да го направат со увид во 
техничката документација која ја поседува инвес-
титорот. 

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе 
Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на 
конкурсот, а потоа во рок од 45 дена ќе се изврши 
избор на најповолен понудувач. 

Сите подетални информации можат да се доби-
јат во РО РЕК „Битола“ — Капитална градба, тел. 
097-33-255, телекс 53-148. 

Комисијата за избор и именувања на Собрание-
то на општината — Охрид 

О Б Ј А В У В А 
дека Собранието на општината — Охрид ќе врши 

избор на еден општински судија за прекршоци 
Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат општите 

услови за стекнување на својството на работник во 
органите за државната управа и да се дипломирани 
правници со положен правосуден испит. 

Пријавите со потребните документи да се дос-
тавуваат до Комисијата за избор и именувања при 
Собранието на општината Охрид. 

Рокот за поднесување на пријави трае 15 дена 
сметано од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на СРМ“. 

Некомплетираните пријави со потребните доку-
менти нема да се земат предвид при одлучувањето. 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
ВО СР МАКЕДОНИЈА - ЦЕНТРАЛА ВО СКОПЈЕ 

Врз основа на членот 7-г од Законот за обез-
бедување на плаќањата помеѓу корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ“ број 
60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84 И 24/86), 
Службата на општественото книговодство во СР 
Македонија издава 

О Б Ј А В А 
Порастот на исплатените аконтации на чистите 

лични доходи по работник во областа на стопан-
ството на Републиката, 'за периодот јануари—декем-
ври 1986 година, во.однос на истиот период од прет-
ходната година, изнесува 96,9'%. 
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