
на СРМ" излегу-
Чж за рекламации 
според тарифата. 

Сабота, 21 јуни 1986 
С к о п ј е 

Број 24 Год. Х1Л1 

Претплатата за 1986 година изнесу-
ва 5.200 динари. Овој број чини 150 
ДИН. Жиро сметка 40100-603-12498 

^Службен весник 
ва по потреба. Р 
15 дена. Огласи 

358. 
Врз основа .на член 56 и 71 од Деловникот за 

работа на Претседателството на СРМ, Претседа-
телството (на СРМ, на седницата одржана на 9 јуни 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕТО ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ 
И ПОПЛАКИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
Со оваа одлика се утврдува составот .и се име-

нува претседател и членови на Комисијата за прет-
ставени и поплаки на Претседателството на СРМ. 

II 
Комисијата за претставки и поплаки има прет-

седател и 8 члена. 
III 

За претседател и членови на Комисијата за 
претставки и поплаки се именуваат: 

1. За претседател, Феми Муча, член на Претсе-
дателството на СРМ. 

2. За членови: 
— Киро Никовски, претставник од РК ССРНМ, 
— Софе Димитриевски, член на Советот на СОМ, 
— Кемал Мусли, член на Советот на Републиката, 
— Ели Наумовска, член на Советот на Репуб-

ликата, 
— Боро Ефремов, член на Советот на Репуб-

ликата, 
— Осман Мифтари, член на Советот на Репуб-

ликата, -— Д-рѕ Иш|о Пухан, научен работник, 
— Бранислав Димковски, пензионер. 

IV 
Оваа 'одлука (влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службан весник на СРМ". 
Бр. 08-1183 

19 јуни 1986 година 
Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

359. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и. 9 од Зако 
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата -одржана на 9 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
I 

4 Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 1 година на осудените лица: 

1. Караманлиев Димитар Коста од Струмица, во 
траење од 3 месеци, 

2. Керим одаи Фета Браим од е. Цр нил иште, во 
траење од 3 месеци, 

3. Бланевски Петре Трајан од Битола, ,во траење 
од 3 месеци, 

4. Исаимов Адем Јаја од Кочани, во траење од 
4 месеци, 

5. Кирова Панде Тинка од Гевгелија, во траење 
од 6 месеци. 

И 
Извршувањето на изречената казна затвор се 

услови за 3 години на осуденото лице: 
1. Алили Демир Ашим од Скопје, во траење од 4 

месеци. 
Ш 

Делумно 'се ослободуваат од натамошно извршу-
вање На изречената казна затвор осудените лица-. 

1. Трендовски Ристо Киро од е. Двориште, во 
траења од 3 месеци, 

2. Стојанов Перр Божидар од Скопје, во траење' 
од 4 месеци, 

3. Ангелов Горѓи Симеон од е. Иловица, во тра-, 
ење од 6 месеци, 

4. Арсовски Брашно Стоил од е. Волково, во 
траење од 6 месеци, 

5. Митревски Мојсо Симон од е. Враништа, во 
траење од 6 месеци, 

6. Христов Киро Горѓи од Кочани, во траење од 
1 година, 

7. Паја Милорад Марин од е. Ново Милошево, 
во траење од 1 .година, 

8. Пешиќ Стојадин Иво од е. Алгуња, во траење 
од 1 година. 

XV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-149 4 . ' 
9 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

360. 
Врз оон|ова на член 4 од Одлуката за користење 

на средствата шт(о се издвојуваат на посебна сметка 
на име надоместок за развој на рудниците за јаглен 
(„Службен весник на СРМ" број 22/85), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ГРАДЕЖНА-

ТА ЗАНАЕТЧИСКА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ДРИМКОЛ" — ВЕВЧАНИ — СТРУШКО 

Член 1 
На Градежната занаетчиска работна организаци-

ја „Дримкол" — Вевчани — Струшко, ООЗТ произ-
водство на јаглен во Рудникот „Пискупшти;на" — 
Венчан и и се доделуваат средства во износ од 
20.000.000 динари од средствата наменети за развој 
на рудниците за јаглен,, како учество во покрива-
њето на зголемените инвестициони трошоци кои из-
несуваат 50.000.000 динари на веќе одобрената инвес-
тиција од 333.795.000 динари од Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје од 16. 05. 1986 година за 
учество ЕО финансирање за зголемените инвести-
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грани трошоци за изградба на Рудникот за јаглен 
„Пискупштина" со јамски коп и (отворање на руд-
никот со површински кол. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се даваат 

на корисникот без /обврска за враќање. 

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

нот на -обЈавувањето во „ Службен весник на Соција-
листичк а Р епублик а Маж едониј а ". 

Бр. 23-748/1 Претседател 
29 мај 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

361. 
- Врз ос,нрва на член 160 точка 16 од Законот за 

внатрешни работи — Пречистен текст (,/Службен вес-
ник на СРМ" бр. 37/80), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУ-
ВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Цените на обрасците што се употребуваат во 
органите на управата надлежни за внатрешни рабо-
ти, изнесуваат и тоа за-. 

1. Лична карта 80,00 динари 
2. Возачка дозвола 200,00 „ 
3. Дозвола за возач на трактор 200,00 „ 
4. Возачка потврда 200,00 „ 
5. Сообраќајна дозвола за регистри-

рано возило (земјоделски трактор) 200,00 „ 
7. Потврда за регистрација за ре-

гистрирано возило 200,00 „ 
8. Потврда за привремена регистра-

ција на возило 150,00 „ 
9. Дозвола за поседување и носење 

на оружје 1 80,00 „ 
10. Дозвола за поседување на оружје 80,00 „ 
11. Тест за полагање возачки испит 70,00 „ 
12. Извод од матичната книга на ро-

дените за употреба во странство 80,00 „ 
13. Извод од матичната книга на вен-

чаните за употреба во странство 80,00 „ 
14. Извод од матичната книга на ум-

рените за употреба во странство 80,00 „ 
15. Постојана пропусница за движење 

и задржување на аеродром 30,00 „ 
16. Привремена пропусница за дви-

жење и задржување на аеродром 30,00 „ 
17. Пропусница за премин на Југо-

словенско-бугарска граница во ма-
лОграничен сообраќај на лица 120,00 „ 

1.8. Привремена дозвола за движење 
и престој во граничен појас 30,00 „ 

19. Постојана дозвола за движење и 
престој во граничен појас 30,00 „ 

20. Привремена дозвола за ^движење и 
задржување на граничен премин 30,00 „ 

21. Постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 30,00 „ 

22. Барање за издавање пропусница 
во малограничен сообраќај на лица 30,00 „ 

II. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение, престанува да важи Решението за цените на 
обрасците што се употребуваат во органите на уп-
равата надлежни за .внатрешни работи (^Службен 
весник на СРМ" бр. 15/85). 

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
по денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-499)1/1 Републички секретар 
28 мај 1986 година за внатрешни работи, 

Скопје Александар Андеевски, е. р. 

362. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

430 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на летовите од-
луки, по јавната расправа, на седницата одржана на 
27 март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 21, 26 и 27 од Пра-
вилникот за .станбени односи, донесен од работници-
те во Организацијата на здружениот труд Фабрика 
на тела за расветлување „Пролетер" во Прилеп, со 
референдум одржан на 19 јули 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „ Службен весник 
на СРМ" и во Организацијата на здружениот .труд 
Фабрика на тела за расветлување ,„ Пролетер" во 
Прилеп, на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување уставноста и законитоста на членовите 
21, 26 и 27 од Правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот, овие 
одредби се- противуставни и незаконита и тоа: а) 
член 21 затоа што основот работен придонес за рас-
цределба на станови го мери според бодовите од 
аконтацијата на личниот доход врз основа на осно-
вите и мерилата за распределба на личните доходи, 
што не претставува фактички, туку претпоставен ра-
ботен придонес на работникот мерен преку аконта-
цијата н,а личниот доход и што за фактичкиот рабо-
тен придонес не содржи објективни мерила; б) член 
26 затоа што предвидува осншогг приходи во семеј-
ството во претходната година да се пресметува не 
според вкупниот приход во семејството, туку само 
.износот над 35°/о од просекот остварен во работната 
организација по член во семејството и в) член 27 
затоа што овозможува двојно вреднување на струч-
ната .подготовка како основ за учество во распредел-
бата на станови и тоа еднаш во член 21 како рабо-
тен придонес преку аконтацијата на личниот доход 
на работникот според аналитичката процена на 'ра-
ботите и работните задачи и вторпат низ квалифи-
кацијата односно стручната подготовка во член 27 
како посебен и самостоен основ. 

Судот смета дека при утврдувањето на основите 
и мерилата, според кои ќе се определува првенство-
то во .распределбата на станови, работниците, освен 
соцргјално-економските можат да предвидат и такви 

4. На јавната расправа Судот утврди дека во член 
21 од оспорениот Правилник е предвиден основот 
работен придонес на работникот за утврдување ре-
доследот на првенство за распределба на станови и 
дека овој придонес е утврден врз основа на бројот 
на бодовите во аналитичката процена на работните 
места предвидени во Правилникот за основите и ме-
рилата за распоредување на доходот, чистиот доход 
и распределба на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка. 

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и член 127 став 1 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација на 
здружениот ТРУД утврдуваат основи и мерила за рас-
пределба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка. 

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбе-
ните односи („,Службен весник на СЕМ" бр. 36/73) и 
член 463 од Законот за здружениот труд, самоуп-
равно право е на работниците во организациите на 
здружениот труд, во согласност со Уставот и зако-
нот, да утврдат основи и мерила за определување ре-
дот на првенство за доделување на стан, со кои, ќе 
се 'оствари уставното начело на заемност и солидар-
ност во задоволувањето на станбените потреби на 
работниците. 
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остави што се побрз ани со придонесот на работни-
кот во работата, под услов тие да се засноваат врз 
објективизирани критериуми. Меѓутоа, работниот при-
донес, како основ за учество во распределбата на 

• станови, треба да се земе како реализиран труд на 
работникот и- постигнати резултати и тоа за подолг 
временски период, а не како нешов претпоставен труд 
мерен според бодовите од аконтацијата на личниот 
доход врз основа на основите и мерилата за распре-
делба на личните доходи. На тој начин, ќе се афир-

м и р а стварниот придонес на работниците со што 
стан ќе добијат оние работници кои немаат и кои 
подолго време постигнуваат позитивни резултати во 
работата. Основот работен придонес, пак, треба да 
се вреднува со објективизирани мерила. 

Со оглед на тоа што во член 21 од оспорениот 
Правилник работниот придонес на работникот, како 
основ за определување редот на првенство за уче-
ство во распределбата на станови, е утврден врз ос-
нова на бројот на бодовите предвидени во анали-
тичката процена на работите и работните задачи, а 
не врз основа на реализираниот труд и стварните ре-
зултати и тоа за подолг временски период, според 
објективи зирани хмерила. Судот утврди дека оваа 
одредба не е во согласност со аден 23 став 1 од 
Уставот на СР Македонија и член 42 од Законот за 
станбените односи и, дека е во спротивност со член 
127 став 1 и -463 од Законот за здружениот труд, 

' како и со начелото за распределба според трудот, 
утврдено во член 22 од Уставот на СР М;акедоиија и 

. во член 126 став 1 од Законот за здружениот труд. 
5. Судот, понатаму, утврди дека во член 26 од 

истиот Правилник е предвиден основот приходи во 
семејството за определување редот на првенство за 
учество во распределбата на станови, но притоа во 
приходи се земени само приходите на работникот 
над 33% од просечниот месечен приход по член во 
семејствоно во претходната подни а. 

Во Основните начела, оддел II, став 3 алинеја 6 
од Уставот на СР Македонија е предвидено неири-
косновената обнова на положбата и улогата на чо-
векот да ја сочинува, покрај другото, и солидарнос-
та и заемноста на секој спрема сите и на сите спре-
ма секого, кои се засновани врз свеста на работни-
те луѓе дека своите трајни интереси можат да ги 
остваруваат само врз тие качела. Начелото на соли-
дарност е содржано и во член 126 став 2 од Заклонот 
за здружениот труд, според кој, покрај начелото на 
распределба според трудот, работниците во основна-
та организација по применуваат и начелото на соли-
дарност, првенствено в|о користењето на рредствата 
за заедничка потрошувачка заради учество во по-
кривањето на определени социјални и други потреби 
на работникот со понизок личен доход и на члено-
вите на неговото семејно домаќинство. 

Судот смета дека сите приходи на работникот 
треба да се земат предвид за утврдување на него-
вите вкупни .приходи во семејното домаќинствкз, како 
основ за определување редот на првенство за^учество 
во распределбата на станови. На тој начин ќе може 
да се утврди неговата материјална состојба, а преку 
цоа и неговиот станбен статус. 

х Со оглед на тоа што во член 26 од оспорениот 
Правилник, по основот приход в|о семејното домаќин-
ство, се земаат само приходите над 33°/о од просе^ч-

- имот месечен приход по член во семеЈството во прет-
ходната година, а не и приходите до овој процент, 
Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност 
со'начелото на заемност и солидарност утврдено во 
Оддел II, став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Маке-
донија и во член 126 став 2 од Законот за здру-
жениот труд. 

6. Судот исто така утврди дека во член 27 од 
оспорениот Правилник е предвидена стручната под-
готовка како посебен и самостоен основ која е вред-
нувана во зависност од нејзиниот степен, иако таа е 
веќе вреднувана во рамките на, основот сложеност. 

Судот смета дека стручната подготовка може да 
биде предвидена како основ за учество на работни-
ците при распределба на станови, доколку не е 
предвидена како еден од елементите на основот сло-

женост. Меѓутоа, доколку е предвидена како еден 
од елементите на основот сложеност, таа не би 
можела да биде предвидена како посебен и самос-
тоен основ за учество во распределбата на станови 
зат|оа што во таков случај би дошло до нејзино 
двојно вреднување, што не е во согласност со на-
челото на распределба според трудот. 

Со оглед на тоа што во член 27 од оспорениот 
Правилник стручната подготовка е предвидена како 
посебен и самостоен основ за учество во распредел-
бата на станови, иако во член 21, таа е веќе вредну-
вана како елемент на основот сложеност, Судот утвр-
ди дека и оваа одредба од Прави лимот не е во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот, 
утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и 
во член 126 став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

у : бр. 77/185 
27 март 1986 година 

Скопје * 
Претседател 

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

363. 
Уставниот суд на Македонија,- врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 9 
април 1986 година, донесе 
( 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на у 

здружениот труд во Битола за оценување уставнос-
та и законитоста на член 54 став з од Правилникот 
за решавање на станбените потреби на работниците 
во Работната организација Фабрика за производство 
на челични конструкции и монтажа „Металец" во 
Прилеп, донесен со референдум одржан на 18 мај 
1984 година. 

2. Огааа одлука ќе се објави во ^Службен весник 
на' СРМ" и во Работната организација Фабрика за 
производство на челични контрукции и монтажа „Ме-
талец" во Прилеп на начин предвиден за обаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Бито-
ла поведе постапка пред Уставниот суд на Македони-
ја за оценување законитоста на одредбата 'Од актот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Според наво-
дите во предлогот, оспорената одредба од Прави л-
. пикот е противуставиа и незаконита затоа што со 
неа се исклучуваат од правото на распределба, на 
станбен кредит сите работници кои добиле помалку 
од 70 бода по сите критериуми за утврдување ре-
дот на првенство и со тоа се елиминирани од рас-
пределбата на средствата за станбена изградба и по-
крај тоа што, според предвидените критериуми, не 
се сметаат за работници со решено станбено пра-
шање. ; 

4. Разгледувајќи го оспорениот Правилник, Су-
дел утврди дека во член 54 став 1 е предвидено, пра-
вото на добивање станбен кредит работниците да го 
остваруваат по ред на првенство кој се одредува- по 
основите и мерилата утврдени за добивање на ко-
ристење стан по основ на останати потреби, а лис-
тата на приоритет за добивање станбен кредит се 
изработува посебно за секоја намена. Редот на првен-
ство се утврдува спрема 'состојбата на денот на за-
вршувањето на конкурсот, а промените што ќе на-
станат по завршувањето на конкурсот немаат влија-
ние на редот на првенство, како ни промените што 
ќе настанат во текот на користењето на кредитот. 
Во став 2, пак. од истиот член е предвидено дека 
право на станбен кредит има и оној работник кој 
веќе има добиено станбен кредит, но со тоа не го 
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решил во потполност (станбеното прашање. И на кра-
јот, во оспорениот став 3 е предвидено дека право 
на станбен кредит нема работник кој по критериуми-
те не добил најмалку 70 бода. 

