
Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 50 
цин. Жиро сметаа 40100-602-12498 

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

31. 

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 
Уставот н.а Социјалистичка Република Македонија,, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЦЕНСКО-

УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за сценско -ум е тд и чк ата 
дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе па седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 7 февруари 1986 го-
дина и на седницата на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница на културата, одр-
жана на 6 февруари 1986 година. 

Бр. 08-427 
7 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на4 СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член_ 1 * 
Сценско-уметничката дејност во смисла на овој 

закон е подготвување и јавно изведување на драмски, 
оперски, оперетски, балетски, куклени и други теа-
тарски дела, како и симфониски, вокално^инструмен-
тални, камерни, хорски и други музички дела, како 
и дела за ансамбли на народни песни и игри и тан-
цови ансамбли (сценско-уметнички дела). 

Член 2 
Оцепек о-уметничката дејност придонесува за раз-

вој, ширење и афирмација на сценско-уметничката 
култура и за организирано задоволување на лични-
те и заедничките потреби и интереси на работни-
ците, работните луѓе и граѓаните. 

Сценско-уметничката дејност е од посебен опште-
ствен интерес. 

Општествената заедница обезбедува услови за 
развој и унапредување на сценско-уметничката деј-
ност. 

Член 3 
Сценско-уметничката дејност од член 1 на овој 

закон ја остваруваат: 
— организации на здружениот труд основани за 

таа цел-, театри, филхармонии, симфониски и други 
оркестри, хорови, ансамбли на народни песни и игри 
и танцови ансамбли (сценско-уметничкм организации); 

— други организации на, здружениот труд кои-
што во посебно организирани делови вршат сценеко-
уметничка дејност (други организации) и 

— самостојни сценски уметници. 

Член 4 
Уметничките и стручните рабош во сценско-умет-

ничката и во другата организација ги вршат сценски 
уметници и стручни сценски работници. 

Сценски уметник во смисла на овој закон е.-
артист, режисер, драматург, аниматор на кукли, во-
кален и инструментален солист, оперски пејач, хор-
ски пејач, диригент, оперски режисер, музичар во 
симфониски, камерен и танцов состав, музички про-
дуцент, диригент на хор,- репетитор, корепетитор, 
балетски играч, кореограф, играч, пејач и инструмен-
талист во состав за народни пеани и игри/ сценограф 
и костимограф. 

Стручен 'сценски работник во смисла на овој за-
кон е : инспициент, суфлер, музички архивар, фото-
граф-копирант, технички цртач, документарист, деко-
ратер, реквизитер, ракувач на технички-сценски уре-
ди за движење, осветлување и тон, ликовен изведу-
вач, работник за др водел еко, брав ар еко и тапетарско 
опремување, работник за кројачко-шивачко, чевлар-
ско и патикарско опремување, фризер, перикер, мас-
кер, шминкер, гардеробер и »работник за реализаци-
ја на програма и пропаганда. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА 
ДЕЈНОСТ 

Член 5 
Согласност за општествената и економската оп-

равданост за основање на сценско-уметничката орга-
- низација, освен за организација основана од огапте-

ствено-политичка заедница и самоуправна интересна 
заедница, дава собранието на самоуправната интерес-
на заедница на културата на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на организацијата. 

Член 6 
Сценско-уметничката и друга организација преку 

средствата за јавно информирање ги објавуваат: 
— развојната уметничка програма; 
— насоките на репертоарската политика и 
— програмата за едногодишната дејност, три ме-

сеци пред почетокот на времето за кое се донесу-
ваат. 

Јавноста во работата на сценско-уметничката и 
на другата организација поблиску се уредува со ста-
тутот на организацијата. 
} 

Член 7 
Сценско-уметничките и другите организации и 

работните заедници на самостојните сценски уметни-
ци (работни заедници) се должни да ја чуваат цело-
купната документација за сите подготвени и јавно 
изгоедени сценски-уметнички дела. 

Условите и начинот на чувањето и користењето 
на документацијата од став 1 на овој член поблиску 
се уредуваат со статутот и друг самоуправен општ 
акт на сценско-уметничките и други организации, 
односно со самоуправната спогодба за образување 
работна заедница. 
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Член 8 
Во сценско-уметничката и во друга организација 

се образува уметнички совет како стручен орган. 
Уметничкиот совет разгледува, предлага и дава 

мислења за прашања што се однесуваат особено на 
развојната уметничка програма, насоките на репер-
тоарската политика, програмата за едногодишна деј-
ност, начелата и критериумите за кадровската поли-
тика, изборот на сценски уметници за реализација 
на сценско-уметничките дела согласно со нивните 
уметнички квалитета, како и на друли стручни пра-
шања од значење за остварување .на сценско-умет-
ничката дејност во сценско-уметничката и друга ор-
ганизација. 

Во работата на уметничкиот совет можат да уче-
ствуваат и сценски уметници, (стручни сценски работ-
ници и други уметници коишто не се во работен 
однос во сценско-уметничката и во друга, органи-
зација. I 

Делокругот и составот на уметничкиот совет по-
блиску. се уредуваат со статутот на оценско-уметнич-
ката и друга организација. 

Член 9 
Заради заеднички развој и унапредување на сцен-

ско-уметничката дејност, усогласување на развојот на 
оваа дејност со општиот општествен развој, давање -
помош при утврдување на развојната политика и под-
готвувањето на плановите и програмите за работа, 
договарање околу самоуправното уредување на оп-
штествено-економските односи, како и заради раз-
гледување и решавање на други * прашања од заед-
нички интерес, сценско-уметничките организации, 
другите организации и работните заедници можат да 
се здружат во заедница на сценско-уметничката деј-
ност на СР, Македонија (заедница на сценско-умет-
ничката дејност). 

Организацијата, делокругот и начинот на работе-
њето, составот на органите и управувањето ао заед-
ницата на сценско-уметничката дејност се уредуваат 
со самоуправна спогодба за здружување, статутот и 
други самоуправни општи акти на заедницата. 

Член 10 
Сценските уметници и стручните сценски работ-

ници можат да п р и ф а т а т ангажмани во други сцен-
ско-уметнички организации, други организации и ра-
ботни заедници врз основА на договор меѓу тие орга-
низации, односно работни заедници, или по прет-
ходна согласност на организациите, односно заедни-
ците во кои го здружиле трудот. 

Член 11 
Сценските уметници и стручните сценски работ-

ници коишто како надворешни соработници се анга-
жирани во подготвувањето и јавното изведување на 
сценско-уметничко дело, како и авторите на делото 
имаат право да учествуваат во разгледувањето и 
одлучувањето за сите прашања -во врска со делото * 
додека е на репертоарот на сценско-уметничката и 
на друга организација. 