5. Согласно член 21 од Уставот на СР Македони-
ја и член 116 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација го распоре-
дуваат делот од чистиот доход за лични доходи и 
заедничка потрошувачка, сразмерно со придонесот 
кој ро дале во остварувањето на доходот на основ-
ната организација. ' Средствата за заедничка потро-
шувачка што се издвојуваат од чистиот доход на ос-
новната организација, согласно член 117 став 1 од 
Законот за здружениот труд, се внесуваат во фондот 
за заедничка потрошувачка во кој работниците, сог-
ласно став 3 на истиот член, ш здружуваат средства-
та за заедничка потрошувачка што ги издвојуваат од 
својот личен доход. 

Од изнесените уставни и заковски одредби про-
излегува дека работниците учествуваат во создава-
њето на средствата за заедничка потрошувачка, из-
двојувај^ дел од доходот на основната организаци-
ја и дел од СВОЈОТ личен доход, така што сите ра-
ботници, согласно утврдените основи и мерила, имаат 
право да учествуваат во создавањето и распределба-
та на средствата за заедничка потрошувачка. 

Согласно член 463 став 1 од Законот за здру-' 
истиот труд и член 42 став 1 од Законот за стан-
бени односи, пак, работниците во основната орга-
низација на здружениот труд се должни со самоуп-
равен општ акт да ги утврдат основите и мерилата 
за определување редот на првенство за добивање на 
станбен кредит. Исто така, работниците се должни 
со самоуправниот општ акт да ги утврдат условите, 

начинот и висината на користењето на средствата за 
заедничка потрошувачка чиј дел се и средствата на-
менети за станбена изградба. 

Со оглед на тоа, определувањето на условите за 
одобрување на станбени кредити, како дел од сред-
ствата за заедничка потрошувачка, е самоуправно 
право на работниците и во остварувањето на тоа 
право тие се ограничени со тоа што не можат да 
утврдуваат услови кои не се во согласност со Уста-
вот и законот. 

Имајќи ја предвид изнесената фактичка и прав-
на состојба, Судот утврди дека, со оглед на тоа што 
овие средства, наменети за станбена изградба се во 
ограничен износ, во духот е на начелото на заем-, 
ност и солидарност, станбен кредит да добијат" ра-
ботниците кои го немаат решено станбеното цраша-
ње, поточно, работниците со највисок степен на стан-
бена загрозеност. Во таа смисла, самоуправно е пра-
во на работниците во самоуправниот општ акт како 
мерило за добивање станбен кредит да го утврдат 
најнискиот износ на бодови што. можат да се доби-
јат по сите предвидени критериуми и добивањето 
односно здобиваното кредит да го врзат за овој 
најнизок износ бодови. 

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

У. бр. 218/85 
9 април 1986 година « 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

242. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СР Ма-

кедонија и членовите 579 и 584 од Законот за здру-
жениот труд. Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, Републичката конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Македо-
нија и Собранието на Стопанската комора на Ма-
кедонија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ОДДЕЛНИ ИЗДАТОЦИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ НА-

ДОМЕСТУВААТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД, 
ОДНОСНО ПРИХОДОТ 

Член 1 
Потписниците на Општествениот 'договор за ви-, 

сината на средствата за одделни издатоци што мо-
жат да се надоместуваат од вкупниот приход, од-
носно приходот („ Службен весник на СРМ" бр. 19/83, 
33/83 и 10/84) се согласни Општествениот договор да 
престане да важи на 31. XII. 1985 година. 

Член: 2 
Овој општествен договор ќе се објави во „Служ-

бен весник на СРМ". 

ПОТПИСНИЦИ: 
1. За Собранието на СРМ, 

Александар Андоновски, е. р. 
2. За. Сојузот на синдикатите на Маке-

донија, 
д-р Синиша Спасов, е. р. . 

3. За Републичката конференција на 
ССРНМ, 
ИлиЈа Бошков, е. р. 

4. За Стопанската комора на Македонија, 
м-р Т оми ел ав Атанаоораки, е. р, 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

243. 
Врз основа на членовите 139, 142 и 299 точка 6 

од Уставот на СР Македонија, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, со бр ани јата на 
општините. Републичката конференција на ССММ, 
Советот на сојузот на синдикатите на Македонија, 
Стопанската комора на Македонија, Задружниот СО-
ЈУЗ на Македонија, Стопанската банка — здружена 
банка — Скопје, Стопанската банка — основни бан-
ки Берово, Битола. Виница, Гевгелија, Гостивар, Де-
бар, Делчево, Кавадарци, Кичево. Кочани, Крушево, 
Куманово. Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Ра-
довиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струми-
ца, Тетово, Титов Велес и Штип, Југо банка — ос-
новна банка — Скопје, Љубљанска банка — основна 
банка Скопје, Инвест банка — Београд, Деловна еди-
ница — Скопје.. Основна земјоделска банка — Скоп-
је, Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените краиш-
та, републичките самоуправни интересни заедници 
за ^образование, наука, култура, физичка култура, 
социјална заштита и здравствено осигурување, вра-
ботување и Самоуправните интересни заедници за 
патишта и искористување на пасишта и утрини, за 
поштенско телеграфски и телефонски сообраќај, за 
водостопанство, Советот за унапредување на инди-
видуалното земјоделство. Здружениот земјоделско 
прехрамбен комбинат ^Македонија", Сложената орга-
низација „Електростопанство" на Македонија, Сове-
тот за истражувачки работи во рударството, Земјо-
делскиот факултет — Скопје и Заедницата на оп-
штините и градовите на Македонија склучуваат 
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ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПОД-
РАЧЈА ВО РИДСКО-ПЈ1АНИНСКИТЕ РЕОНИ И ГРА-

НИЧНИОТ ПОЈАС ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Остварување на позабрзан развој на подрачјата 

во определените ридоко-пдантоски реони и гранич-
ниот по Јас, поради стопанско,то и геостратешка зна-
чење, претставува основна задача и претпоставка за 
^рамномерен Јразвој на Социјалистичка Република 
М,акедо;нија. 

Побрзиот разбој на овие подрачја ќе се оства-
рува како интегрален дел на општественомеконом-
скиот развој на Републиката преку здружување на 
трудот и средс гвата на поширокиот простор со не-
посредна меѓуопштинска соработка и со ангажира-
ње на поголем,иге организации на здружел труд од 
материјалното производство и дисперзија на оддел-
ни преработувачки капацитети. 

Во остварувањето на перам но мерниот развој овие 
подрачја ќе имаат приоритет во опфатот и реали-
зацијата на зафатите по програмите од макропроек-
тот III, камо и во републичките програми за унапре-
дување на одделните дејности во индивидуалното 
земјоделство. 

Член 2, 
Учесниците на Договорот се согласија во рамки 

на правата и надлежностите да создадат услови и да 
обезбедат реализација на политиката на позабрзан 
развој на определените подрачја Бр ридско-планни-
ските реони и граничниот појас во согласност со Оп-
штествениот план за 'развој на СР Македонија за пе-
риодот од 1986 до 1990 година. Тоа ќе се остварува 
преку посебни програми на учесниците како и 'про-
грамите на општините и Републиката. 

Член 3 
За ридско-планниски реони се сметаат населени-

те места катастарски општини кои се наоѓаат над 
700 % м. надморска височина "како и населени места 
под 700 м. надморска височина и имаат поизразени 
планински карактеристики, понагласена миграција на 
.населението како и населени места од посебно зна-
чење за општонародна одбрала. 

За граничен појас се сметаат населените места 
што се наоѓаат до 10 км. од државната граница, а 
што се наоѓаат во Социјалистичка Република Маке-
донија, освен населените места кои по своите демо-
графски и стопански карактеристики имаат тенден-
ции на пораст на стопанска активност. 

Определените ридско-планински, погранични на-
селени места како и руралните центри на кои ќе се 
применуваат мерките од овој договор дајдани се во 
посебен преглед кој е нелов оставен дел. 

Член 4 
За остварување на политиката за позабрзан раз-

вој на подрачјата во рид еко чпл анинск ите рерни и гра-
ничниот појас, договорено е да се преземат следни-
те мерки и активности: 

— позабрзан стопански развој врз основа на ра-
ционално искористување на соодветните стопански 
извори и други развојни фактори како и со актив-
но учество на организациите на здружен труд од 
останатото подрачје. Со цел да се намали поизразе-
ната миграција од овие подрачја особено ќе се пот-
тикнуваат стопански вложувања во развој и унапре-
дување на земјоделското производство како и за ши-
рење и модернизација на постојните и изградба на 
нови преработувачки објекти, за развој на терѕцијал-
ните стопански дејности, а особено на малото сто-
панство И туризмот; 

— преку Стопанската комора на Македонија ка-
ко асоцијација на здружениот труд ќе се иницираат 
и договараат непосредно развојни програми особено 
јв|0 преработувачката индустрија, во кој носители на 
програмите (идеи и реализација) би биле покрупни-
те организации на здружениот труд и поголемите 

системи („Емо" — Охрид, „Интекс" — Скопје, МЗ 
„Тито" — Скопје, „Ох)и|с" — Скопје, Рудници и желе-
зарница ,,'Окопје" — Скопје, Топилница за олово и 
цинк „ Велес" — Титов Велес, и друш); 

— позабрзан развој на инфраструктурата, со по-
нагласено решавање на комуналните потреби, а осо-
бено изградба на патишта, обезбедување со елек-
трична енергија, ПТТ врски, вода за пиење, изград-
ба на мали акумулации; 

— подобрување на условите за образование и 
воспитување, здравство и здравствено осигурување, 
култура, техничка култура и физичка култура, со цел 
зголемуваше на работната способност, модернизација 
на селските домаќинства и создавање поповолни ус-
лови за живот и работа на населението од овие под-
рачја. 

Ова ќе се о|стварув,а по пат на здружување на 
средства за развој на стопанството, инфраструктура-
та и општествените дејности врз 'основа на опште-
ствено договарање и самоуправно спогодување, со по-
читување на начелото на солидарност. 

Член 5 
За остварување на политиката за позабрзан оп-

штестено-економрки развој на определените подрач-
ја од овој, договор, Републиката ќе Ерши насочува-
ње на дел од средствата на општествената акумула-
ција за долгорочни вложувања, ќе применува соод-
ветни поповолни мерки -со економската политика и 
ќе презема други тековни мерки ^и активности во 
остварувањето на развојната и економската полити-
ка„ и тоа: 

1. Од средствата на Фондот на федерацијата што 
ќе се формираат од задолжителниот заем, ќе се из-
двојува и насочува 4% за поддршка, на развојни 
програми особено во сточарството и освојување на 
напуштени површини како и за изградба на помали 
погони од преработувачката индустрија. 

2. Учеството на средствата од Фондот на федера-
цијата ќе изнесува до 20°/о од пресметковната вред-
ност на зафатите, а во стопански недоволно развие-
ните општини до 25°/о. 

Одделни програми што ќе се остваруваат во по-
граничните -населени места ВЈО ридскоЧПЛани,носите 
подрачја на стопански недоволно развиените општи-
ни, како и на покомпактно заостанатите подрачја 
(Мариово, Дебарца, Ковачи јата, Дебарска Жупа, Гор-
на Река — Гостиварско, Малесија и Копачмјата) ова 
учество мрже да изнесува и до -45°/о од пресметков-
ната вредност. . I 

3. Дел од средствата од точка 1 од овој член 
што се формира но орнов на задолжителен заем од 
Фондот на федерацијата за кредитирање на позабр-
зан развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини ќе се насочи за из-
градба на поштенско -те л е фонскиот-те леграфскмот со-
обраќај и за ел верификација на пеел ектрифицир ани 
населени места во овие подрачја. ' 

4.̂  Дел од средствата на Фондот на федерацијата 
што ќе се формираат и по основ на здружување на 
трудот и дредствата ќе се насочат .најмалку во виси-
на од 4% во поддршка на програми што би се реа-
лизирале во овие подрачја. 

5. За инвестиционите вложувања во општествено-
то и индивидуалното стопанство што ќе се оствару-
ваат во овие подрачја банките учесници ќе се гри-
жат кредитите да се одобруваат под поповолни усло-
ви (подолг рок на отплата, смалено учество на ин-
веститорите и др.). 

6. Републиката ќе ги ослободи од обврската за 
плаќање на дел од данокот на доход од земјодел-
ска дејност општините, со свои одлуки ќе ги осло-
бодат од данок обврзниците кои обавуваат земјо-
делска активност во овие подрачја, без разлика на 
класата на земјиштето, како и за про и заодите од 
сточарството и пчеларството. 

7. Организациите на здружениот труд ќе бидат 
ослободени од данокот на доходот за делот од до-
ходот во висина на сопствените средства што ќе ги 
вложат за развој на овие подрачја. 
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8. Во (спроведувањено на посебните републички 
програми и зафатите што ќе се остваруваат преку 
покрупните организации и системи во Републиката 
ќе се дава приоритет (на активностите и во обезбеду-
вањето на поповолни услови на (корисниците. Овие 
погодности ќе се остваруваат преку: 

—• програмата од член 4 алинеја 2 за преработу-
вачката индустрија; 

— програмата за поттикнување развојот на зем-
јоделското производство. 

— програмата за унапредување на индивидуал-
ното 31 е |М јод е л е ПЕО ; 

— програмата за создавање на (вештачки ливади 
на ерозивни ораници и мелиорирање на природни 
ливади ,ЕО ридско-пл атинските подрачја; 

— програмата за унапредување на пчеларството; 
— програмата за развој И унапредување на ко-

нкретното и други програми. 
9. ќе се обезбедат посебни средства за креди-

тирање на заедничката Програма за создавање на ре-
зерви на месо во жив добиток. 

10. Средствата кои преку (буџетите на Републи-
ката секоја година ќе се издвојуваат за помагање на 
овие подрачја, ќе се употребат како учество во из-
градбата на стопанска и нестопанска инфраструкту-
ра и за 'одделни зафати во здравството, образование-
то, културата и физичката култура. 

Користењето на овие средства ќе се утврдува со 
посебни одлуки и Програми што ќе ги донесува 
Координациониот#одбор од член 19 на овој договор. 

11. Во рамките на програмата за изградба на па-
тишта во Републиката посебен приоритет ќе се дава 
на изградбата на патишта што ги поврзуваат овие 
подрачја. 

12. Републиката ќе создава услови за изградба 
на мали акумулации со позеќен аме неко користење. 
Тоа ќе се обезбедува на начин што во рамките на 
средствата утврдени за инвестиции |во водостопанство-
то, приоритет ќе се дава на изградбата на мали 
акумулации и системи за (наводнување и на мали 
хидро елеисгр ани. 

13. Републиката ќе презема и други мерки и ак-
тивности со кои ќе се обезбедува поорганизирано на-
сочување и стимулирање на натамошниот развој на 
овие подрачја 100 олеснување во даночната и кредит-
ната политика. 

Член 6 
Општините како учесници и основни носители 

на позабрзаниот развој на подрачјата од член 3 на 
свој договор преку посебни програми, самоуправни 
спогодби и општествени договори ќе обезбедуваат: 

— услови за користење на земјиштето и унапре-
дување на сточарството, како услови за ублажување 
на пренагласен ата миграција од овие подрачја како 
и ќе ти поттикнуваат организациите на здружениот 
труд да отвараат помали преработувачки и услужни 
капацитети во овие подрачја. 