Ш . ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ИНТЕРЕС 

Член 12 
Посебниот општествен интерес во вршењето на 

сценско-уметничката дејност се обезбедува со учество 
на корисниците на услугите и другите заинтересира-
ни организации и заедници, 'претставници на општи-
ната односно на Републиката, општествено-политич-
ките организации, општествените организации и на 
здруженијата на граѓани (претставници на опште-
ствената заедница) во: 

— донесувањето на (статутот и склучувањето на 
самоуправната спогодба за здружување 

— донесувањето на развојната уметничка програ-
ма, насоките и репертоарската политика, програмата 
за едногодишна дејност и 'нивна реализација; 

— донесувањето планови и заеднички програми 
за развој; 

1 определувањето на. основните услови за стек-
нување на доходот, работењето и за основните на-
мени за користење на средствата; 

— усвојувањето на извештаите за остварување 
на програмите за работа; 

— усвојувањето на финансискиот план и утвр-
дувањето на завршната сметка; 

— утврдувањето на начелата и критериумите за 
кадровската политика; 

— утврдувањето услови и надомест за користење 
музички инструмент во приватна сопственост и 

— именувањето и разрешувањето на работовод-
ниот орган. 

Член 13 
Корисниците на услугите и другите заинтереси-

рани организации и заедници, општествено-политич-
ките и општествените организации и здруженијата 
на_ граѓаните, како и бројот на нивните претстав-
ници што учествуваат во одлучувањето по работите 
од член 12 на овој закон, се определуваат со стату-
тот на сценско-уметничката организација. 

Основачот и собранието на општината на чие 
подрачје е основана организацијата именуваат по 
двајца претставници во сценско-уметничката органи-
зација што учествуваат во одлучувањето за работите, 
од посебен општествен интерес. 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија именува претставници во организацијата од 
став 1 на овој член основана од Републиката што 
учествуваат во одлучувањето за работите од посебен 
општествен интерес. 

Член 14 
Одлука за работите од член 12 на 'сивој за-

кон се донесува со мнозинство гласови на делегатите 
на работниците определено со статутот на сценско-
уметничката и друга организација и со мнозинство 
гласови на претставниците на општествената заед-
ница. 

Член 15 
Собранието на (општината дава согласност на од-

редбите нд статутот, односно на самоуправната спо-
годба за здружување на сценско-уметничката органи-
зација што се однесуваат на работите од цосебен 
општествен интерес и на учеството на претставни-
ците на општествената заедница во одлучувањето за 
тие работи. 

Согласност од став 1 на овој член за сценско-
уметничка организација, основана од Републиката да-
ва Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 16 ' 
Работоводен орган на основна и друга организа-

ција на здружениот труд во сценско-уметничката деј-
ност се именува и разрешува во согласност со собра-
нието на општината, односно со Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија за организација 
основана од Републиката. 

Конкурсната комисија за утврдување предлог за 
именување работоводен орган на организацијата од 
став 1 на овој член се состои од 8 членови од кои 
по два члена именуваат органот на управување - на 
организацијата, основната организација на Синдика-
тот, Синдикатот на општествените дејности во оп-
штината односно во Републиката и собранието ^ на 
општината, односно Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

IV. НАДЗОР 

Член 17 
Надзор над законитоста на работата на сценс -

уметничка организација основана од Републиката вр -
ши републичкиот 'Орган на 'управата надлежен за 
работите на културата. 
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Член 18 
Во вршењето надзор над законитоста на рабо-

тата на организацијата од член 17 на овој закон, 
.републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на културата, има право и должност да го за-
пре, делумно или во целост, од извршување, секој 
самоуправен општ акт на организацијата што е 
спротивен со законот, односно со самоуправниот 
општ акт со кој мора да биде во согласност. 

Член 19 
Ако републичкиот орган на управата надлежен 

за работите на културата запрел од извршување са-
моуправен општ акт, односно одлука на работнич-
киот совет или на друг орган на организацијата од 
член 17 на овој закон, за која смета дека не е во 

^согласност со Уставот односно дека е спротивна со 
законот, должен е во рок од осум дека од денот на 
донесувањето на решението за запирање, да поведе 
пред Уставниот суд постапка оценување на устав-
носта, односно законитоста на запрениот акт. 

Ако републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на културата запрел од извршување са-
моуправен општ акт, * односно одлука на работнич-
киот совет или на друг орган на организацијата од 
член 17 на овој закон, за кој смета дека не е во сог-
ласност со друг самоуправен општ акт со кој мора-
ла да биде во согласност, должен 6 во рок од осум 
дена од денот на донесувањето на решението за за-
пирање, да поведе пред 'Судот на здружениот труд 
постапка за оцена на согласноста. 

Ако републичкиот орган на управата надлежен 
за работите -на културата во роковите утврдени во 
став 1 и 2 од овој член не поведе постапка пред 
Уставниот суд односно пред Судот на здружениот 
труд, решението за запирање престанува да важи и 
самоуправниот општ акт што е запрен може да се 
применува. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Х о парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок сценско-уметничката и друга 
организација којашто нема да ги објави програмите 
и насоките од член 6 на овој закон во определениот 
рок. 

Со парична каана од 3.000 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршокот од став 1 на овој член одго-
ворното лице во сценско-уметничката и друга орга-
низација. 

Член 21 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок сценско-уметничката и друга 
организација, односно работната заедница којашто 
нема да ја чува документацијата од член 7 на овој 
закон. 

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршокот од (став 1 на овој член одго : 
ворното лице во сценско-уметничката и друга орга-
низација, односно овластеното лице во работната за-
едница. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
I 

Член 22 
Сценско-уметничките и другите организации се 

должни да ја усогласат својата организација и рабо-
та со одредбите на овој закон во рок од една го-
дина од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

, Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за сценско-уметничката 
дејност („Службен весник на СРМ" број 41/73). 

Член 24 
_пгОвој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

32. 

Врз основа на член 44 од Законот за избор на 
членови на делегациите и на делегати во собранија-
та на шштествено-лолитичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" број 41/81), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на си-
те собори, одржана на 7 февруари 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

I 
' Се разрешуваат претседателот, членовите и нив-

ните заменици на Републичката изборна комисија, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

— претседателот Ј 
Димитар Солев, 
— заменикот 
Тихомир Велковски,' 
— членовите: 
Новак Марковски, 
Васко Костојчиновски и 
Томе Несторовски 
— замениците: 
Саит Саит, 
Бранко Мушкарски, 
Горѓи Стојков и 
Илија Таневски. 

И 
За претседател, членови и нивни заменици на-

Републичката изборна комисија се именуваат: 
— за претседател 
Димитар Солев, претседател на Врховниот суд на 

Македонија, 
— за негов заменик 
Тихомир Белковски, судија на Врховниот суд на 

Македонија, 
— за членови: 
Новак Марковски, заменик на претседателот на 

Републичкиот комитет за законодавство и организа-
ција, 

Киро Никовски, член на РК на ССРНМ и 
Софе Димитриевски, член на Сојузот на синди-

катите на Македонија, 
— за заменици: 
Горѓи Стојков, стручнонполитички работник во 

РК на ОСРНМ, 
Бранко Мушкарски, стручно-лолитички работник 

во СОМ, 
Елена Поповска, помошник на претседателот на 

Републичкиот комитет за законодавство и организа-
ција и 

— заменик на секретарот на Републичката избор-
на комисија 

1 Илија Таневски, советник во Претседателството 
на СРМ. -

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-402/1 
7 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ„ 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 
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33. 
Врз основа на точка 1 од Амандманот VII на 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а 
во врска со член 376 став 1 алинеја 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите собори, одржана на 7 фев-
руари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува 'од функцијата судија на Уставниот 
суд на Македонија 

д-р ѓорѓи Цаца, поради исполнување условите 
за остварување прљаво на лична пензија. 

Разрешувањето се врши сметано од 1 март 1986 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-403/1 ' ' 
7 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

34. 

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник .на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, ка заедничка седница на сите собори, .одр-
жана на 7 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ 
СОВЕТНИК ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста републички советник 
во Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија 

Вељо Тодоровски, поради исполнување условите 
за остварување право на лична пензија. 

Разрешувањето се врши со важност од 28 фев-
руари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-401/1 
7 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

35. 
• 

Врз основа на член 18 од Законот за изменува-
ње и дополнување за Законот за општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето („Службен весник' 
ра СРМ" број 37/83), Собранието на Социјалистичка 
Република (Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на '27 јануари 1986 година 
и на седницата на Опште ствено-пол етничкиот собор, 
одржана на 7 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

НА САМОУПРАВУВАЊЕТО ЗА 1986 ГОДИНА 

, Се усвојува Програмата за работа на Републич-
киот општествен правобранител на самоуправувањето 
за 1986 година, што ја донесе Републичкиот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето по приба-
вено мислење на работната заедница.. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-439/1 
7 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е р. 

Претседател 
на Општествено-пол^тичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

36. 
Врз основа на член 8 од Законот за наградата 

„Едвард Кардељ" („Службен лист на СФРЈ" број 
25/81), Собранието на Серијали етичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 7 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОД-

БОРОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД „КАРДЕЉ" 

Се разрешуваат членовите' од СР Македонија на 
Одборот за заградата „Едвард Кардељ" поради истек 
на времето за кое се избрани: 

д-р Трајче Грујоски, 
д-р Синиша Спасов и ^ 
м-р Јаков Лазарески. 
За членови на Одборот за наградата „Едвард 

Кардељ" се избираат: 
д-р Александар Донев, член на Претседателство 

то на ССМ, 
м-р Методи Петровски, член на -Претседателство 

то на ЦК на СКМ и 
акад. д-р Јордан Поп-Јорданов, претседател ш 

Македонската академија на науките и уметностите. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-404/1 
7 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с .Д 

Цретседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општественоно-питичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 
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37. 
Врз основа на член 9 од Законот за наградата 

».АВНОЈ" („Службен лист на СФРЈ" број 49/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на -одделни седници на Соборот на здружениот, труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 7 
февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР . НА ЧЛЕНОВИ И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА 

„АВНОЈ" 

Се разрешуваат членовите и нивните заменици 
на Одборот за наградата „АВНОЈ" поради истек на 
времето за кое се избрани : 

а) членовите: 
Стојан Андов, 
Александар Андреевски и 
Азем Зулфиќарм. 
б) заменици на членовите: 
Благоја биљане неки 
Илија Џувалековски и 
д-р Јаким Петровски. 
За членови и нивни заменици на Одборот за 

наградата .„АВНОЈ" се избрани: 
Стојан Андов, потпретседател на Извршниот со-

вет на Собранието на СРМ, 
негов заменик: 
Ванчо Здравев, генерален директор на „Нитекс", 
Азем Зулфи&ари, член на1 Претседателството на 

ЦК на СКМ, 
негов заменик: 
м-р Киро Поповски, заменик на претседателот 

на Републичкиот комитет за образование и наука и 
Живко Василевски, секретар на РК на ССРНМ 
негов заменик: 
Слободан Унковски, режисер. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4061/1 
7 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател . 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Ј-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политмчкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, а р. 

38. 
Врз основа на член 57 од Законот за ооцијална-

а заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
а, на одделни седници на Соборот на здружениот 
руд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
' февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
!А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
1ИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВО-
ДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИН-
КИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ" — 

СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија ,за именува-. 
директор на Заводот за рехабилитација на деца 

младинци со оштетен вид „Димитар Влахов" — 
Скопје, се именуваат: 

Димитар Велков, самостоен советник во Собра-
в т е на СРМ и 

Боге Чадиевски, советник во Републичкиот ко-
митет за здравство и социјална политика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Вр. 08-407/1 
7 февруари 1986 година 

•Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Олштествено-политмчкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

39. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78 и 
35/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 7 февруари 1986 родина, донете 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕ-
СИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ 

СО ОШТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката за именување 
директор на Центарот за професионална рехабили-
тација на младинци -со оштетен слух „25 Мај" — 
Скопје, со која за директор е именуван 

Горѓи Спасевски, советник за специјално обра-
зование во Републичкиот завод за 'унапредување на 
образованието и воспитувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-408/1 
7 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на, Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р» 

^Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на ОппАествено-политичкиот собор, 

м^р Павле Георгиевски, е. р. 

40. 
Врз основа на член 52 од Законот за Народната 

банка на Македонију („Службен весник на СРМ" 
број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општественотпјолитичкиот собор, одр-
жани на 7 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат членовите на Советот на Народ-
ната банка на Македонија, поради истек на времето 
за кое се именувани: 
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Бранко Богоевски, , 
Никола Новевски, 
Таки Маја, 
инж. Даме Мелков, 
Елези Меметрешат, 
Томе Кралевски, 
Ратко Ч а ј к о в с к и , 
д-р Ванчо Серафимов, 
Сивко Тасев, 
Михајло Хаџистерјо и 
Филип Небиевски. 
За членови на Советот на Народната банка .на 

Македонија се именуваат: 
Атанас Палевски, директор на Работната заед-

ница на Железара — Скопје за економски прашања, 
•Славе Христовски, помошник на генералниот ди-

ректор на Рафинерија — Скопје по економско-финан-
сиски прашања. 