— даночни ослободувања и други олеснувања со 
кои ќе се поттикнуваат стопанските активности. Со 
одлуки и други акти на општините ќе се определат 
населените места за кои ќе се врши даночно ослобо-
дување, а за кои дал очно олеснување; 

— за порационално користење на необработено-
то земјиште ќе се преземаат и посебни мерки, осо-
бено за поинтензивно користење на земјиштето од 
старечките домаќинства; 

— поттикнување на развојот на сточарството, по-
добрување на расниот состав, уредување и унапре-
дување (на пасиштата; 

— во рамки на општинските програми и мерки-
те за унапредување на индивидуалното земјо де летво 
приоритет ќе им се дава. на населбите од овие под-
рачја,-

— поттикнување за самоуправно здружување на 
трудот и средствата на земјоделците во земјоделски 
задруги и други форми на здружување, како и соз-
давање на услови за формирање на организации на 
здружен труд кои ќе бидат (Носители на развојот на 
овие подрачја; 

— општинските самоуправни интересни заедни-
ци за унапредување со пасишта и утрини ќе ги ко-
ординираат активностите и со самоуправна спогод-
би ќе го решаваат прашањето на пасиштата за зим-
ска прехрана и држење на овците; 

— /во рамките на програмите за патишта од IV 
ред посебен приоритет ќе се даде на изградба и одр-
жување на патишта кои ги поврзуваат овие подрачја. 
Истовремено ќе се ноттикнз^ваат активностите за от-
варање на шумски 'комплекси преку .изградба на Шум-
ски патишта; 

— ќе се иницира договарање и еамоуправно спо-
годување со самоуправните интересни и месни заед-
ници, организациите на здружениот труд и другите 
корисници на општествени .средства во општината во 
кои ќе се утврдуваат непосредно активностите и 
мерките со кои ќе се помагаат овие подрачја; 

— обезбедување приоритет во одобрувањето на 
стипендии и кредити на ученици и студенти од оЗие 
подрачја, ослободување од обврските за враќање на 
кредитите и преземање на посебни мерки за насочу-
вање на-стручни кадри (агрономи, ветеринари, инже-
нери, е1коно1мисти, правници, лекари, просветни ра-
ботници) од општинските центри за работа (во овие 
подрачја; 

—• донесување на урбанистички планови, уреду-
вање на градежното земјиште и утврдување на олес-
нување за изградба на станбени згради, стопански 
објекти, туристички и рекреациони објекти и др.; 

— поттикнување и обезбедување на услови за 
изградба на мали повеќенаменски хидроакумулации; 

— активирање на месните заедници како носи-
тели на иницијативите за развој на своите подрачја; 

— создавање на услови за обнова и одржување 
"на напуштени стопански и други објекти (училишта, 
задружни домови, воденици и ,др.) заради организи-
рање на стопански и други активности; 

— поттикнува**е и организирање специјализира-
ни" организации на здружен труд за производство и 
собирање на шумски плодови и лековити растенија, 
со што ќе се создадат можности за зголемување тџ 
ДОХОДОТ И П'0 овој ОСНОВ; 

— поттикнување на развојот на малото стопан-
ство и обезбедување поповолни услови за кредитира-
ње на овие подрачја, согласно Општествениот дого-
вор за развој .на .малото стопанство. 

Член 7 
Во остварување на определбите во Општестве-

ниот план (во СР Македонија за периодот од 1986 до 
1990 година, општините и градот Скопје ќе донесат 
посебни програми (согласно член 6 од овој дого-
вор) во кои ќе се утврдат мерките и активностите за 
позабрзан развој на краиштата надвор од центрите 
на општи :;ите, а особено на населените места на 
граничниот појас и определените ридско-планински 
реони. 

Член 8 
Стопанската комора на Македонија ќе се анга-

жира пред се во остварување го на следните цели и 
задачи: 

— поврзување на интересите 'ти организациите 
на здружен труд од областа на стопанството' со мож-
ностите на овие подрачја преку сопиран-,е на соод-
ветни информации, податоци л програми за .нивниот 
развој (расположлива работна сила, природни услови, 
финансиски средства и други можности), 

— договарање со организации па здружен труд 
од другите подрачја, а во согласност со -нивните про-
грами за развој, за изнаоѓање можности за диспер-
зија на преработувачки капацитети во овие под-
рачја,-

— 00 општинските собранија да се обезбеди до-
говарање и соработка заради .меѓу*, бно информира-
ње за отворање на нови погони или поврзување на 
организациите на здружен труд од овие подрачја со 
организациите на здружен труд од другите подрачја 
и обратно; 
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— посебно ќе се ангажира дел во висина од 4°/о|_ 
најмалку од (средствата на Фондот 1на федерацијата ' 
што ќе се остваруваат преку здружување на трудот 
и средствата да се насочуваат за изградба на капа-
цитети во ридско-планинските реони и граничниот 
појас; 

— давање на стручна и друга помош и презема-
ње на мерки и активности за интензивирање на про-
цесите за здружување на земјоделците како и за 
развој на постојните задруги и основни организации 
на кооперанти. 

Член 9 
Задружниот (сојуз на Македонија ќе се ангажира 

во потикнување и зголемување бројот на задруж-
ните организации на здружен труд преку здружува-
њето на индивидуалните земјоделски производители 
во постојните МЈОЖНИ форми утврдени со Законот за 
здружен труд: 

— оспособување и развој на постојните и ново-
формираните организации; 

— унапредување на општествено' економските од-
носи на село со цел подобрување на условите за ра-
бота на здружените земјоделци за остварување на 
политиката на позабрзан развој на овие подрачја и 
уредување на доходовни односи кај индивидуалните 
земјоделски производители во обезбедувањето на по-
добри услови за живот и работа на село. 

Член 10 
Стопанска банка — здружена банка — Скопје со 

основните банки и деловни единици во Републиката, 
југобанка — основна банка Скопје, Љубљанска бан-
ка — основна банка Скопје, Иивест банка — Белград, 
деловна единица Скопје, Основна земјоделска банка 
— (Скопје, учесници на овој договор во остварување-
то на позабрзан развој, на овие подрачја ќе презе-
маат мерки и .активности со кои придржувајќи се на 
основите на банкарското работење со определен 
приоритет ќе ги разгледуваат и решаваат кредитните * 
барања за развој на овие подрачјаи Тоа ќе се оства-
рува преку: 

— .обезбедување на најмалку 4°/о од средствата -
на Фондот на федерацијата по основ на задолжите-4 

лен заем и здружување да се насочат за програми 
што ќе се остваруваат во овие подрачја. За овие кре-
дити банките учесници ќе се грижат да се обезбе-
дат поповолни услови и други* олеснувања; 

— во рамки на самоуправната спогодба за насо-
чување на 5'°/о од нето приливот на штедните влого-
ви за инвестиции во индивидуалното земјоделство, 
кредитите кои се одобруваат на земјоделци од овие 
подрачја но правило, ќе се одобруваат со помало 
учество на земјоделците за 10 (десет) процентни 
поени и 100 подолг рок на отплата за две години во 
споредба со кредитите на корисниците од останатите 
подрачја; 

— обезбедување услови, при донесувањето и одо-
брувањето на кредитните барања за инвестициони 
вложувања во овие подрачја во рамки на прописи-
те да се забрза и олесни постапката во разгледува-
њето на кредитните барања и да им се дава стручна 
помош во изработката на инвестиционите програми 
и кредитни барања,-

— за инвеститорите кои вложуваат средства во 
овие подрачја, банките ќе даваат поповолни кредит-
ни динарски и девизни гаранции; 

— ќе даваат деловно технички податоци на од-
делни интересенти при изготвувањето на инвестицио-
ни програми, а ќе даваат информации и за можнос-
тите за производствена соработка и заеднички вло-
жувања меѓу организациите на здружен труд од 
овие и (Други подрачја, и 

— стимулирање на инвестирањето со лични сред-
ства во сопственост на граѓаните. 

Член 111 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 

развиток на (стопански недоволно развиените краиш-
та посебно ќе ги поттикнува и потпомага вложува-
њата што ќе се остваруваат во. подрачјата .на рид-
ско-плаиинските реони и граничниот појас во оп-

штините кои имаат третман на стопански недоволно 
развиени краишта. Учеството на средствата од Ре-
публичкиот фонд ќе изнесува од 20 до 45°/о од 
пресметковната вредност на зафатите во зависност 
од степенот на стопанската развиеност на поодделните 
општини, а според условите утврдени во општестве-
ниот договор за поттикнување и остварување на по-
брз развој на стопански недоволно развиените кра-
ишта и за зетовите и критериумите за употреба на 
средствата од Републичкиот фонд за кредитирање 
на побрзиот развиток на стопански недоволно раз-
виените краишта за периодот од 1986 до 1990 година. 

За инвестиционите вложувања што ќе се оства-
руваат во граничниот појас во стопански недоволно 
развиените општини од средствата на Републичкиот 
фонд ќе се обезбедува зголемено учество за 25°/о од 
претходниот став. 

Во создавањето на стопанска инфраструктура за 
зафати БОН центрите на општините "ќе се обезбеду-
ва дел од неповратни средства од Републичкиот 
фонд. Исто така ќе се потпомага изградбата на об-
јекти (школство, здравство, патишта и др.) во овие 
краишта при што ќе се води сметка за погранични-
те и ридско-планинските подрачја. 

Член 12 
Републичките самоуправни интересни заедници 

од областа на образованието, науката, културата, фи-
зичката култура, социјалната заштита и здравствено-
то осигурување и вработување, во своите програми 
ќе обезбедат приоритет, и понагласено решавање на 
проблемите и по .пат на општествени договори и са-
моуправни спогодби преку солидарно здружување на 
средствата ќе се обезбедува. 

—• повисоко учества за проширување на мрежа-
та на здравствените организации, подобрување на 
состојбата со здравствен кадар, со стимулативно на-
градување ќе се создава поповолни услови во теков-
ното финансирање на здравствената дејност и дава-
ње Други ПОГОДНОСТИ; 

— изградба, одржување и опремување на учи-
лиштата, како и подобрување на кадровската полож-
ба со поголемо учество на младите од овие под-
рачја ©0 здобивање на повисок степен на образо-
вание ; 

•— учество во изградбата на објекти за заштита 
на децата во овие подрачја,-

— изградба на објекти за физичка култура и 
финансирање на спортски активности; 

— со здружени средства ќе се софинансира раз-
војот на културата во овие населени места преку 
разни приредби, развој на библиртекаретвото, из-
градба и адаптација на културни домови, заштита на 
културно историски споменици и др. 

— изградба на релеј ни станици и ТВ мрежи осо-
бено во пограничните места, како и намалување и 
ослободување на радио и ТВ претплатата; 

— поголема и потполна инсјзормиранрет на насе-
лението од овие подрачја преку бесплатно добивање 
на апециЈализираниот весник за . село „ Трибина". 
При тоа ќе се обезбедува и соодветен простор во 
весникот за овие подрачја, како и ќе се даваат по-
себни прилози и специјални изданија. 

Член 13 
Републичките Самоуправни интересни * заедници: 

за патишта, за управување на пасиштата и утрините, 
за " водостопанство и вработување преку програмите 
за одделни нивни активности ќе обезбедуваат услови 
за. позабрзан развој на дејностите и понагласено 
решавање на потребите на овие подрачја преку: 

— давање посебен приоритет за изградба и ре-
конструкција на патишка во овие подрачја; 

— подобрување на крмната база и користење на 
пасиштата како услов за развој на сточарството; 

— подобрување на користењето на водите за 
унапредување на земјоделството и давање на прио-
ритет во насочување на средствата за унапредување 
на водостопанството; 
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— .позабрзано вработување во овие подрачја, ка-
ко и обезбедување приоритет во вработувањето на 
лицата во овие .подрачја, а особено на повратниците 
привремено вработени во странство. 

Член 14 
Самоуправната интересна заедница за лоштенеко-

телеграфеки и телефонски сообраќај, преку догово-
ри и самоуправни спогодби ќе создава услови за реа-
лизација на веќе изготвената Програма, со која ќе 
се обезбеди проширување на ПТТ мрежата и поква-
литетно побрзување на населените места од овие под-
рачја со други подрачја вр Републиката. 

За поддржување на развојот и проширување на 
ПТТ мрежата, ќе се насочат и дел од средствата на-
Фондот на федерацијата. 

Член 15 
Републичкиот и општинските совети за унапре-

дување на индивидуалното земјоделство во рамки на 
расположивите средства што ќе бидат утврдени со 
годишните програми, ќе насочат поголем обем на 
средства за субвенционирање на одделни намени во 
земјоделството и за поставување на бесплатни де-
монстративно-производни опити, а преку стручните 
служби за унапредување на индивидуалното земјо-
делство ќе преземаат и друга активност за развој и 
унапредување на индивидуалните земјоделски сто-
панства во овие подрачја. 

Член 16 
Здружениот земјоделско прехрамбен комбинат 

^Македонија" преку своите членки непосредно ќе се 
ангажира за зголемување на производството на хра-
на и суровини во овие подрачја. Тоа ќе го остварува 
по пат на јакнење на соработката и поврзување на 
организациите на здружен труд со рамничарското 
подрачје со соодветните организации од ридско-пла-
нниските подрачја со јакнење на постојните и соз-
давање на новк организации, особено на основни 
организации на кооперанти и со други форми за 
здружување на земјоделците. 

Од средствата кои ќе се остваруваат по пат на 
здружување ќе се даде приоритет на инвестиционите 
вложувања кои ќе се остваруваат во овие подрачја, 
а особено за развојот на сточарството, пред се за 
развој на овчарството, гаведарството, живина ретвото, 
за подигање на овошни насади (особено за ситно 
овошје), развој на пчеларството и банкарството, ка-
ко и за изградба на собирни станици за млеко, ма-
ли преработувачки капацитети и складиштен прос-
тор. 

Комбинатот ќе презема посебни мерки за поком-
плексно користење на напуштени ораници и за 
нивна трансформација во продуктивно земјиште. 

Пласманот на земјоделските производи и обез-
бедувањето на овие подрачја со репродукциони мате-
ријали ќе добие посебно место по ангажирањето на 
комбинатот. 

Член 17 
Сложената организација ,,Електростопанство" на 

Македонија со соодветни организации на општини-
те, општествено политичките заедници, организации-
те на здружениот труд и месните заедници, врз ос-
нова на самоуправното договарање и спогодување ќе 
здружат средства за реализација на посебна Акцио-
на програма за позабрзано електрифицирање на 
пеелектри ф и ци р ан ите населени места и подобрување 
на квалитетот на електричната енергија во овие 
подрачја. 

Исто така „Електростопанство" ќе подготви про-
грама и ќе се отпочне со градба на мали хидро-е ле-
ктор ани во определените ридско-планински и погра-
нични подрачја. 

Член 18 
Учесниците на Договорот се обврзуваат во прог-

рамите за развој на овие подрачја за периодот од 
1986 до 1990 година да ли вградат заеднички дого-
ворените цели и задачи и да преземаат обврски за 
спроведување на мерките и активностите со кои ќе 

се обезбеди реализација на договорената политика 
за позабрзан развој на подрачјата од член 3 на овој 
договор. 

За таа цел потписниците на овој договор ќе из-
готвуваат годишни акциони програми. 

Врз основа на годишните акциони програми ќе 
се изготви и спроведува Републичката програма. 

Реализацијата на Републичката програма ќе се 
остварува врз динамиката на спроведувањето на го-
дишните Акциони програми кои ќе се донесуваат 30 
дена по усвојувањето на годишните резолуции за оп-
штествено економскиот развој на Републиката. 