м-р Петар Василевски, саветник во Работната 
заедница на Македонија'-табак — Скопје, 

д-р Катерина Чакмакова, вработена на Економ-
скиот факултет — Скопје, 

Славе Божиновски, помошник на ген. директор 
на „Тодор Циповски — Мерџан" - - Тетово,. 

Ванчо Серафимов, директор па ЗИК „Кочанско 
Поле" — Кочани, 

д-р Благој Миновски, Економски иргстптут — 
Скопје, 

Мијалчо Наков, помошник на претседателот на 
Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, 

Ацо Спасовски, секретар на Собор за банкарство 
при Стопанската комора на Македонија, 

д-р Агис Шалиовски, помошник на претседате 
лот на Комитетот за економски односи со стран-
ство и 

Китан Стојановски, Помошник на секретарот на 
Републичкиот секретаријат за финансии. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 4 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-405/1 
7 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Шија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Опшгествешкполитичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

41. 

Врз основа на член 41 став 1 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
број 10/83), Собранието на СРМ, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 7 февруари 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

I 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија е согласно со Програмата за спроведување на 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението во СР Македонија за периодот од 1986 
до 1990 година, што ја донесе Собранието на Ре-

публичката самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита на седницата -одржана на 27 декем-
ври 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. ОЅ-428 
7 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

42. 
Врз ©анова на член 28 од Законот за избор на 

членови на .делегации и делегати на собранијата на 
општествеао-политичките заедници и самоуправните 
интересни заедници, претседателот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на 14 февру 
ари 1986 година го донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ВО СОБОРИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I 
Се распишуваат избори за делегати во Соборот 

на здружениот труд, Соборот на општините и Оп-
ште ствено-политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Репу бланка Македонија. 

И 
Изборите за делегати.во Соборот на здружениот 

труд ќе се одржат на 7 и 8 април 1986 година. 
) — 

III 
Изборите за делегати во Соборот на 'општините 

ќе се -одржат на 14 април 1986 година. 

IV 
Изјаснувањето за изборот на делегатите во Оп 

штествено-политичкиот собор ќе се изврши на 14 ап 
рил 1986 година. 

V 
Ова решение влегува во сила со денот- на_ обја 

вувањето во „Службен весник на СРМ", а пропишани 
те рокови за изборните дејствија почнуваат да теча: 
од 26 февруари 1986 година. 

Бр. 08-429 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р 

43. 
> Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 о, 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За 
кокот за помилување, Претседателството на СРМ, н 
седницата одржана на 28 јануари 1986 година,, донес 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казн 

затвор се ослободуваат осудените лица: 
1. Мурсел Јонуз Шаип, од Скопје, 
2. Арифи Решад Асани, од Гостивар, 
3. Миленовски Петруш Миодраг, од Крива П; 

ланка, 
4. Вуксан Никола Анте, од Скопје, 

' 5. Атанасов Трајан Томе> од Струмица, 
6. Стоиловски Јордан Киро, од е. Каменица, 
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7. Ѓорѓиевски Раде Мирко, од Кратово, 
8. Мустафа Ибраим Ќемал, од Скопје, 
9. Бајдески Јован Дончо, од Кичево. 

XI 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови иа 1 година на осудените лица: 
1. Стоименов Фиданчо Филип од е. Цера, во 

траење од 1 месец, 
2. Попоски Душан Драгољуб од е. Вевчани, во 

траење од 2 месеца, 
3. Попоски Душан Дончо од Битола, во траење 

од 2 ме овца, 
4. Лазаров Коце Илија од Кочани, во траење од 

2 месеца, 
5. Ацев Коце Манојло од е. Чифлик, во траење 

од 2 месеца, 
6. Истреф Барија Весели, од е. Поум, во траење 

од 2 месеца, 
7. Димовски Арсо Цветан од Скопје, во траење 

од 6 месеци. 
8. Димовски Арсо Живко од Скопје, во траење 

од 3 месеци, 
9. Ивановски Павле Владимир од е. Братиндол, 

во траење од з месеци, 
10. Стојаноски Трајан Ицо од Битола, во траење 

од 3 месеци, 
11. Костадинов Глигор Стојан од Кочани, во тра-

ење од 3 месеци, 
12. Хани Сулејман Рами од е. Велешта, во траење 

од 3 месеци, 
13. Демишков Александар Филе од е. Облешево, 

во траење од 3 месеци, 
14. Димовски Александар Драги од е. Таор, во 

траење од з месеци, 
15. Ангелеска Димче Кате од Прилеп, во траење 

од 4 месеци, 
16. Садикоски Нурија Ибраим од е. Црниште> во 

траење од 4 месеци, 
17. Стоевски Смиле Грозде од Крива Паланка, во 

траење од 4 месеци, 
18. Тодоровски Драган Марјан од Куманово, во 

траење од 4 меоеци, 
19. Калаџиски Јован Стојан од Скопје, во тра-

ење од 5 месеци. 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се 
услови на 2 години на осуденото лице: ' 

1. Тодоров Тодор Александар од Струмица, во 
траење од 1 година. 

IV 
Извршувањето на изречената казна му се услови 

на 3 години на осуденото лице: 
1. Незир оски Сабрије Енвер од е. Белчишта, во 

траење од 2 години. 
V 

Извршувањето на паричната казна и се услови 
за 1 година на осудената: , 

1. Стојменова Тодосие Ленка од е. Цера во износ 
од 4.000,00 динари. 

VI 
Делумна се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Спасовски Атанас Трајче од е .Драчево, во тра-

ење од 6 месеци, 
2. Оланај Мио Стјепан од Вировитица, во тра-

ење од 1 година, 
3. Трајковски Алексо Деспот. од е/ Текија, во 

траење од 1 година, 
4., Трајаноски -Павле Љупчо од Охрид, во траење 

од 5 месеци. 
VII 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-38 
28 јануари 1986 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Ванчо Апостолски, е. р. 

44. 

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за езер-
ска пловидба („Службен весник на СРМ" број 8/80, 
26/80 и 5/82), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ПРЕГЛЕДИ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ СПОСОБ-
НОСТ ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЦИТЕ И ПЛОВНИТЕ 

ИНСТАЛАЦИИ 
> 

Член 1 
За вршење на прегледи заради утврдување спо-

собноста за пловидба на чамците и пловните инста-
лации се плаќа надоместок и тоа: 

1. за чамци без сопствен 
погон 

2. за чамци со сопствен погон 
— со вонбродскичмотор 

3. за чамци со сопствен погон 
— со вграден мотор 

4. за пловни инсталации 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на надоместокот 
за вршење на прегледи заради утврдување способ-
носта за пловидба на чамците и пловните инсталации 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/82). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-194/1 
6 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

45. 

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот оовет 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 МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

Се разрешува од должноста советник на претсе 
дате лот на Републичкиот комитет за меѓународни од-
носи Горѓи Илиевски на 31. XII. 1985 година, поради 
исполнување на условите за пензија, кога му преста-
нува работниот однос. . ^ 

Бр. 17-49/1 
29 декември 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Стојан Андов, е. р. 

800,00 динари 

1.500,00 динари 

3.000,00 динари 
3.500,00 динари 
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46. 
Врз основа на член 178 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 РЕПУБЛИЧКИ 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НЦЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

„ Се разрешува од должноста републички совет-
ник во Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија Иван Тошевски, поради заминување на дру-
га должност, заклучно со 31 декември 1985 година. 

Бр. 17-2200/1 
26 декември 1985 година 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет. 
Тахир Кадриу, е. р. 

47. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРН-

ИОН ИНСПЕКТОР 

За главен републички пазаришен инспектор се 
именува Лазар Кујунџиев, досегашен републички па-
зарнион инспектор во Републичкиот пазаришен Ин-
електорат. 

Бр. 17-1468/1-85 
16. јануари 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

48. 
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 ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за' земјоделство, шумарство и водостопан-
ство се назначува инж. Ѓорѓи Коневски, досегашен 
уредник на Стопанска редакција во Телевизија Скопје. 

Бр. 17-1656/^-85 
16 јануари 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

49. 
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 ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство 

се назначува инж. Ристо Танасковски, досегашен со-
ветник во. Работната заедница во Комитетот. 

Бр. 17-1656/3-85 
16 јануари 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

50. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 162 став 

3 од Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА И ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИ-

ЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

I . Се разрешува- од должноста помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за образование 
и наука Томислав Димовски. 

II. За претседател на Републичката комисија за 
физичка култура во Републичкиот комитет за обра-
зование и наука се именува Томислав Димовски, до-
сегашен помошник на Претседателот на Комитетот. 

Бр. 17-2027/2-85 . ' 
16 јануари 1986 година 

Скопје Потпретседател 
^ на Извршниот совет, 

Тахир Кадриу, С: р. 

51. 
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 Маке-
д они ја донесе 

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

ТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И 
ГРАДЕЖНИШТВО 

Се разрешува од должноста советник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија и градежништво Сотир Попјанев, поради за-
минување на друга должност, сметано од 16 декем-
ври 1985 година. 

Бр. 17-2092/2-85 
16 јануари 1986 година ^ 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот сбвет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

52. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за фил-

мот („Службен весник на ОРМ" бр. 44/75), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ЗАВО-

ДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН 
ФИЛМ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на оп-
штествената заедница во Заводот за културно-прос-
вфтед и наставен. филм во Скопје, порад?! истек на 
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времето за кое се именувани: Милка Божикова, Бла-
гоја Димовски, Таше Стојановски. 

2. За претставници на општествената заедница 
во Заводот за културно-просветен и наставен филм 
во Скопје ое именуваат: 

1. Љупчо Бундалевски, помошник на секретарот 
на Републичката заедница на насоченото образова-
ние; ч 

2. Јово Лаз ановски, советник во Републичкиот 
завод з а унапредување, на образованието и воспиту-
вањето, ' 

3. Мартин Ланчевски, раководител на Сектор во 
Кинотеката на СР .Македонија -

Бр. 17-1171/1 Потпретседател 
16 јануари 1986 'година на Извршниот совет. 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

О П Ш Т И А К Т И Н А С А М О У П Р А В Н И Т Е И Н Т Е Р Е С Н И З А Е Д Н И Ц И 

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

54. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74), 
член 37 од Статутот на Собранието" на Здружената 
СИЗ на физичката култура на. град Скопје, член 5 
од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи 
во планирањето, остварувањето и развојот во об-
ласта на физичката култура што претставува посе-
бен и заеднички интерес на општините и градот 
Скопје, член 6 од Самоуправната спогодба за здру-
жување на средства во Републичката СИЗ на физич-
ката култура, собранијата на -самоуправните интерес-
ни заедници на физичката култура на општините: 
Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир 
— Скопје и Собранието на Здружената СИЗ на фи-
зичката култура на град Скопје, на седницата одр-
жана на 31 јануари 1986 година, согласно Програ-
мата за остварување и развој на дејностите во об-
ласта на физичката култура за 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧ-

КАТА КУЛТУРА ЗА 1986 ГОДИНА 

— * Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однеле заради обезбедување на средства во Здруже-
ната СИЗ на физичката култура на град Скопје и 
во Републичката СИЗ на физичката култура за 1986 
I одиш. 

Член 2 
Приходите на општинските самоуправни инте-

ресни заедници на физичката култура, Здружената 
СИЗ на физичката култура и Републичката СИЗ на 
физичката култура ќе се (Остваруваат од »следните 
извори: 

— од доходот од стопанство '— 0,1$%); 
— од личен доход од работен однос — 0,30%; 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

0,075%; 
— од личен доход од самостојно вршење на сто-

панска и нестопанска дејност — 0,50%. 
Вкупниот износ на средствата што општинските 

СИЗ и Здружената СИЗ на физичката култура ќе 
ги остварат од придонесите од претходниот став ќ е 
изнесува 292.525.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори Здружената 

СИЗ на физичката култура на град Скопје во Репуб-
личката СИЗ .на физичката култура -ќе здружува: 

— ;0д доходот од стопанство — 24,69%; 
—• од личен доход од работен однос — 19,26%. 