Член 19 
За спроведување на ОВОЈ" договор учесниците об-

разуваат Координационен одбор (во натамошниот 
теист: Одбор) со цел: , 

— да ги .координира, усогласува и насочува мер-
ките и активностите на учесниците на овој договор; 

— да го следи изврши вањето на обврските по 
овој ДОГОВОР; 

— да ги анализира резултатите од преземените 
мерки и активности; 

— да предлага додатни мерки и активности кои 
треба да се преземаат за поуспешно извршување на 
овој договор. 

Одборот има претседател и 21 член. 
Во Одборот свои членови делегираат: Собрание-

то на СР Македонија, кое истовремено е и претсе-
дател на Одборот; Извршниот совет на Собранието 
на СРМ, Републичката конференција на ООММ; Со-
ветот на сојузот на синдикатите на СРМ; Задруж-
ниот сојуз на Македонија; Стопанската комора на 
Македонија; Стопанската банка — здружена банка 
Скопје со основните банки,- Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените краишта; Републичката интерес-
на заедница за здравство и здравствено осигурување; 
Општата заедница на образованието; Републичката 
самоуправна интерен а заедница за патишта; Здру-
жениот земјоделско прехрамбен комбинат „Македо-
н.ија"; Сложената организација „Електростопанство" 
на Македонија; Републичката самоуправна интересна 
заедница за поштенско телеграфски и телефонски 
(Сообраќај и осум претставници на општините што ќе 
ги определи Заедницата на општините и градовите 
на Македонија. • « 

Одборот донесува свој деловник и е овластен 
да дава толкување на одредбите на овој договор. 

Член 20 
Општините за 'спроведување на програмите за 

своето подрачје формираат соодветни координацио-
ни тела за спроведување и следење на програмите 
за развој на нивните подрачја. 

Член 21 
Потписниците на овој договор се договорија де-

ка во рамките на правата, надлежностите и обврс-
ките на овој договор, во рок од 30 дена по потпи-
шувањето ќе донесат свои програми во кои ќе ги 
утврдат непосредните задачи и мерките со кои ќе се 
обезбеди остварување на политиката за побрз раз-
вој на овие подрачја. 

Член 22 
Стручните и други работи на Одборот од член 

19 ќе ги врши органот што ќе го определи Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Член 23 
До колку одделни учесници на овој договор спо-

ред мислењето На другите ученици не се придржу-
ваат кон него, Одборот веднаш ќе расправа по тоа. 

Кога Одборот ќе утврди дека некој учесник го 
прекршил Договорот, го известува 'односниот учесник 
и од неговиот орган ќе побара да преземе мерки за 
почитување на преземените обврски по овој договор. 

' Доколку учесникот од претходниот став не ги 
преземе соодветните мерки, Одборот ќе ги извести 
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другите учесници и од нив ќе побара согласност за 
поведување постапка за општествена одговорност на 
учесникот или за преземање на други мерки. 

Член 24 
Измени и дополнувани на овој договор се вршат 

на начин и по постапката утврдена за неговото 
склучување. 

Член 
Кон овој договор можат да пристапат и други 

организации и заедници кои ги прифаќаат и обврс-
ките што 'произлегуваат од него. 

Член 26 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

прифатат и потпишат учесниците во договарањето. 

Член 27 V 
Овој договор ќе се објави во Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 
Прилози: 
а) Преглед на населените места, 
б) Потписници на Договорот (список). 

П Р Е Г Л Е Д 
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
РУРАЛНИ ЦЕНТРИ НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИ-
МЕНУВААТ МЕРКИТЕ УТВРДЕНИ СО ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА ВО РИДСКО-ПЛАНИНСКИ-
ТЕ РЕОНИ И ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

^ Во смисла на член 3, став 3 од Општествениот 
договор за позабрзан развој на определени подрачја 
во ридско-планинските реони и граничниот појас во 
Социјалистичка Република Македонија за периодот 
од 1986 до 1990 година, населбите на кои можат да 
се применуваат мерките за нивниот позабрзан раз-
вој утврдени со овој договор се: 

1. ОПШТИНА БЕРОВО в 

3. ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

а) Ридско-планински 
реони 
Митрашинци 
Робово 
Русиново 
Умлена 

б) Граничен појас 
Двориште 

Негрево 
Панчарево 
Ратево 
Црник 
Чифлик 

в) Рурални центри 
Владимиро)во 

2. ОПШТИНА БИТОЛА 

а) 

б) 

Ридско-планински 
реони 
Брник 
Будимирци 
Групи ште 
Дрвени к 
Ниже Поле 
Орехово 
Рапеш 

Граничен појас 
Барешани 
Брод 
Веле село 
Гермијаи 
Гнеоти1н)о 
Граешница 
Добровени 
Драгош 
Жабени 
Живојно 
Злокуќани 
Канино 

Кишава 
Кременица 
Лажец 
Меџитлија 
Оптичари 
Острец 
Петалипо 
Полог 
Породин 
Скочивир 
Сливица -
Совиќ 
Средно Егри 

в) Рурални центри 
Бач 
Добрушево 
В е лушин а 
Дихово 
Цапари , 
Ивањевци 
Млаково 
Новаци 
Старавина. 
Кукуречани 

Ридско-планински 
реони 

Вир^ Битово 
ЗркЈле Брезница 
Инче Брест 
Волче Локвица 
Д. Ботушје Могилец 
Г. Ботушје Сланско 
Д. Крушје Црешнево 
Г. Крушје Дреново 
Преглево Звечан 
Дворци Косово 
Ореовец Крапа 
Русјаци Лупште 
Слатина Рамне 
Тополница Сушица 
Драгов Дол Тажево 
Бенче Требовље 
Растеж Томино село 
Заград -

Рурални центри 

Самоков 
Плашица 
Манастирец 

а) Ридско-планински 
реони 

4. ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

а) Рурални центри 

Чалакли 
Казандол 

б) Граничен појас 

Башибоз 
Булунтули 
Собри 

5. ОПШТИНА ВИНИЦА 

в) Рурални центри 

Блатец 
Истибање 

а) Ридско-планински 
реони 

Драгобраште 
Лаки 
Липец 
Преклани 
Трсино 

6. ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

б) Граничен појас 

Сретенов -
Селемли 
Куртанзали 
Топчели 
Николиќ 
Фурка 
Органџали 
Серменин 
Севендекли 
Дурутли 
Кованци 

в) Рурални центри 

Негорци 
Миравци 

7. ОПШТИНА ГОСТИВАР 

а) Ридско планински 
реони 

Врановци 
Г. Гоновица 
Д. Гоновица 
Калишта 
Митрови Крсти 
Н. Село (Гост.) 
Орќуше 

Лом ни ца 
Корито 
Кракорница 
Куново 
Леуново 
С. Маврово 
Иикифорово 
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Церово 
Богдево 
Го р јане „ 
Волковија 
Галичник 
Д. Јеловце 
Дув 
Ѓургевиште 
Железна река 
Лазарополе 
Пад ал иште 
Печково-
Пожаране 
Сенце 

* 

б) Граничен појас 

Аџи ов ци 
Битуше 
Велебрдо 
Присојница 
Бибај 
Бродец 
Брајан е 

Врбен 
Граќај 
Жужње 
Ничпур 
Тресонче 
Трново 
Ќафа 
Тануше 
Требиште 
Нистрово 
Рибница 
Нивиште 
Јанче 
Отрајање 
Сушица 
Сретково 

в) Рурални центри 

Жирови ица 
Ростуше 
Скудриње 
Србиново 
Маврово 
Врапчиште 
Ч е гран е 
Вруток 

8. ОПШТИНА ДЕБАР 

а) Ридско-планински 
реони 

Броштица 
Гари 
Коџаџик 
К. Елевци 
Т. Елевци 
Г. Коеовраети 

б) Граничен појас 

Баланци 
Бањиште 
Брештани 
Долгаш 

Житинани 
Кривци 
М. Папрадник 
'Отишани 
Горенци 
Селокуќи 
Праленик 
Сушица 
Хаме 
Д. Косовраети 
Бајрамовци 
Рајчица 
Цениш те 

в) Рурални центри 

Г. Папрадник 
Моторче 

9. ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАУ 

а) Ридско-планински 
реони 

Базерник 
Боиште 
Брезово 
Г. Илино 
Лесково 
Смилево 
Вирово 
М. Илино 
Радово 
Церево 

Зашле 
Доленци 

в) Рурални центри 

Мургашево 
Сопотница 

10. ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

а) Ридско-планински 
реони 

Костиндол 
Разловци 

б) Граничен појас 

Ветрен 
Вирче 
Братиславци 

Град 
К исе лица' 
Селник 
Стамер 
Истевник 
К. Дабје 
Луковица 
Косевица 
Моштица 
Полето 
Саса 

Драмче 
Тодоровци 
Габрово 
Звегор 
О чип ал е 
Чифлик 

а) Ридско-планински 
реони 

Дреново 
Крњево 
Чемерско 

в) Рурални центри 

Каменица 
Тработмвиште 

1. ОПШТИНА КАВАДАРЦ1 
б) Граничен појас 

Бојанчиште 
М ајдан 
Мрежичко 
КЛИНОВО 
Радња 
Бохула 
Рожден 

в) Рурални центри 

Возарци 
Сопот 
Конопиште 

12. ОПШТИНА КИЧЕВО 

а) Ридско-планински 
реони 

Бачишта Ехловец 
Видрани Кладник 
Д. Добреноец Кнежино 
Козица Речани Зајашко 
попоец М. Царско 
Берико1во Патеец 
Д. Душогубица Цер 
Јаорец Букојчани 
Кленоец Длашшн Дол 
Малкоец Јудово 
Г. Царско Лешница 
Папрадиште Светдрача 
Тајмиште Г. Дуишгубица 
Белица Иванчишта 
Г. Добренов е ц КозичиИо 
Дупјани Лавчани 
Крушица Туин 
Рабетино Ново Село 
Велмевци Прострање 

в) Рурални центри 
Извор 
Осло меј 
Вранеш ни ца 

а) Ридско-планински 
реони 

Главовица 
КостЛндол 
Пресека 
Јастребник 
Небојани 

13. ОПШТИНА КОЧАНИ 

б) Граничен појас 

Цера 

в) Рурални центри 

Полаки 

14. ОПШТИНА КРАТОВО 

а) Ридско планински 
реони 

Блзанци 
Куново 
Кнежево 
Сакулица 
Којково 
Каврак 

Нежилово 
Ш летово 
Емирица 
Луково 
Мушково 

в) Рурални центри 

Страцин 
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15. ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

а) Ридско планински 
реони ^ 

Б анпева 
Баракли ја 
Габар 
Градец 
Гулинци 
Дренак 
Конопница 
Криви Камен 
Мартиница -
Метежево 
Нерав 
Паклиште 
Стенче 
Дурачка Река 
Борово 
Гердан 

б) Граничен појас 

к. Дол 
Г Црцорија 
М. Црцорија 
Трново 
Узем 
Кркља 
Костур 
Луке 
Доброаница 
Подржикоњ 
Осиче ч 
Киселица 
Дрење 
В,аровиште 
Лозаново 
Бас 
Коњари 
Станци 

в) Рурални центри 

Жидилово 
Огут 

Завој 
Мраморец 
Овињишта 
Ск(ре1батно 
Велестово 
Опењца 
Трпејца 

в) Рурални центри 

Врбјани 
Куратица 
Љубаништа 
Слатино 

20. ОПШТИНА ПРИЛЕП 

а) Ридско планински 
реони 

Бешиште 
Дреновец 
Мариово Манас. 
Врпеко 
Гудјаково 
М. Радобил 
Штавица 
Крстец 
Мелница 
Лопатица 
Дуње 
Дрен 

Живово 
Плетвар 
Чаниште 
Крушевица 
Вепрчани 
Смолани 
Полчиште 

в) Рурални центри 

Витолиште 
Голем Радобил 

-1. ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

16. ОПШТИНА КРУШЕВО 

а) Ридско планински 
реони 

Ар ли е во 
Г. Дивјаци 
Белу илино 
Д. Дивјаци 

Острилци 
Пуста Река 
Селце 

в) Рурални центри 

Житоше 
Бучин 

17. ОПШТИНА КУМАНОВО 

а) Ридско планински 
реони 

Арбан ашко 
, Длабочица 

Рамно 
Мгшенце 
Осиче 
Алинце * 

Белановце 
Дренок 
Кокино 
Цвета шпица 
Г ангин ц е 
Буковљане 
М,алотино 
Злокуќане 
Желувино 
Стража 

Е) Рурални центри 
Брфизвце 
Жегљане 
Лин ково 
Ругпнце 

8. ОПШТИНА НЕГОТИНО 

в) Рурални центри 

Дрен 
Корешница 

19. ОПШТИНА ОХРИД 

а) Ридско планински 
реони 

Арбиново 
Г. Среднорочје 
Лешани 
Песочани 
Конско 
Рамне 
Сирула 
Сливово 

1 Годивје 
Турје 
Белчишта 

Злести 
Ново Село 
Сошани 
Лактиње 
Речица 
Бражани 
Чифлик 
Елшани 
Црвена Вода 
Велмеј 
Издеглавје 
Оздолени 

а) Ридско планински 
реони 

Зелен Град 
Јамиште 

в) Рурални центри 

3летово 

Ратавица 
Шталковица 

22. ОПШТИНА РАДОВИШ 

а) Ридско планински 
реони 

Алилобаси 
Косбунар 
Коцали ја 
Смиланци 
Шипковица 

в) Рурални центри 

Конче 
Дамјан 

23. ОПШТИНА РЕСЕН 

а) Ридско планински 
реони 

Болно 
Г. Дупени 
Грнчари 
Евла 
Златари 
Избишта 
Илино 
Шурленци 

б) Граничен појас « 

Б рај нино 
Д. Дупени 
Конско 
Лескоец 
Стење 
Ар в ати 

Курбиново 
Лавци 
Лева Река 
Покрвеник 
Рајца 
Сливница 
Оопотско 
Г. Крушје 

Крани 
Отешево 
Штрбово 
Наколец 

в) Рурални центри 

Љубојно 

24. ОПШТИНА „ГАЗИ БАБА" 

а) Ридско планински 
реони 
Сушица 

в) Рурални центри 
Средно Коњаре 
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а) Ридско планински 
реони 

Дворци 

25. ОПШТИНА „ КАРПОШ" 

в) Рурални центри 

Радуша 

31. ОПШТИНА ТЕТОВО 

а) Ридско планински 
реони 

Блаце 
Бродец 
Малино 
Танушевци 

26. ОПШТИНА „ЧАИР" 

в) Рурални центри 

Бањане 
Брест 

, Љубанци 

27. ОПШТИНА „КИСЕЛА ВОДА 

а) Ридско планински 
реони 

Алдинци 
Елово 
Јаболци 
Палиград 

Патишка Река 
Црн Врв 
Цветово 

в) Рурални центри 

Рако тмшци 

28. ОПШТИНА СТРУГА 

а) Ридско планински Миел одежда 
реони Калишта 

Д. Белица 
Збажди Октиси 
Поум Задавани 
П,рисов ј ани Т ашм аруниште 

Шум 
б) Граничен појас Д. Нерези 

Подиорци 
Буринец Пиакупштина 
Вишни Брчево 
Дренок Нерези 
Лакаица 

в) Рурални центри Лихово в) Рурални центри 
Мали Влај. Лукаво 
Р.адолижда Вевчани 
Модрич Лабу кишта 
Франго1во 
Бороец 
Безово 
ЈаЈблавица 
Радожда 

*9. ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛА 

а) Ридско планински Макреш 
реони Сроимановци 

Д. Ѓуганци в) Рурални центри 
Г. ѓуѓанци Немањица 

30. ОПШТИНА СТРУМИЦА 

а) Ридско планински Бајково 
реони С. Коњарево 

; Барбарево 
Нивичино Орманли 
Попчево Дражево 

Колешино 
б) Граничен појас Мокрино 

Вадилен Мокриево 
Н. Коњајрево Зубово 
Стиник Сушица 
Дорломбое Иловица 
Борисово 
Габрово в) Рурални центри 
Мемешли Костурино 
Смолари Ново Село 
Бориево Банско 
Свидовица 
МОНО)СПИТО1В'0 