Вкупниот износ што ќе се здружи во Републич-
ката СИЗ од претходниот став од овој член не мо-
же да изнесува повеќе од 65.770.000 динари. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
односно во „Службен гласник на град Скопје", а ќе 
се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 03-23/2 . 
31 јануари 1986 годева _ 

Скопје 
Претседател, 

Славе Паталовски, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен »весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот 
-на СИЗ на културата на општината Карпош, член 
3 од Самоуправната спогодба за утврдување виси-
ната на средствата за финансирање на заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници во 
град Скопје во 1986 година и согласно Програмата 
за остварување и развој на културните дејности на 
подрачјето на општината Карпош, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на културата на 
општината Карпош, на ХХ1-та седница, одржана на 
23 јануари 1986 година, на предлог на Извршниот 
одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАР-
ПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ 

НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 
ГОДИНА 

Член 1 . 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општината 
Карпош и за здружување на средства во Здружената 
СИЗ на културата на град Скопје за 1986 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Карпош ќе се остваруваат од следните извори: 
— од доходот на ОЗТ — 1,20%; 
— од личен доход од работен однос — 1,40%; 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

0,35%); ^ . . 
— од личен доход од самостојно вршење сто-, 

папска и нестопанска дејност — 2,50%.' 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Карпош ќе ги оствари со при-
менување на придонесите од претходниот став ќе 
изнесува 288.100.000 динари. 
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. / ' Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата па оп-
штината Карпош во Здружената СИЗ на културата 
на град Скопје ќе здружи: 

— 84,11°/о од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ, или 157.594.000 динари и 

— 82,60% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 80.452.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град Скри-
је со применувањето на процентите' и износите од 
претходниот став -на овој член не може да изнесува 
повеќе од 238.046.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со Упатството за 
начинот на пресметување и плаќање на данокот на 
доход на ОЗТ. 

Член 4 
Оваа одлука -влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 03-9/1 
23 јануари 1986 година 

Скопје' 
Претседател, 

Вера Атанасова, е. р. 

56. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот 
на СИЗ на културата на општината V Чаир, член 3 
од Самоуправната спогодба за утврдување висината 
на средствата за финансирање на заедничките потре-
би преку самоуправните .интересни заедници во град 
Скопје во 1986 година и согласно Програмата за ос-
тварување и развој на културните дејности на по-
драчјето на 10ппггшата Чаир, Собранието на Само-
управната интересна заедница на културата на оп-
штината Чаир, на својата ХХРга седница, одржана 
на 24 јануари 1986 година, на предлог на Извршниот 
одбор, донесе . 

О Д Л У К А 

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА 
КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однор заради обезбедување приходи на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општината 
Чаир и за здружување на средства во Здружената 
СИЗ на културата на град Скопје за 1986 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Чаир ќе се остваруваат од следните извори: 
— ОД доходот на ОЗТ — 1,20%; 
— од личен доход од работен однос — 1,40%ј 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

0,35%; 
— од личен доход од самостојно вршење сто-

панска и нестопанска дејност — 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата иа општината Чаир ќе ги оствари со примену-
вање на придонесите од претходниот став ќе изне-
сува 83.000.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на оп-
штината Чаир во Здружената СИЗ на културата на 
град Скопје ќе здружи: 

— 60,90% од остварениве приходи од доходот на 
ОЗТ, или 37.277.000 динари И 

— 59,30% од остварените приходи од личен до^ 
ход од работен однос, или 11.919.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град Скоп-
је со применувањето на придонесите и 'износите од 
претходниот »став на овој член не може да изнесува 
повеќе од 49.196.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците, утврдени со Упатството за 
начинот на пресметување и плаќање на данокот на 
доход на ОЗТ. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот'ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година/ ^ 

Бр. 03-6/1 
24 јануари 1986 година 

Скопје 

57. 
Врз основа на член ,14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен" 
весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот на^ 
СИЗ на културата на општината Гази Баба, член-* 
3 од Самоуправната спогодба за утврдување виси-
ната на средствата за финансирање на заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници во 
град Скопје во 1986 година и согласно Програмата 
за остварување и развој на културните дејности на 
подрачјето на општината Гази Баба, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на културата на 
општината Гази Баба, на ХХ1-та седница, одржана 
на 23 јануари 1986 година, на предлог на Извршниот 
одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ" НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ 
БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА 
КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи н а ' Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општината-
Гази Баба и за здружување на средства во Здру-
жената СИЗ на културата на град Скопје за 1986 
година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори: 
— од доходот на ОЗТ — 1,20%; 
— од личен доход од работен однос — 1,40%; 
— од личен доход од' земјоделска дејност — 

0,35%; 
— од личен доход од самостојно вршење сто-

панска и нестопанска дејност — 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Гази Баба ќ е ги оствари со 
применувањето на придонесите од /претходниот став 
ќе изнесува 408.400.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи* 

Претседател, 
Миле Геговски, е. р. 
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ната Гази Баба во Здружената СИЗ на културата 
на град Скопје ќе здружи: 

— 91,33% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ, или 330.563.000 динари, и 

— 90,53% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 39.700.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат 
во Здружената СИЗ на културата на град Скопје 
•со применувањето на процентите и износите од прет-
ходниот став на овој член не може да изнесува по-
веќе од 370.263.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе .се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со Упатството за 
начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот 
на доход на ОЗТ. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот (на објавувањето во „Службен весник на СРМ"; 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 03-6/1 
23 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Бранко Цветков, е. р. 

58. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Службен 
весник -на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Кисела Вода, член 
5 од Самоуправната спогодба за утврдување висината 
на средствата за финансирање на заедничките пот-
реби преку самоуправните интересни заедници во 
град Скопје во 1986 година и согласно Програмата 
за остварување и развој на културните дејности на 
подрачјето на општината Кисела Вода, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Кисела Вода. на ХХ1-та седница, одр-
жана на 3 февруари - 1986 година, на предлог на 
Извршниот одбор, донесе ' ' > 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕ-
ЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 

ГОДИНА 

Член I 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општината 
Кисела Вода и за здружување на средства во Здру-
жената СИЗ на културата на град Скопје за 1986 
година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Кисела Вода ќе се остваруваат од (Следните извори: 
— од доходот на ОЗТ — 1,20%; 
— од личен доход од работен однос — 1,40%; 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

0,35%; 
— од личен доход од самостојно вршење сто-

панска и нестопанска дејност — 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Кисела Вода ќе ги оствари 
со применување на придонесите од претходниот став 
ќе изнесува 321.296.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори ^утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи-

ната Кисела Вода во Здружената СИЗ на културата 
на град Скопје ќе здружи: 

— 88,74% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ, или 259.303.000 динари и 

— 87,80% од остварените приходи од личен доход 
од работен однос или 22.916.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат 
во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со 
применувањето на ' процентите и износите од прет-
ходниот став на овој член не. може да изнесува по-
веќе ОД 282.219.000 динари. 

Здружувањето на 'средствата ќе се врши на на-
чин и опоред обрасците утврдени со Упатството за 
начинот на пресметување и плаќање на данокот на 
доходот на ОЗТ. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 03-4/1 
3 февруари 1986 година 

, Скопје . 
Претседател, 

Кирил Тодевски, е. р 

59. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на .културата (Службен 
весник на СРМ" бр. ^/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Центар, член 3 од 
Самоуправната спогодба за утврдување висината на 
средствата за финансирање на заедничките потреби 
преку самоуправните интересни заедници на град 
Скопје во 1986 година и согласно Програмата за 
остварување и развој на културните дејности на по-
драчјето на општината Центар, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на културата на оп-
штината Центар, на ХХ1-та седница, одржана на 3 
февруари 1986 година, на предлог на Извршниот 
одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕН-

ТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ЗСИЗ ЦА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 

1986 ГОДИНА 
• - / 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општината 
Центар и за здружување на средства во Здружената 
СИЗ на културата на град Скопје за 1986 година. 

Член 2 
Приходи на СИЗ на културата на општината 

Центар ќе. се остваруваат од .следните извори: 
— од доходот на ОЗТ — 1,20%; 
— од личен доход од работен однос — 1,40%; 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

0,35%; 
— од личен доход од самостојно вршење сто-

панска и нестопанска дејност — 2,50°/». 
, • Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Центар ќе ги оствари со при-
менување на придонесите од . претходниот став ќе 
изнесува 897.700 ооо динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на оп-
штината Центар во Здружената СИЗ на културата 
на град Скопје ќе здружи: 
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— 94,67% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ, или 565.510.000 динари и 

— 93,00% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 269.282.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат 
во Здружената СИЗ на културата на град Скопје 
со применувањето на процентите и износите од 
претходниот став на овој член не може да изнесува 
повеќе од 834.792.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со Упатството за 
начинот на пресметување и плаќање на данокот на 
доход на ОЗТ. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен (Гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 19816 година. 

Бр. 03-5/1 
3 февруари 1986 година 

* Скопје 
Претседател, 

Милица Стошић, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ З А ' ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВА-
, НИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

60. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината. Гази Баба, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на град Скопје, на XXII 
седница, одржана на 25 декември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за* задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и обра-
зование од подрачјето на општината Гази Баба во 
198.6 година изнесуваат: % 

— придонес од личен доход од работен однос 
— 4,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 0,40%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — 6,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-, 
шење на нестопанска дејност — 6,00%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното и насоченото образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од »утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%. 
1 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-86 
31 декември 1985 година Претседател, 

Скопје Живко Марковски, е р. 

61. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Карпош, 
Собранието на Самоуправната 'интересна заедница за 
воспитание и образование на .општината Карпош, на 
XXII седница, одржана на 24 декември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА КАРПОШ ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на црн доне сите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и обра-
зование од подрачјето на општината Карпош во 
1986 година 'изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен односа 
— 4,50%; ^ 

— придонес од личен доход од земјоделски деј-
ности — 0,40%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност — 6,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — 6,00%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основ-

ното, средното и насоченото образование и од со-
цијалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената 
основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука 
ИЛИ 2 , 2 5 % . 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните . блага и од областа на сценско-музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената -основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од . денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. јануари 1986 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Б р . 0 8 - 9 2 
31 декември 1985 гадина-

Скопје 
Претседавач, 

Стамен Поп-Арсов, е. р. 

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Кисела Во-
да, Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за воспитание и образование на општината 
Киоела Вода, на XXII седница, одржана на 23 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното, воспитание и обра-
зование од подрачјето н а . општината Кисела Вода 
во 1986 година изнесуваат; 
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—• придонес од личен доход од работен однос 
— 4,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделски деј-
ности — 0,40%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — 6,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — 6,00%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното и насоченото образование и од соци-
јалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената 
основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука 
ИЛИ 2,25%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа .на сценско-музичките деј-
ности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%. 

' Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне- . 

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-99 
24 декември 1985 година 

Скопје ( 
Претседател, 

Љиљана Улчар, е. р. 

63. 
Врз основа на член 11 а согласно член 54 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Центар, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
за,воспитание и образование на општината Центар, 
на XXIV седница, одржана на 24 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на 

работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на основното воспитавме и обра-
зование од подрачјето на општината Центар во 1986 
година, изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— 4,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделски деј* 
КОСТИ — 0,40%; ' 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — 6,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на. нестопанска дејност — 6,0,0%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното и насоченото образование и од соци-
јалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената 
основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлу-
ка или 2,25%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности уплатуваат 70% ОД утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 годи-
на и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-89 
31 декември 1985 година Претседател, 

Скопје Марија Стојчевска, е. р. 

64. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за ~ 
воспитание и образование на општината Чаир, Со- -
бранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Чаир, на 
XXII седница, одржана на 25 декември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСЏИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образова-
ние од подрачјето на општината Чаир во 1986 го-
дина изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— 4,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделски деј-
ности — 0,40%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — 6,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност — 6,00%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд .од основното, 

средното и насоченото образование и од социјал-
ната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената ос-
новица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука 
или 2,25%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-82 
30 декември 1985 година Претседавач, 

Скопје Мирка Пандова, е. р. 

о 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА 

65. ' 
Врз основа ћа член 28-а и 28-6 од Законот за 

електростопанство („Службен весник на СРМ" бр. 
10/78, 42/82 и 29/83) и член 50 од Статугбт на СИЗ 
за енергетика на Македонија, Собранието на СИЗ 
за енергетика на Македонија, на 24 седница, одржа-
на на 17 јануари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување висината на придо-

несот за електростопанство, ССИЗЕ бр. 215/1Х/7 од 

/ 
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24. XI. 1983 година („Службен весник на СРМ" бр. 
35/83), член 4 се менува и гласи: 

„Придонесот од доходот се плаќа по стапка од 
2,3°/о". 

Член 2 
Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ". 
Член 3. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во .„Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

ССИЗЕМ бр, 6/24/6 
17 јануари 1986 година " 

Скопје 
Претседател, 

^ дипл. маш. инж.Стојан Пецаков, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

66. 

Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Зако-
нот за железниците („Службен весник на СРМ" бр. 
46/78) и член 10 стар 1 точка 2 од Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичка самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај, Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за железнички сообраќај, во согласност со 
собранијата ца општинските самоуправни интересни 
заедници за железнички сообраќај со седишта во 
Скопје) Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Бито-
ла и Куманово, а со цел обезбедување на потребни 
средства за финансирање на дел од трошоците на 
репродукцијата и за нормални услови на стопанису-
вање во железничкиот сообраќај, на седницата одр-
жана на 27 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 
ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ 

ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА 
НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ 

ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Одлуката за воведување придонес од дохо-

дот и висина на стапката на придонесот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за желез-
нички сообраќај за финансирање на дел од трошо-
ците на репродукцијата и за нормални услови на 
стопанисување во железничкиот сообраќај („Служ-
бен весник- на ОРМ" бр. 43/81 и 32/82), во член 2 
ред петти стапката од „0,80" се заменува со стапка-
та „1,20". 