а) Ридско планински 
реони 

Волковија 
Бозовце 
Бродец 
Вејце 
Вешала 
Гургурница 
Лешок 
Гермо 
Ј е лов јане 
Лисец 

Ново Село 
Седларево 
Урвич 
Шипковица 

в) Рурални центри 

Вратница 
Теарце 

32. ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС 

а) Ридско планински 
реони 

Папрадиште 
Иванковци 
Г. Јаболчиште 

Д. Ј абол чините 
Н ежи лово 
Д. Врановци 

в) Рурални центри 
Богомила 
Чашка 
Г. Врановци 

а) Ридско планински 
- реони 

Вртешка 
Ебеглија 
Драгоево 
Попчивало 
Црните чани 
При алиј а 

3. ОПШТИНА ШТИП 

в) Рурални центри 

Лакавица 
Радање 
Шашаварлија 

П 0 Т И И С1Н И Ц И : 

1. Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, 2. Собранието на оп-
штината Берово, 3. Собранието на оп-
штината Битола, 4. Собранието на оп-
штината Македонски Брод, 5. Собранието 
на општината Валандово, 6. 'Собранието 
на општината Виница, 7. Собранието на 
општината Гевгелија, 8. Собранието на 
општината Гостивар, 9. Собранието на оп-
штината Дебар, 10. Собранието на оп-
штината Делчево, 11. Собранието на оп-
штината Демир Хисар, 12. Собранието на 
општината Кавадарци, 13. Собранието на 
општината Кичево, 14. Собранието на 
општината Кочани, 15. Собранието на оп-
штината Кратово, 16. Собранието на оп-
штината Крива 'Паланка, 17. Собранието 
на општината Крушево, 18. Собранието 
на општината Куманово, 19. Собранието 
на општината Неготино, -20. Собранието 
на општината Охрид, 21. Собранието на 
општината Прилеп, 22. Собраниено на оп-
штината Пробиштип, 23. Собранието на 
општината Радовиш, 24. Собранието на 
општината Ресен, 25. Собранието на оп-
штината Свети Николе, 26. Собранието 
на општината Струга, 27. Собранието на 
општината Струмица, 28. Собранието на 
општината Тетово, 29. Собранието на оп-
штината Титов Велес, 30. Собранието на 
општината Штип, 21. Собранието на оп-
штината Карпош, 32. Собранието на оп-
штината Чаир, 33. Собранието на општи-
ната Гази Баба, 34. Собранието на оп-
штината Кисела Вода, 35. Републичката 
конференција на ССММ, 36. Советот на 
сојузот на .'Синдикатите на Македонија, 37. 
Стопанската комора на Македонија, 38. 
Задружниот сојуз на Македонија, 39. Сто-
панската банка — Здружена банка — 
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Скопје оо основаните банки и деловни 
единици, 40. Основна банка „Југобан(ка" 
— Скопје, 41. Основна банка — Љубљан-
ска банка — Скопје, 42. Инвеет банка — 
Скопје, 43. Основна земјоделска банка — 
Скопје. 44. Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените краишта, 
45. Републичката самоуправна интересна 
заедница за образование, 46. Републич-
ката самоуправна интересна заедница за 
наука, 47. Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за физичка култура, 48. 
Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита и здравстве-
но осигурување, 49. Републичката само-
управна интересна заедница за вработу-
вање, 50. Самоуправната интересна заед-
ница за патишта, 51. Самоуправната ин-
тересна заедница за пасишта и утрини, 
52. Самоуправната интересна заедница за 
поштенско-телеграфски и телефонски со-
обраќај, 53. Самоуправната интересна за-
едница за водостопанство, 54. Советот за 
унапредување на индивидуалното земјо-
делство, 55. Здружениот земјоделско-ппе-

# хранбсн комбинат „Македонија", 56. 
Сложената организација „Електростопан-
ство" на Македонија, 57. Советот за ие-, 
тражувачки работи во рударството, 58. 
Земјоделскиот факултет — Скопје, 59. 
Заедница на општините и градовите на 
Македонија, 6Т). Стопанска банка — Ос-
новна банка Берово, 61. Стопргтска банка 
— Основна банка Битола, 62. Стопанска 
банка — Основна банка Виница, 63. Сто-
панска бачова. — Основна банка Гевгели-
ја, 64. Стопанска банка — Основна бан-
ка Гостивар 65. Стопанска банка — Ос-
новна банка Дебар, бб. Стопанска банка 
— Основна банка Делчево, 67. Стопанска 
банка — Основна банка Кавадарци, 68. 
Стопанска банка — Основна банка Ки-
чево, 69. Стопанска б^нка — Основна 
банка Кочани, 70. Стопанска бччка — 
Основна баиќ а Крушево, 71. Стопанска 
банка — Основна банка Куманово, 72. 
Стопанска банка — Основна банка Него-
тино, 73. Стопанска банка — Основна 
банка Охрид, 74. Стопанска банка — Ос-
новна банка Прилеп, 75. Стопанска банка 
— Основна банка Пробиштип, 76. Сто-
панска банка — Основна банка Радовиш, 

'77. Стопанска банка — Основна банка 
Ресен, 78. * Стопанска банка — Основна 
банка Свети Николе, 79. Стопанска бан-
ка — Основна банка Скопје, 80. Стопан-
ска банка — Основна банка Струга, 81. 
Стопанска банка — Основна банка Стру-
мица. 82. Стопа1Ч,с:ка банка — Основна 
банка Тетово, 83. Стопанска банка — Ос 
нов на банка Титов Велес, 84. Стопанска 
банка — Основна банка Штип. 

244. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и Општествениот 
план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 
гојдина, а во ирска со член 4 и 9 .од Законот за 'Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта. 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Републичката конференција на ССРН на Македонија, 
Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичка-
та конференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Македонија, Стопанската комора на Маке-
донија, Задружниот сојуз на Македонија, Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недов'олн0 развиените краишта, Заедницата 

на општините и градовите на Македонија, Советот за 
истражувачки работи во рударството, Републичката 
самоуправна интересна заедница за патишта, собра-
нијата на општините од стопански недоволно развие-
ните краишта: Берово, Брод Македонски, Виница, 
Гостивар, Дебар, Демир Хисар, Кичево, Кратово, Кри-
ва Паланка, Крушево, Радовиш, Ресен, Струга и Тето-
во, Стопанската банка — Здружена банка Скопје, 
Стопанската банка — основни банки Берово, Битола 
-Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Кава-
дарци, Кичево, Кочани, Крушево, Куманово, Него-
тино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, 
Свети Николе, -Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Ти-
тов Велес и Штип, Југобанка — Основна банка Скоп-
је, Љубљанска банка — Основна банка Скопје и 
Земјоделска банка Основна банка, Скопје, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОБРЗ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ КРАИШТА И ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИ-
ТЕ ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА' ПОБРЗИОТ 
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 

ГОДИНА 

Член 1 
Со цел да се обезбеди реализацијата на заеднич-

ките интереси, цели и задачи утврдени со Опште-
ствениот план на СР Македонија за периодот 1986— 
1990 година, придонесе за намалување на разликите 
во степенот на развиеноста и изедначување на мате 
реалните услови на општествениот живот и работа 
на работните луѓе и заради обезбедување на што 
неусогласен развиток на стопанството во целина, ка-
ко и да се обезбеди ефикасно и оптимално користе-
ње на средствата од Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развиток на стопански недовол-
но развиените краишта (во натамошниот текст: Ре-
публички фонд) учесниците се договорија да го пот-
тикнуваат побрзиот развиток и се усогласија во оп-
ределувањето на условите и критериумите за упот-
реба и начинот на користењето на средствата од Ре-
пуб тихиот фонд. 

Член 2 
Во остварувањето на трајните определби и цели 

на општествено-еко помекиот развој ш Републиката, 
учебниците на овој договор се согласија дека секој 
посебно во рамки на садите права и должности и 
сите заедно со поизразена меѓусебна координира,ност 
ќе ги насочуваат своите- активности во реализација 
на договорената политика за побрз развој на сто-
пански недоволно развиените краишта. 

Член 3 
Во финансирањето на инвестициите во стопански 

недоволно развиените општини учествуваат органи-
зациите на здружениот труд од недоволно развие-
ните краишта и 'Организациите со седиште надвор 
од нив, а кои својата стопанска активност ја реали-
зираат во тие краишта. 

Учесници во финансирањето во смисла на прет-
ходниот став се и банките учесници на овој Дого-
вор, Републичкиот фонд и други правни лица кои 
насочуваат финансиски и други средства за развиток 
на стопански недоволно развиените краишта. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни побр-

зиот развој на стопански недоволно развие,ните кра-
ишта да се остварува во согласност со глобалната 
производствена ориентација и приоритетите на раз-
војот на Републиката договорени за периодот од 
1986 до 1990 година.. Поаѓајќи од условите и мож-
ностите на овие краишта учесниците ќе се ангажи-
раат особено во остварувањето на следните задачи: 

— побрз развој на производствени сили што ќе 
се остварува со изградба на производствени капаци-
тети кои ќе се потпираат на поцелосно активирање 

» 
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и користење на природните, демографските и други-
те потенцијали и фактори на развојот; 

— побрзо завршување и активирање (на инвес-
тиционите објекти и подобро користење на изгра-
дените капацитети; 

— поефикасно решавање на. проблемите на вра-
ботување на работа осло ообното население осо бено во 
;мигравионите и подрачјата со поизразена аграрна 
пренаселеност, при што ќе се води посебна грижа 
за пограничните и ридсио-платинските реони; 

— през еман-е на мерки и активности во обезбе 
дувањето на континуитетот на развојот преку изгот-
вување на повеќе истражувачки и стручни проекти и 
програми за унапредување на стопанството во сто-
пански недоволно развиените краишта; и за 

— унапредување на мерките во тековната и раз-
војната економска политика со кои би се обезбеду-
вал поповолен третман на стопански недоволно раз-
виените краишта. 

Член 5 
Учесниците се договорија особено да го поттик-

нуваат склучувањето' на самоуправни спогодби со по-
крупните организации во Републиката и БОН неа за 
реализација на развојни програми со кои би придо-
неле за зголемување на доходот и продуктивно вра-
ботување во стопански недоволно развиените кра-
ишта. 

Во оваа насока во рамки на Стопанска комора 
на Македонија како асоцијација на здружениот труд 
ќе се донесат и програми за конкретни зафати што 
ќе се изградат во овие краишта во периодот од 
1986 ДО 1990 година. 

За поуспешно остварување на овој процес: 
— општините и градот Скопје во своите планови 

ќе утврдуваат мерки и ќе преземаат активности за 
поттикнување на соработката на организациите на 
здружениот труд од своето подрачје со организации 
од стопански недоволно развиените краишта; 

— од средствата на Републичкиот фонд ќе се 
обезбеди '"зголемено учество на кредитните средства, 
а со неповратни средства ќе се потпомага изградбата 
на стопанската инфраструктура; 

— општините во стопански недоволно развиени-
те краишта ќе утврдат олеснувања и ќе обезбедат 
други погодности за изградба на дисперзирани пого-
ни во овие краишта. 

Член 6 
Сите учесници се договорија во рамки на правам 

та и .надлежностите, да преземат активности преку 
кои ќе се обезбеди најмалку една третина од сред-
ствата од Фондот на федерацијата што се оствару-
ваа по основ на здружување на трудот и средствата 
да се реализираат во стопански недоволно развиени-
те краишта во Републиката. 

Секоја година учесниците ќе ги согледуваат ре-
зултатите и проблемите во процесот на здружување 
на трудот и средствата и ќе преземаат натамошни 
активности преку Стопанска комора на Македонија, 
надлежните републички органи и банките — учес-
ници на овој Договор за остварување на овој процес. 

Член 7 
За да се поттикнува интересот на организациите 

на здружен труд да остваруваат развојни програми 
во стопански недоволно развиените краишта со здру-
жени средства, тие ќе можат да користат и сред-
ства од Републичкиот фонд до висина на учеството 
со член 27, 28 и 29 од овој договор. 

Овие средства ќе се обезбедуваат доколку здру-
жените средства преку Фондот на федерацијата се 
пониски од (средствата што според Општествениот 
план 'и овој договор се обезбедуваат за зафати на 
спие краишта 

Средствата од ставот 1 можат да изнесуваат нај-
малку до 200 мил динари, а Управниот одбор на 
Фондот со годишните финансиски планови ќе ја со-
образува оспа висина со движењето на цените на 
инвестицио'4иге р аботи. 

Член 8 
Овластената банка преку која ќе ~се користат 

средствата на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој по кредитните линии за развој на индустријата и 
агроиндустриокиот комплекс ќе презема мерки и по-
себни активности со кои ќе се настојува да се обез-
беди најмалку 40'°/о од овие средства да се користат 
за развојни програми во стопански недоволно раз-
виените краишта. 

Исто така овластената банка ќе обезбеди нај-
малку 40°/о од девизните средства што Републиката 
ќе ги добие од Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиени републики и автономни покраини да се 
насочат за програми во стопански недоволно раз-
виените кр атип а. 

Самоуправните органи на овластената банка и 
на Републичкиот фонд најмалку еднаш годишно ќе 
ги претресуваат резултатите и ќе.ги известуваат' дру-
гите учесници на овој Договор за мерките што треба 
да преземаат за да се реализираат овие определ-
би од Општествениот план на СР Македонија за 
1986—1990 година. 

Член 9 
Во остварувањето на вкупната развојна политика 

на Републиката учесниците се договорија дека во ко-
ристењето на општествените средства и во самоуп-
равното насочување на кредитниот потенцијал - на 
банките приоритет ќе имаат инвестиционите зафати 
во стопански недоволно развиените краишта ако тие 
имаат подеднакви економски ефекти со вложувања-
та во другите подрачја. 

При ова е договорено деловните банки во со-
работка со организациите на здружен труд, членки 
на банката 'во своите планови да предвидат насочу-
вање на дел од .кредитниот потенцијал за .реализа-
ција на програмите во стопански недоволно развие-
ните краишта и да ја утврдат политиката на илас- . 
манот на средствата во овие подрачја. 

Задачи и активности а а учесниците 
на Републичкиот фонд 

Член 10 
Учесниците се договорија дека средствата на 

Републичкиот фонд што се форми раат со издвоју 
вање на дел во. висина од 0,35% од општествениот 
производ на општественото стопанство на Републи-
ката и дел во висина од 20°;о од задолжителниот заем 
'од Фондот на Федерацијата за кредитирање на по-
брзиот стопански развиток на недоволно развиените 
републики и автономни покраини (во -натамошниот' 
текст- средства на Фондот) ќе се употребат за-

— учество (во кредитирањето на инвестициите во 
тек и за нови инвестициони зафати во -стопанство 
ТО; И 

— за трајни обртни средства до 20°/о од прили-
вот на средствата. 

Член 11 
Средствата од претходниот член ќе се одобру-

ваат и користат на кредитна основа за зафати -кои 
имаат оп штествено - еко ном е к а оправданост според 
условите утврдени во Општествениот договор за да-
вање мислење за општествената и економската оп-
равданост на намераваните инвестиции и ги испол-
нуваат условите според прописите за давање и ко-
ристење на кредити и гаранција за инвестиции. 

4лен 12 
Управниот одбор на Републичкиот фонд ќе ов-

ласти банка кај која се водат средствата на Репуб-
личкиот фонд и поблиску ќе ги утврди условите 
под кои ќе се користат средствата од -членот 10 на 
овој Договор (каматна стапка, рок на враќање, грејс 
период и друго). 