Член 2 
Во член 3 ред петти по бројот „42/80" се брише 

зборот „и" и на негово, место се става запирка, а 
но бројот „38/81" пред заградата се додаваат броеви-
те „22/85 И 42/85". 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. ' 

Бр. 3975 
27 декември 1985 година 

Скопје 

67. 
Врз основа на член 28 и 11 од Законот за избор 

на членови на делегациите и на делегатите во со-
бранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/81) и член 11, 12 и 13 од При-
времената статутарна одлука за организација и ра-
ботење на Републичката самоуправна интересна за-
едница за железнички сообраќај на СРМ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБ-

РАЌАЈ НА СРМ 

I 
Се распишуваат избори за делегати во Собрание-

то на Републичката самоуправна интересна заедница 
за железнички сообраќај на СРМ за мандатен период 
од 4 години. 

И 
Изборите за делегати во Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за желез-
нички сообраќај на СРМ да се одржат до 15 април 
1986 година. 

III 
За Собранието на Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за железнички сообраќај на СРМ 
делегати избираат: 

1. Собранието на Општинската самоуправна ~ ин-
тересна заедница за железнички сообраќај за под-
рачјето на општините: Центар, Карпош, Кисела Во-
да, Чаир и Гази Баба во Скопје —ч6 делегати; 

2. Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за железнички сообраќај за под-
рачјето на опшгините.- Тетово, Гостивар, Кичево, Ма-
кедонски Брод, Дебар, Струга и Охрид, со седиште 
во Гостивар — 8 делегати? 
^ 3. Собранието на Општинската самоуправана ин-
тересна заедница за железнички сообраќај за под-
рачјето на општините: Битола, Демир Хисар и Ресен, 
со седиште во Битола — 4 делегати; 

4. Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за железнички сообраќај за подрач-
јето на општините: Титов Велес, Неготино, Кавадар-
ци, Гевгелија, Струмица и Валандово, со седиште во 
Титов Велес — 7 делегати; 

5. "Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за железнички сообраќај за под-
рачјето на општините: Прилеп и Крушево, со се-
диште во Прилеп — 3 делегати;' 

6. Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за железнички сообраќај за подрачје-
то на општините: Штип, Кочани, Свети Николе, Ви-
ница, Берово, Делчево, Радовиш и Пробиштип, со 
седиште во Штит — 9 делегати и 

7. Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за железнички сообраќај за под-
рачјето . на општините: Куманово, Крива Паланка и 
Кратово, со седиште во Куманово — 4 делегати. 

IV 
Конституирањето на Собранието на Републичката 

_ самоуправна интересна заедница за железнички сооб-
раќај на СРМ да се одржи до 25 април 1986 година. 

V 
Решението да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр. 330 
29 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател, Претседател, 

Инајет Даути, е. р. Инајет Даути, е. ' р. 
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РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

68. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собрани-
јата на општествено-шлитичките заедници („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 41/81). претседателот на 
Собранието на Републичката СИЗ за вработување 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ 

ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Собра-
нието на Републичката СИЗ за вработување, кои ќе 
се одржат до 14. IV. 1986 година 

2. Роковите за изборните дејствија ќе течат од 
денот на донесувањето на ©за решение. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-132 
3 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

.„Гојко Ефтоски, е. р. 

Врз основа на член 25 од Статутот на Републич-
ката СИЗ за вработување — Скопје, претседателот 
на Собранието на Републичката СИЗ за вработување 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕ-
НОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОН-
ТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

— СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
во Комисијата за самоуправна контрола на Републич-
ката СИЗ за вработување — Скопје. 

2. Изборите за избор на членовите на Комисија-
та за самоуправна контрола ќе се одржат до 14. IV. 
1986 година, во делегатските единици утврдени со 
посебна одлука на Собранието на Републичката СИЗ 
за вработување — Скопје. 

3. Роковите за изборните дејствија ќе течат од 
денот на донесувањето з а ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-133 
3 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Гојко Ефтоски, е. р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка за аморти-
зација на чек од страна на Николовски Љупчо од 
Скопје, бул. „Јане Сандански" бр. 21/1-1 од Скопје, 
издадени од Љубљанска банка Основна банка — 
Скопје, и тоа од бр., 797321 до 797340, како и теков-
ната сметка бр 40100-620-21-840-8017-375/83. 

Се моли секој оној кој што ги нашол чековите и 
ка ј кого се наоѓаат, како и тековната сметка, или кој 
знае нешто за нив да го извести Општинскиот суд 
Скопје — I Скопје во рок од 90 дена од објавува-
њето на огласот. Во спротивно, истите ќе бидат по-
ништени. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје — I Скопје, Р. бр. 
290/85. з . (12) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 

утврдување на смрт на лицето Наумовска Бона, по-
рано од е. Вратница, до предлог на предлагачот Пет-
ровски Крсто од Тетово. 

, Се повикува лицето Наумовска Бона од е. Врат-
ница, како и секој друг кој што знае за нејзиниот 
живот, да се јави во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој оглас во Општинскиот суд во Тетово. Во 
спротивно ќе се докаже нејзината смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 111/86. 

Пред овој суд се ©оди вонпроцесна постапка за 
утврдување на смрт на лицето Тодоровски Костадин, 
порано »од е. Беловиште, по предлог на предлагачот 
Наумовски Славко од Скопје. 

Се повикува лицето Тодоровски Костадин, како и 
секој друг кој што знае за неговиот живот, да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе се 
докаже неговата смрт. » 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 112/86. 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 

за надоместок на штета по тужбата на тужителот 
/ Славко Марковски од е. Брвеница, против тужениот 

Стојадин Јакимовски од е. Брвеница. Вредност 4.500 
динари. 

Се повикува тужениот Стојадин Јакимовски од 
е. Брвеница, сега со непозната адреса во СР, Герма-
нија, во рок од 30 дена да ое јави пред овој суд 
да ја достави неговата адреса или постави свој пол-
номошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, на 
истиот ќ е му биде поставен привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П. бр. 16/86 
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СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 

Републичкиот завод за статистика го утврдува и 
објавува следниот податок: 

Просечниот месечен чист личен доход по врабо-
тен,-исплатен во стопанството на Републиката за 1985 
година, изнесува 29.029 динари. 
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