Условите за користење на кредитните средства 
не можат да бидат понеповолни од условите што се 
применуваат па кредитите кои се одобруваат од 
средствата на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развиток на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини. 
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Член 13 
Средствата ,на Републичкиот фонд што се форми-

раат од делот на вишоците на приходи на Народна-
та банка на Македонија во висина од една третина 
и од каматата на сопствените средства ќе се употре-
буваат ,за: 

— учество во изградбата на стопанската инфрас-
труктура (пристапни сообраќајници, довод на елек-
трична енергија, вода и друго) при подигањето на 

ф стопански објекти од страна на организациите на 
здружен труд од поразвиените општини, како и за 
стопански објекти што ќе се градат БОН центрите на 
општините; 

—- учество во изградбата на училишен простор 
за -основно образование, за модернизација и рекон-
струкција на патишта од IV ред, за електрификаци-
ја на селски населби, за изградба на водоводи, за 
амбулантно-поликлинички објекти и за ПТТ врски 
во селските населби; 

— за консолидација на организации на здружен 
труд во стопанството; и 

— студиски истражувања и изработка на развој-
ци^ програми од интерес за повеќе стопански. недо-
волно развиените општини и за изготвување на ин-
веетиционо-техничка документација. 

Средствата од претходниот став на корисниците 
ќе им се доделуваат неповратно, а Управниот одбор 
поблиску ќе ги определи условите и начинот на ко-
ристењето на овие средства. 

Член 14 
Средствата од член 10 ќе се користат за завршу-

вање на инвестициите во тек, за реконструкција, мо-
дернизација и оитимализац и ја на постојните капа-
цитети, како и за изградба на нови објекти. 

При одобрувањето на кредитните средства на Ре-
публичкиот фонд ќе се вод** грижа за вложувања со 
кои ќе се активираат развојните потенцијали и зго-
леми продуктивното вработување во стопански недо-
волно развиените краишта, а особено во: 

— индустријата како носител на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените краишта при 
што ќе се подржува производството на опрема и 
трајни потрошни добра во металопреработувачката 
дејност, машине градбата, производството на сооб-
раќајни средства и електро индустријата, како и про-
изводството за извоз и производство кое обезбедува 
побрз пораст на доходот и вработувањето; 

— земјоделството, како приоритетна стопанска 
област преку соодветни програми за развој и уна-
предување на растителните и сточарекото производ-
ство, а особено за развој на овчарството и говедар-
ството. Истовремено ќе се подржуваат и програми 
за освојување на напуштени земјоделски површини 
и нивно приведување под култура, како и програ-
ми со кои ќе се реализира поголемо производство 
на зрнеета и кабаста добиточна храна, програми 
за развој на пчеларството и др. Во шумарството ќе 
се помагаат зафатите за отворање на шумски па-
тишта, а во водостопанството ќе се учествува во ре-
конструкциите и за изградба на малите хидромелио-
р ативн и сист еми;' 

— угостителството и туризмот за Проширување, 
модернизација и за изградба на нови сместувачки 
капацитети од средна категорија во езерските, пла-
нинските и банските туристички места а пред се за 
развојот на странскиот туризам; 

— занаетчиството, комуналното стопанство, за 
изградба на водоводи и во развојот на малото сто-
панство преку производство на делови за метало-
пр ер аботув ачкат а инду стрија, е лект рон ндустри ј ата, 
стока за широка потрошувачка, развој на услужни-
те капацитети и за унапредување на дејности кои 
се развиваат со ангажирањето на лични средства на 
граѓаните особено на повратниците. 

Член 15 
Учесниците на овој договор се согласија за ин-

вестициони вложувања кои имаат капитално интен-
зивен карактер, како што се енергетските, објектите 
во црната и обоената металургија, базната хемиска 

индустрија и објектите во другите дејности кои по 
вработен ангажираат над 8,0 мил. динари да не мо-
жат да се користат средства од Републичкиот фонд. 

Управниот одбор на Републичкиот фонд во фи-
нансиските планови ќе ја сообразува висината на 
средствата од,претходниот став со движењето Јна це-
ните на инвестиционите работи. 

Член 16 
Учесниците се договорија дека средствата на Ре-

публичкиот фонд ќе можат да се користат и за уче-
ство во кредитирањето на зголемените вредности на 
веќе одобрените зафати само кога тие настанале за-
ради измена на цените на инвестиционата опрема и 
кога објектите не можеле да бидат завршени во до-
говорени рокови и цени поради објективни причини 
во одлагањето на траншите за користење на веќе 
одобрените кредити. 

Член 17 
Заради обезбедување на повисока ефикасност и 

поголема рационалност на вкупните вложувања бан-
ките — учесници на Договорот ќе им одобруваат 
кредитни барања кои имаат погодни технички реше-
нија со кои вредностите на градежните работи се 
сведуваат во поскромни и рационални рамки. 

Исто така банките — учесници ќе настојуваат 
поголем дел од зафатите да се остваруваат со одна-
пред договорени срокови и цени, со што ќе се обез-
беди побрзо ефектуирање на вложувањата. 

Член 1Ѕ 
Управниот одбор на Републичкиот фонд во рам-

ки на средствата утврдени со годишните финансиски 
планови ќе донесува годишни програми за можни 
инвестициони вложувања и ќе го насочува користе-
њето на средствата за нерамномерен развиток на си-
те стопански недоволно развиени краишта. 

За благовремено искористување на одобрените 
средства од Републичкиот фонд во сразмера со нив-
ното учество со финансиската конструкција, Улрав-

1 ниот одбор на Фондот ќе презема и други мерки 
(позајмици на основни банки за завршување на об-
јекти, временски позајмици за обртни средства и 
слично). 

Член 19 
Заради нерамномерен развиток на сите стопан-

ски недоволно развиени општини,.-Управниот одбор, 
на Фондот, врз диференцирана основа, ќе утврди 
процентуално учество за користење на средствата од 
Републичкиот фонд по општини во 1986—1990 годи-
на во зависност од нивото на стопанската развиеност 
на одделните општини и бројот на населението. 

Учесниците се договорија дека средствата што 
ќе се ангажираат од Републичкиот фонд во пооддел-
ни општини да не бидат повисоки од 20% од вкуп-
ните средства за периодот 1986—1990 година. 

Член 20 
' Со цел да се обезбеди реализација на заеднички-

те интереси, цели и задачи на политиката за побрз 
развој на стопански недоволно развиените краишта 
и придонесе за благовремено решавање на кредит-
ните барања "кои имаат општеетвено-економска оп-
равданост и ги исполнуваат условите "за кредитирање 
според постојните прописи, Управниот одбор на Фон-
дот формира Комисија за иницирање и следење на 
развојни програми. 

Со одлука на Управниот одбор на Фондот по-
блиску ќе се определат задачите, надлежностите и 
начинот на работењето на Комисијата. 
. * Во работата на Комисијата учествуваат и претс-
тавници кој ќе ги одредува Стопанската комора на 
Македонија и банката кај која ќе се .водат средства-
та на Републичкиот фонд. 

Член 21 
Учесниците се договорија за развојните програми 

кои ќе се остваруваат преку основните банки во сис-
темот на Стопанска банка — здружена банка Скопје, 
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Љубљанска банка — основна банка Скопје, Југо бан-
ка — основаш банка Скопје и Земјоделска банка — 
основна банка Скопје да се користат средства' од Ре-
публичкиот фонд до висина на учеството предвиде-
но со член 27, 28 и 29 од овој договор. 

Учеството од средствата на Републичкиот фонд 
предвидено во 'првиот став од овој член во висина 
утврдена со член 27, 28 и 29 од Договорот, овласте-
ната банка ќе го пренесува на основните банки спо-
ред динамиката на реализација на одделните про-
грами. 

Со посебен договор помеѓу Републичкиот фонд 
и банките учесници на овој договор поблиску ќе се 
уредат условите, начинот и постапката во одобру-
вањето и користењето на кредитите од средствата на 
Републичкиот фонд. 

Член 22 
Средствата од член 10 ќе се обезбедуваат на 

организации на здружен труд како учество во заок-
ружувањето на финансиските конструкции на за-
фатите. 

Одлуките за одобрување ќе ги донесуваат бан-
ките — учесници на овој Договор преку кој ќе се 
реализираат одделните зафати. 

Член 23 
Учесниците се договорија дека организациите на 

здружен труд на кој ќе им се обезбеди средства од 
Републичкиот фонд, а по претходни одлуки за одо-
брување на зафати од основните банки, сразмерно 
ќе користат и средства од Фондот на федерацијата 
во висина на учеството утврдено со Општествениот 
план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 
година. 

Член 24 
Банките учесници на овој договор меѓусебно се 

(информираат за реализација на поднесените кредит-
ни барања од стопански недоволно развиените кра-
ишта. 

Во рок од 60 дена банките се должни да се про-
изнесат по барањето за кредит од како истото ќе би-
де комплетно и изработено според важечките пропи-
си, односно да го вратат со образложение за при-
чините за одбивањето. 

Член 25 
Учесниците се договорија со диференцирано уче-

ство од средствата на Републичкиот фонд, во завис-
ност од нивото на стопанската развиеност да се пот-
помагаат зафатите во стопански недоволно развиени-
те краишта. 

За утврдување на степенот на стопанската раз-
виеност на недоволно развиените општини се земаат 
следните показатели: 

— општествен производ на вкупното стопанство 
по жител двегодишен просек,-

— основни средства во функција по жител1); 
— број на вработените во општествениот сектор 

на 100 жители,- и 
— средства за репродукција (амортизација и де-

ловни фондови) по жител; 
Показателите од претходниот став се утврдуваат 

според (податоците од Републичкиот завод за статис-
тика и Службата на општественото книговодство во 

1 ОР Македонија. 
Член 26 

Според показателите од претходниот член се 
утврдуваат следните групи на општини: 

— како најмалку развиена се издвојува општи-
ната Македонски Брод, чие ниво на стопанска раз-
виеност е под 40°/'о од просекот во Републиката;. 

— во втората група се општините: Виница, Гос-
тивар, Дебар и Демир Хисар, чие ниво на стопанска 
развиеност е од 40% до* 55% во однос на просекот 
в о Репу бл ик ат а, 

— во третата група се општините: Кичево Кри-
ва Паланка, Крушево, Струга и Тетово, чие ниво на 

1) Без вредноста на хидро и термо централните и 
објектите во железничкиот сообраќај. 

стопанска развиеност е од 55% до 70% во однос на 
просекот во Републиката; 

— во четвртата група се- општините: Берово, 
Кратово, Радовиш и Ресен, чие ниво на стопанска 
развиеност е над 70% во однос на просекот во Ре-
публиката. 

Член 27 
Инвестиционите зафати во одделните групи од 

претходниот член со средствата од - Републичкиот 
фонд ќе се потпомагаат диференцирано и тоа: 

— до 45% од пресметковната вредност за вло-
жувањата на подрачјето на општината Македонски 
Брод; 

— до 35% од пресметковната вредност за вло-
жувањата на подрачјето на општините: Виница Гос-
тивар, Дебар и Демир Хисар; 

— до 30% Од пресметковната вредност за вложу-
вањата на подрачјето на општините: Кичево, Крива 
Паланка, Крушево, Струга и Тетово,-

— до 20% од пресметковната вредност за вло-
жувањата на подрачјето на општините: Берово, Кра-
тово, Радовиш и Ресен. 

Член 28 
За да се поттикнува интересот на организациите 

на здружен труд од другите краишта на Република-
ти и вон неа ^а остваруваат развојни програми во 
стопански недоволно развиените краишта како и да 
се забрза процесот на дисперзија БОН центрите на 
општините од недоволно развиените краишта, а осо-
бено во пограничните населби, учеството од прет-
ходниот член за овие зафати ќе може да се зголе-
ми ДО 35%. 

Член 29 4 

. За вложувањата во развојот на говедарството и 
овчаретвото, за набавка на земјоделска механизација 
за преведување на неискористени земјоделски повр-
шини под култура и за развој на пчеларството, уче-
ството од средствата на Републичкиот фонд во сите 
стопански недоволно развиени општини ќе изнесува 
до 45% од пресметковната вредност, а за вложувања-
та во општината Македонски Брод и до 55%. 

Задачи и активности на учесниците на 
Општествениот договор 

Член 30 
. ВО остварувањето на задачите и спроведувањето 

на одредбите на овој Општествен договор учесни-
ците меѓусебно се договорија во рамки на своите 
права и должности 'особено да ги спроведуваат след-
ните активности: 

Извршен совет на Собранието на 
СР Македонија 

1. ја следи реализацијата и се грижи за спрове-
дувањето на политиката за побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените краишта; 

2. презема мерки и акции а по потреба доне-
сува акти и предлага" решенија за обезбедување на 
поповолни услови за побрз стопански развиток на 
недоволно развиените краишта и за реализација на 
другите раз,војни програми кои се остваруваат на 
ниво на Републиката преку органи, самоуправните 
интересни заедници, советите и др.; 

3. се залага за обезбедуоање приоритет на инвес-
тиционите иницијативи во стопански недоволно раз-
виените краишта кои се вклопуваат во развојните 
концепции на одделните стопански групации, а во 
соработка со извршните совети и стопанските комо-
ри на републиките и покраините ќе се грижи и за 
реализација на програмите што ќе се остваруваат 
преку здружените средства од Фондот на федера-
цијата да се реализираат во овие краишта, во рамки 
на определбите од Општествениот план на ОР Маке-
донија за периодот 1986 до 1990 година,-

4. во соработка со другите учесници од овој До-
говор ја координира изработката на заеднички раз-
војни програми што би се реализирале во стопански 
недоволно развиените краишта; 
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5. во договор со републичките самоуправни инте-
ресни заедници од општествени дејности покренува 
иницијатива за ослободување од плаќање на сред-
ства (придонеси) од доходот за заеднички потреби 
оовен за здравствена заштита и пензиско осигурува-
ње, за зголемениот број на вработени лица во нови 
објекти за .време до три години, кога како инвести-
тори се јавуваат организациите на здружен труд од 
други подрачја на Републиката и земјата. 

Стопанска комора на Македонија 

1. при следењето на стопанските движења во Ре-
публиката во целина, посебно внимание му посвету-
ва на остварувањето на побрзиот развиток на стопан-
ски недоволно развиените краишта - Во оваа насока 
преку самоуправните органи и .Координационото тело 
за спроведување на оваа политика донесува програ-
ми за инвестициони зафати што ќе се градат во 
овие краишта и презема непосредни активности и 
предлага мерки, за унапредување на доходовното по-
врзување на организациите на здружен труд на по-
широкиот простор на Републиката; 

2. во рамки на Одредбите што ќе се утврдуваат 
со Закон и др. одлуки ќе презема мерки и активнос-
ти за да обезбеди најмалку една третина од сред-
ствата на Фондот на федерацијата што ќе се оства-
руваат преку здружување на трудот и средствата да 
се насочат за развојни програми во стопански недо-
волно развиените краишта (Дел трети, рѓава X т. 2 
(4) од Општествениот план), 

3. го следи и го поттикнува деловното поврзува-
ње на стопанството и ја координира работата во 
врска со реализацијата на развојните иницијативи на 
покрупните организации на здружен труд од Репуб-
ликата и вон неа што ќе се остваруваат во стопански 
недоволно развиените краишта. Во поврзувањето на 
здружениот труд за неусогласен развој на Републи-
ката ќе организира контакти, разговори и состаноци 
и ќе нуди други облици на помош при решавањето 
на проблемите и при изготвувањето на заеднички 
развојни програми и проекти; 

4. Ја следи и Ја потпомага реализацијата на ус-
воената политика за дисперзија на одделни прера-
ботувачки капацитети во внатрешноста на Републи-
ката ;' и 

5. во соработка со покрупните базични организа-
ции иницира активности за изработка на економско-
тех:пичка документација за одделни капацитети во 
стопански недоволно развиените краишта и друго. 

Републичка конференција на ССРН на Македонија 

1. во согласност со местото и улогата на Соција-
листичкиот сојуз својата општествено-политичка ак-
тивност ќе ја насочува кон доследно остварување на 
натамошниот нерамномерен развој на Републиката 
со развој на сите нејзини делови и со побрз развој 
на стопански недоволно развиените краишта во однос 
на Републиката во целина; 

2. го следи остварувањето на политиката на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените кра-
ишта, ја координира и усогласува општествено-п о -
линиската активност на организираните социјалис-

тички сили, го насочува нивното ангажирање на оп-
штината, покренува иницијативи и се залага за вклу-
чувањето на организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници во по-
магањето на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените краишта во согласност со нивната уло-
га и можности преку општествено договарање и са-
моуправно спогодување ; 

3. оп штеств еко - по ли ти чк ата активност во општи-
ните ја насочува во интензивирање на поврзувањето 
и здружувањето на трудот и средствата, со цел ра-
ционално да се користат општествените средства и 
постојните можности, да се поттикнува мобилноета 
на средствата помеѓу одделните краишта и да се 
развива меѓуопштиноката соработка заснована на по-
целосно општествено вреднување на инвестициите; 

4. се залага преку политичката активност на ра-
ботните луѓе и граѓаните (во сите облици на опште-
ственото и политичкото организирање во Социјалис-
тичкиот сојуз, да се утврдуваат политички насоки за 
работа на делегациите и делегатите да се создаваат 
политички основи за договарање, одлучување и спро-
ведување на утврдените ставови, да се даваат иници-
јативи, мислења и предлози на собранијата на опште-
слве но - пол и тичк ит е заедници и посебно преку опште-
ствено политичките собори за побрз развој на сто-
пански недоволно развиените краишта; 

5. ги 'Следи, помага и ли насочува активностите 
за остварување на среднорочните планови на месни-
те заедници и во таа смисла го поттикнува процесот 
на 'меѓусебното поврзување, соработка и договарање 
на ОЗТ, СИЗ-овите и месните заедници во развојот 
на земјоделието, малото стопанство и во изградбата 
и дисперзијата на (Преработувачките' и другите ка-
пацитети ; 

6. покренува иницијативи за ангажирање на ра-
ботните луѓе и граѓаните за решавање на заеднички-
те потреби на населението (изградба на објекти од 
општествениот стандард и инфраструктурата) преку 
здружување на средства по пат на самопридонеси и 
со издвојување на дел од доходот од работниците во 
основните и другите организации на здружениот 
Труд; и 

7. со 'ангажирање на средствата за јавно инфор-
мирање ќе обезбеди известување на работните луѓе 
и граѓаните за прашањата сврзани со остварувањето 
на политиката за побрз развиток на стопански недо-
волно развиените краишта. 

Сојуз на синдикатите на Македонија 

• 1. во опште стоено-политичката активност за ост-
варување на политиката на општеетвено-екопомеки и 
социјален развој на Републиката посебно внимание 
ќе му обрнува на остварувањето на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта. 
За таа цел ќе презема иницијативи и ќе учествува 
во склучувањето на самоуправните спогодби и оп-
штествените договори за насочување на дредствата во 
-овие краишта, за поголемо користење на природните 
и човечките ресурси преку поврзување и здружување 
на трудот и средствата со организациите на здружен 
труд .од поразвиените краишта во Републиката и 
земјата,-

2. во остварувањето на политиката за побрз раз-
вој на стопански недоволно развиените краишта ќе 
се ангажира за поголема меѓусебна поврзаност на 
организациите здружен труд во повеќе општини 
и за обезбедување на поголема взаемност и- солидар-
ност во издвоЈувањето користењето на средствата 
за задоволување на заедничките и општите потре-
би; и 

3. постојано ќе го следи остварувањето на за-
цртаната политика за побрз развој на недов1олно 
развиените краишта, ќе ги анализира можностите и 
ќе презема мерки за ангажирање на организациите 
и членството на овие краишта за (нивно мобилизира-
ње за побрз развој на нивно поуспешно вклучување 
,РЈЗ општите текови. 

Републичка конференција на Сојузот на социјалис-
тичката младина на Македонија 

1. преку доброволното младинско работно анга-
жирање ќе Ја потпомага изградбата на инфраструк-
турни и други објекти и во таа насока ќе ооработу-
ва со другите носители на активноста за побрз сто-
пански и социјален развој на стопански недоволно 
развиените краишта,- и 

2. активноста на основните и општинските ор-
ганизации ќе ја насочува на конкретни акции и ини-
цијативи, во согласност со развојните програми во 
секоја средина. 
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Задружен сојуз на Македонија Совет за истражувачки работи во рударството 

1. ќе му посвети посебно внимание и ќе дала 
помош во организирањето и унапредуваното на ор-
ганизациите на здружениот труд на земјоделието во 
стопански недоволно развиените краишта преку зем-
јоделски задруги, ООЗТ на кооперанти и други фор-
ми на здружување в,о кои индивидуалните земјодел-
ци го здружуваат СВОЈОТ труд и средства -меѓусебно 
и со трудот и средствата на општествените органи-
зации од агроиндустриекиот комплекс;-

2. во соработка со членките ќе го помага унап-
редувањето на дејностите во развојот на сточарство 
то/ градни арство то и другите дејности во земјодел-
ството, како и развојот на домашните ракотворби, 
селскиот туризам, уелужното занаетчиство и отво-
рањето на помали индустриски капацитети за прера-
ботка на земјоделски производи што ќе придонесаг 
за повисока доходовиост и вработеност во стопански 
недоволно развиените општини; и 

3. ќе соработува со соодветни органи и органи-
зации во подготвувањето донесувањето и спроведу-
вањето на мерки кои го поттикнуваат и помагаат 
побрзиот "напредок на индивидуалното земјоделство 
ЕГО недоволно развиените општини и ќе придонесат 
за негово поврзување со општествениот сектор на 

' земјоделството како во стопански недоволно раз-
виените општини така. и на поширокиот простор на 
Републиката. 

Републички фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените 

краишта 

1. ја анализира состојбата и предлага мерки за 
реализација на политиката за побрз развој на сто-
пански недоволно развиените краишта утврдена со 
Општествениот план и другите програми на Репуб-
ликата; 

2. се грижи за проширување на формите на по-
магање на развитокот на недоволно развиените кра-
ишта ; 

3. соработува со органите и организациите кои 
работат на проблемите од интерес за развој на овие 
краишта и дава помош и подршка на зафатите кои 
преку здружување и друм форми ја прошируваат 
стопанската активност во овие краишта'; 

4. при одобрувањето на кредитите за подршка на 
инвестициони вложувања во стопанството и за изгот-
вување на програми и проекти води грижа за нерам-
номерно користење на средствата на целото недовол-
но развиено подрачје и за побрз развој на помалку 
развиените краишта; 

5. со дел од ие повратните средства ја помага 
изградбата на стопанската инфраструктура (довод на 
електрична енергија, обезбедување вода, пристапни 
патишта и др.) за новите објекти за кои таа претста-
вува услов за нивната изградба, за друга стопанска 
инфраструктура, како и за проширување на матери-
јалната основа на трудот во општествените дејности; 

6. (Води грижа за -навремено искористување на 
одобрените средства за учество во инвестициите во 
стопанството и за финансирање на инфраструктур-
ни зафати. 

Заедница на општините и градовите на Македонија 

1. ќе се грижи општините и градот Скопје во 
своите планови да утврдуваат мерки и преземаат ак-
тивности за поттикнување на соработката помеѓу 
организациите на здружен труд од материјалното 
производство и општествените дејности од пораз-
виените општини со организации на здружен труд од 
стопански недоволно развиените краишта; 

2. преку органи и телата на Собранието Заед-
ницата ќе иницира во општините да се изготвуваат 
развојни програми за зафати што покрупните орга-
низации на здружен труд ќе ги подигаат во стопан-
ски недоволно развиените краишта. 

1. ќе настојува преку програмата за рударски 
истражувања да обезбеди повисок степен на истра-
жениот на рудните резерви и диуги ресурси што ќе 
бидат во функција на вкупниот лока ски развој на 
Републиката, и 

2. во реализација на Програмата за рударски 
истражувања во периодот 1986—4990 година ќе насто-
јува да се обезбедат за 30% поповолни услови во 
конструкцијата на финансирањето кога истражувања-
та се остваруваат во стопански недоволно развиените 
краишта. 

Републичка самоуправна интересна заедница за 
патишта 

• 1. ќе ја потпомага побрзата модернизација и из-
градба на патишта од IV ред особено во подрачјата 
кои поврзуваат поголем број на селски населби и ка-
де во поголема мера е изразена недоволната повр-
заност. Во оваа насока ќе предложи во заедницата 
со општините посебна програма во која ќе се утвр-
дат патните правци и должината на патиштата што 
ќе се изградат односно модерпозираат во периодот 
19186—1990 година и 

2. во реализацијата на својата програма ќе се 
настојува да се обезбеди за 30% поповолни услови 
во конструкцијата на финансирањето. 

« 
Собранија на општините од недоволно развиените 

краишта 

1. иницираат отворање на нови -капацитети и 
учествуваат во обезбедувањето на материјалните и 
други услови за нивна реализација; 

. 2. се грижат за унапредување на социјалистич-
ките самоуправни односи во организациите на здру-
жениот труд и го поттикнуваат развитокот на про-
изводствените сили преку кредитните и даночните 
мерки на општината во услови на единствениот 
пазар,-

3. ја развиваат и унапредуваат меѓуопштинската 
соработка во областа на стопанството, се грижат и 
ги поттикнуваат заедничките вложувања во во нето-
патеките дејности кои се од интерес на повеќе орга-
низации во општината и на пошироката територија; 

4. со цел да ги (поттикнуваат вложувањата на ор-
ганизациите на здружениот труд од другите подрачја 
договорено е општините: 

— со посебни одлуки да вршат ослободување 
односно намалување најмалку за 50% од вредности-
те на давачките и таксите за комунално уредување^ 
на градежното земјиште, 

— обезбедување градежно земјиште во потребен 
габарит и за иден развод; 

— ќе даваат приоритет во отстапувањето за ко-
ристење на постојните објекти кои можат со адап-
тација да се користат за стопански' цели и 

— во договор со основните и општинските само-
управни интересни заедници од општествените деј-
ности и во соработка со Републичките самоуправни 
интересни заедници ќе ги ослободат организациите 
на здружениот труд од обврските за издвојување на 
средства од доходот и личните доходи за заеднички 
потреби, освен за здравствена заштита и пензиско 
осигурување, за зголемениот број на вработените 
лица ЕО нови објекти за време од 3 години кога 
како инвеститори се јавуваат организациите на здру-
жениот труд од другите подрачја на Републиката и 
земјата. 

Банките и драгите заемодатели 

1. стопанската банка — здружена банка Скопје, 
— при одобрувањето на инвестиционите кредити 

што ќе се остваруваат со ангажирање на средства од 
Фондот на федерацијата и Меѓународната банка за 
обнова и развој по основа на кредитните' линии за 
развој на индустријата и земјоделството ќе обезбеди 
да се реализираат средствата во висинана процентите 
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утврдени оо Општествениот план за периодот од 
1986 до 1990 Година. Притоа ќе води .сметка за избор 
на објекти со кои ќе се постигнат најповолни и ра-
ционални економски ефекти ; 

2. банките учесници*во Договорот врз основа на 
единствени критериуми и мерки, а во согласност оо 
местото во самоуправниот систем и водејќи сметка 
за основните начела на работењето на банките ќе го 
Забрзуваат самоуправното здружување на трудот и 
средишта, и притоа: 

— ќе соработуваат со носителите на развојните 
програми и проекти во изнаоѓање на финансиски 
конструкции за ангажирање на домашни и странски 
средства и ќе даваат иницијативи за производна со-
работка и заеднички вложувања меѓу -организациите 
на здружениот труд од стопански недоволно развие-
ните краишта и другите подрачја во Републиката и 
(Бон неа,-

— ќе склучуваат б анко в,но - к р ед итни аранжмани 
со домашни и странски банки за заедничко кредити-
рање на инвестициите во стопански недоволно раз-
ЈЈ испит е к р 3 1Ш I а; 

3. водат грижа за рационално користење на сред-
ствата од Републичкиот фонд при што по трошокот 
на истите ќе се врши во сразмера со делот на сред-
ствата што ќе се ќор,истат од другите извори според 
конструкцијата на кредитирањето; • 

4. ја следи реализацијата на инвестиционите за-
фати и заедно со развојните служби и самоуправни-
те органи на инвеститорите преземаат мерки за бла-
говремено завршување и активирање на објектите; и 

5. водат сметка за обезбедување на средствата 
кои можат да се одобруваат со поповолни услови 
(каматна стапка и рок на отплата) и ќе пресмету-
ваат провизија по поволни услови при давањето на 
гаранции за стран,еми комерцијални и други кредити. 

Преодни и завршни одредби 

Член 31 
Управниот одбор на Републичкиот фонд ќе се 

грижи за остварување на одредбите -од овој договор 
и за таа цел во смисла на член 6 од Законот за Ре-
публичкиот фонд (^Службен весник на ОР Македони-
ја" бр. 48/74) ќе предлага и презема мерки за навре-
мено ефикасно и целосно остварување на политиката 
и односите утврдени со Договорот од страна на не-
говите учесници. 

Републичкиот фонд во соработка со другите учес-
ници во овој договор најмалку еднаш годишно ќе го 
известуваат Собранието на СР Македонија за презе 
мените мерки и за реализација на политиката за 
побрз развој на стопански недоволно развиените 
краишта. 

Член 32 
За реализација на Програмата за дислерзирани 

стоковни куќи преку покрупните организации од 
развиените општини во Републикава ќе се обезбеди 
и подршка на програмата за изградба на стоковна 
куќа во општината Демир Хисар. 

Член 33 
Кон овој договор мелеат да пристапат /и други 

самоуправни организации и заедници. 

Член 34 
Овој договор влегува во сила со денот на објас-

нувањето во „ Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Мак е; и* з гш ј а ". 

Потписници на Договорот-
Извршен совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, Сојуз на синдикатите на Ма-
кедонија, Стопанска комора на Македо-
нија, Републички фонд за кред. развојот 
на стоп. нед. раз. подрачја, Совет завис-
тражувачки работи во рударството, * Ре-
публичка конференција на ССРНМ, РК 
на-Сојузот на социјал, младина на Ма-
кедонија, Задружен сојуз на Македонија 

Заедница на општините и градовите на 
Македонија, Републ. самоупр. интересна 
заедница за патишта, Собрание на оп-
штина Берово, Собрание на општина Ви-
ница, Собрание на општина Дебар, Соб-
рание на општина Кичево, Собрание на 
општина Крива Паланка, Собрание на 
општина Радовиш, Собрание на општина 
Струга. Стопанска , банка — Здружена 
банка, Скопје, Стопанска банка — Основ-
на банка, Битола, Собрание на општина 
Брод Македонски, Собрание на општина 
Гостивар, Собрание на општина Демир 
Хисар, Собрание на општина Кратово, 
Собрание на општина Крушево, Собрание 
на општина Ресен, Собрание на општина 
Тетово. Стопанска банка — Основна бан-
ка, Берово, Стопанска банка — Основна 
банка, Виница, Стопанска банка — Ос-
новна банка. Гевгелија, Стопанска^ банка 
— Основна банка, Дебар, Стопанска бан-
ка — Основна банка Кавадарци, Стопан-
ска банка — Основна банка, Кочани, 
Стопанска банка — Основна банка, Ку-
маново, Стопанска банка — Основна бан-
ка, Охрид, Стопанска банка — Основна 
банка, Проби штип, Стопанска банка — 
Основна банка, Ресен, Стопанска банка 
— Основна банка, Скопје, Стопанска бан-
ка — Основна банка, Гостивар, Стопан-
ска банка — Основна банка, Делчево, 
Стопанска банка — Основна банка, Ки-
чево, Стопанска банка.— Основна банка, 
Крушево, Стопанска банка — Основна 
банка, Неготино, Стопанска банка — Ос-
новна банка, Прилеп, Стопанска банка — 
Основна банка, Радовиш, Стопа,Иска бан-
ка — Основна банка, Свети Николе, Сто-
панска банка — Основна банка, Струга, 
Стопанска банка — Основна банка, Стру-
мица, Стопанска башка — Основна бан-
ка, Титов Велес, Југобанка — Основна 
банка Скопје, Стопанска банка Основна 
банка, Тетово, Стопанска банка — Основ-
на банка, Штип, Љубљанска банка — 
Основна банка, Скопје, Земјоделска бан-
ка — Основна банка Скопје. 

245. 
Врз оснива на член 16 од Законот за кредитира*-

ље на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените краишта .(^Службен весник на СРМ" бр. 
48/74) и член 2 од Законот за задолжителниот заем 
за обезбедување средства на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
врлно развиените краишта во периодот од 1986 до 
1990 година, Управниот1 одбор на Фондот на седни-
цата одржана на 9 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
^Аконтацијата за задолжителниот заем за обезбе-

дување средства на Републичкиот фонд за кредити-
рање на побрзиот развиток .на стопански недоволно 
развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 го-
дина (во натамошниот текст: задолжителен заем) за 
1986 година се утврдува во износ од 3.185,7 мил. ди-
нари. 

Член 2 
Средствата од претходниот член на оваа одлука 

ќе се обезбедат со уплатување на задолжителниот 
заем од страна на организациите на здружен труд во 
Републиката но стапките утврдени со членот 4 од 
Законот за задолжителниот заем. 
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Издавањето на обврзници за уплатените (сред-
ства спјоред оваа одлука, како и пресметувањето на 
каматата и ракот за враќање ќе се вршат според 
одредбите на член 6 од Законот за задолжителниот 
заем. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат според онаа одлу-

ка претставуваат постојани средства на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта (во ната-
мошниот текст . Републички фонд) и ќе се употре-
бат како учество на Републичкиот фонд во кредити-
рањето на инвестиционите зафати во стопанството на 
недоволно развиените краишта. 

Член 4 
Кредитните средства од претходниот член _ќе им 

се одобруваат на организациите на здружен труд за 
инвестициони ' зафати во стопански недоволно раз-
виените краишта според одредбите на Законот за 
задолжителен заем и условите и критериумите утвр-
дени во Одлуката за поблиските услови за давање 
кредити и начинот на користење на средствата од 
Републичкиот фонд што ќе се формираат на кредит-
на основа во периодот од 1986 до 1990 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ^Службен весник на СР Ма-
кедонија". а ќе се применува од 1 јануари 1986 по-
дни а. 

Бр. 02-10-3,1 
14 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
Саве Гаџовски, е. р. 

246. 
Врз основа на член 9 и 16 од Законот за Ре-

публичкиот фо,н|д и Општествениот договор за пот-
тикнување и остварување на побрз развој на недо-
волно развиените краишта и за условите и крите-
риумите за употреба на средствата од Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта за периодот 
од 1986 до 3 990 година, Управниот одбор, на седни-
цата одржана на 9 април 1986 го цина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАМКОВНИ СРЕДСТВА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ШТО ЌЕ СЕ НАСОЧАТ ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО ВО НЕДОВОЛ-

НО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ 
ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со средствата на Републичкиот фонд за креди- . 

тирање на побрзиот развиток на стопански недо-
волно развиените" краишта (во натамошниот текст: 
Републички фонд) што ќе. се употребат за учество 
во кредитирањето на инвестициите во стопанството 
на недоволно развиените краишта, ќе се поддржуваат 
вложувањата што ќе даваат оптимални резултати во 
развојот и ќе обезбедат по рамномерен развиток на 
сите стопански (недоволно развиени краишта. 

Член 2 
Со цел да се поттикне ангажирањето на здру-

жениот труд во сите недоволно развиени општини и 
обезбеди нерамномерно користење на средствата, се 
утврдуваат рамковен проценти на средствата по оп-
штини. 

Висината на средствата по општини е утврдена 
врз диференцирана основа во зависност од нивото 
на стопанската развиеност и бројот на населението 
во одделните општини (инверзии индекси). 

Член 3 
За да се обезбеди нерамномерен развој на сите 

општини и да се потпомогнат организациите. на 
здружен труд од помалите и помалку развиени оп-
штини, како. и општините во кои е поизразена мит-
рани јата на населението (според полкот на населе-
нието во 1981 година), ќе се води грижа за нив да 
се обезбеди повисокјо ангажирање на средствата од 
Републичкиот фонд. 

Врз овие определби ќе се настојува односот во 
користењето на средствата од Републичкиот фонд по-
меѓу најголемата и најмалата општина да не биде 
поголем од 1 : 3,75. 

Член 4 
Со примена на определбите и критериумите од 

член 2 и 3 -од оваа одлука, се определуваат следните 
рамковни проценти ПО ОПШТИНИ: 

— но проценки 
1. Берово 4,0, 

2. Брод Македонски 7,0, 

3. Виница 5,5, 

4. Пости вар 12,0, 

5. Дебар 7,0, 

6. Демир Хисар 7,0, 

7. Кичево 9,0, 

8. Кратово 4,0, 

9. Крива Паланка ' 7,5, 

10. Крушево 5,0, 

11. Радовиш 4,0, 

12. Ресен 4,0, 

13. Струга 9,0, 

14. Тетово 15,0. 

Член 5 
Рамковните проценти од претходниот член не 

претставуваат услов и обврска за користење на сред-
ства од поодделните општини, туку можност орга-
низациите на здружен труд да ги реализираат оправ-
даните инвестициони зафати за кои ќе се обезбеди 
заокружување на кредитните конструкции. 

Член 6 
Процентите од член 4 од оваа одлука ќе се при-

менат за периодот од 1986 до 1990 година. Износите 
на средствата во поодделни години можат да бидат 
различни и ќе зависат од ангажираноста на здруже-
ниот труд во реализацијата на кредитните иниција-
тиви. 

Член 7 
Доколку има позначајни отстапувања во ангажи-

рањето па средствата на Републичкиот фонд, овлас-
тената банка во соработка со Комисијата за следење 
на развојните програми во стопански (недоволно раз-
виените краишта ќе го известува Управниот одбор 
на Републичкиот фонд кој ќе утврди и други мерки 
за порамнјомерно насочување на средствата. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нрт на објавувањето во ^Службен весник на СР Ма-
кедонија" а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. 

Бр. 02-107/1 
16 април 1986 година 

* Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, • 
Саве Гаџовски, е. р. 
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247. 
Врз основа на член '11 и 16 тед Законот за Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на -стопански недоволно развиените краишта 
{^Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Управниот од-
бор. на (седницата одржана на 9 април. 1986 родина, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИН-
ФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ 

ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Републичкиот фонд за кредит 

тирање на побрзиот развиток на стопански недовол-
но развиените краишта (во натамошниот текст: Ре-
публички фонд) што ќе се формираат од делот на 
вишоците на приходите на Народната банка на Ма-
кедонија и од пренесени средства, во 1986 година ќе 
се увдотрабат 600,0 мил. дин. за учество во создава-
њето .на стопанска и друга инфраструктура и за 
адаптација на објекти за изградба на нови диопер-
зирани капацитети БОН центрите на општините, за 
проширување на материјалната основа на трудот 
на организациите на здружен труд во општествените 
дејности, за помагање, на зафати од посебен интерес 
на општини што ќе се определат со оваа-одлука. 

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците 
неповратно. 

Член 12 
Оо средствата од претходниот член ќе се потпо-

мага уредувањето на градежно земјиште (изградба 
на пристапни оообраќаЈници, довод на електрична 
енергија, обезбедување на »в1ода и довод на телефон-
ски линии) во подигањето на стопански капацитети 
на локациите каде не се обезбедени потребните ин-
фраструктурни услови и за адаптација на објекти 
за стопански цели кога се подигаат капацитети вон 
центрите на општините. 

Член 3 
Корисници на средствата се организациите на 

здружениот труд кои остваруваат развојни програми 
според одредбите на член 2 од оваа одлука. 

Непосредните корисници ќе ги утврдат собрани-
јата на општините со-посебни одлуки, а учеството на 
овие средства во пресметковните вредности може да 
изнесува до 60%, по исклучок на помалку развие-
ните општини Македонски Брод, Демир Хисар и Кри-
ва Паланка, со понагласени миграциони движења на 
населението во кои учеството може да изнесува до 
70%. 

Член 4 
За изградба и обезбедување на Довод на вода 

во општините Кратово, Дебар и Крушево каде овој 
проблем е поизразен и бара поширока општествена 
падршка, на собранието на општината Кратово му се 
обезбедува 125,0 мил. динари, на општината Дебар 
65„0 мил. динари и на општината Крушево 10,0 мил. 
динари. Овие средства ќе се употребат за набавка на 
опрема (цевоводи и пумпни станици), а како уче-
ства во одлуките со кои се заокружуваат кредитните 
конструкции во овие зафати. 

Член 5 
С|0 средствата на Републичкиот фонд во висина 

од 400,0 мил. динари ќе се потпомагаат инвестициО-
ните зафати за изградба на училишен простор за 
основно образование, модернизација и реконструк-
ција на патишта од IV ред, електрификација на 
селски ,населби, изградба на водоводи, изградба на 
амбулантно-поликлинички објекти и за ПТТ врски 
'во селските населби. 

роб ракијата на општините Тетово и Виница во 
своите одлуки можат дел од рредствата на член 10 
да ш употребат и за набавка на опрема за водо-
води во Тетово и Виница. 

Член 6 
Средствата од претходниот член ќе можат да се 

користат како учество во висина до 60% од вред-
носта на инфраструктурните зафати во сите недо-
волно развиени општини. 

По исклучок, за" вложувањата во општините Ма-
кедонски Брод, Демир Хисар и Крива Паланка и 
во пограничните населби учеството на Републички-
от фонд може да изнесува до 70%. 

} 

Член 7 
Корисници на средствата од член 5 од оваа од-

лука се организациите на здружениот труд, само-
управните интересни заедници, собранијата на оп-
штините и другите правни лица преку кои се реали-
зираат инфраструктурните зафати. 

Член 8 
С|0 цел посебно да се потпрмоше изградбата на 

инфраструктурата во помалите, помалку развиените 
општини [Македонски Брод, Демир Хисар и Крива 
Паланка, кои имаат нонагласени миграциони дви-
жења на населението, посебно им се обезбедуваат по 
12,0 мил. динари. 

Користењето на овие средства ќе се врши спо-
ред програмите, на собранијата на општините во кои 
ќе се утврди и делот на учеството на мерното насе-
леник, општините и други. 

Учеството на средствата на Републичкиот фонд 
за 01вие намени може да изнесува до 70% од вред-
носта на програмите. 

Член 9 
Распределбата на другите средства од членот 5 

од оваа одлука по општини се врши диференцирано, 
а во зависност од достигнатиот стелен на стопан-
ска развиеност на (општината и бројот на населе-
нието. 

Со цел да се обезбеди повисока солидарност на 
овие краишта половина од средствата од член 1 од 
оваа одлука се распределуваат подеднакво на сите 
општини. 

Член 10 
Со примена на одредбите од член 4 и 5 како 

и критериумите од претходниот член. средства по 
општини се распределени во следните износи: 

-г- во мил. динари 
ВКУПНО: 600,0, 
Берово - 20,0, 
Брод Македонски 30,0, 
Виница 26,0, 
Гостивар 54,0 

ч Дебар 70,0, 
Демир Хисар *30,0, 
Кичево 40.0, 
Кратово 125,0, 
Крива Паланка 35,0 
Крушево 30,0, 
Радовиш 20,0, 
Ресен 20,0, 
Струга * 40,0, 
Тетово 60,0. 

Член 11 
Општините со посебни одлуки ќе ги утврдат 

непосредните корисници во согласност со_ намените 
утврдени со оваа одлука. 

Член 12 
За поврзување на определени ридско-планински 

и погранични населЈби во стопански недоволно раз-
виените краишта со ПТТ врски ќе се употребат 10,0 
мил. динари, как)0 учество на Републичкиот фонд во 
остварувањето на заедничка програма што ќе се ут-
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вр;ди 100 самоуправна спогодба помеѓу РО ПТТ сооб-
раќај — Скопје, Републички фонд, Стопанска банка 
— здружена банка — Скопје и собранијата на оп-
штините што ќе бидат утврдени во Програмата. 

Овие средства ќе можат да се користат како 
учество најмногу во висина до 25% од пресметков-
ната вредност. 

Член 13 
На Републичката заедница за вработување со 

договор ќе и се обезбедат 10,0 мил. динари како 
дополнителни средства во стручното оспособување 
или преквалификација заради вработување на не-
вработените лица од недоволно развиените краишта, 

Поблиските услови за користење на овие сред-
ства ќе се утврдат во Договорот за условите и пос-
тапката во "користењето на овие -средства. 

Член 44 
За изготвување на студии за можен развој на 

помалку развиените општини се обезбедуваат 10,0 
мил динари. 

Договорот за употреба на средствата од прет-
ходниот став ќе биде поднесен на потврдување пред 
Управниот одбор на Фондот. 

Член 15 
4 Користењето на средствата од Републичкиот 

фонд според оваа одлука ќе се врши преку основ-
ните банки на Стопанска банка — Скопје каде се 
остваруваат редовните буџетски средства на општи-
ните. 

Овластената Стопанска банка — Здружена бан-
ка — Скопје преку која се* остваруваат и користат 
средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши фи-
нансиските работи и ќе се грижи за наменска упот-
реба на средствата и за тоа ќе го известува Ре-
публичкиот фонд. 

Ако средствата се користат ненаменски или не 
се обезбедува учеството од другите извори, Стопан-
ска банка — Здружена банка 1 Скопје ќе го извести 
Републичкиот фонд за преземање на соодветни 
мерки. 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето и ќе се објави во ,,Службен весник "на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-108/1 
16 април 19Ѕ6 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на фондот, 
Саве Г аџовски, е р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, по 
предлог на Лилјана Пери ноќ а Петреска, е покрената 
постапка за амортизација на чекови издадени од 
Стопанска банка Основна банка — Скопје, по те-
ковна сметка бр. 40400-620-16-36210-77 и тоа чекови 
бр. 533343, 533314. 533315, 533316 И 533320. 

Чековите се украдени, па се моли оекрј оној кој 
знае каде се наоѓаат овие чекови или кој знае за 
пречки за водење на постапка за • амортизација да 
се јави во судот лично или да го извести писмено 
во рок од 30 дена од објавувањето на овјој оглас. Во 
спротивно, постапката за амортизација на чековите 
ќе продолжи. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
82/86. (84) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Ислам Мехмед од Скопје 
против тужената Рамиза Шеговиќ, (сега со непозна-
та адреса на живеење. Вредност на спорот 2000 
динари. 

Се повикува тужената Рамиза Шеховиќ да се ја-
ви до овој суд.во 'рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или. пак, во истиот рок да ја достави 
својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
истата ќе биде застапував а од привремен старател 
во смисла на одредбите од Законот за процесната 
постапка. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
490/86. - (83) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен 

спор за издршка на деца по тужбата на тужител иге 
Миле и Николче Гаврилови, заетапувани од закон-
скиот застапник ѓорѓи Гаѕрилов од Радовиш, против 
тужената Зорка Гаврилова од Радовиш, сега со не-
позната адреса во странство. Вредност на спорот 
10.000 динари. 

Се повикува тужената Зорка Гаврилова да се ја-
ви во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или Во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дана, 
на истата ќе и биде поставен за привремен застап-
ник Јован Димитриев, дипломиран правник од- Радо-
виш, кој ќе ги застапува нејзините интереси пред 
судот, согласно член 84 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 734/85. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред општинскиот суд во Тетово е заведен пред-
мет за развод на брак по тужбата на Садики Шук-
ри је од Шемшсво, против Садики Меваип од т е м -
ново. 

Се повикува тужениот Садики Меваип од село 
Шемшево, а сега со непозната адреса на живеење, 
во рок од 30 дена да достави негова' адреса, да се 
јави во судот или постави свој полномошник кој ќе 
го застапува пред судот по овој спор. Доколку во 
рок од 30 дена тоа не го стори, овој суд ќе му по-
стави привремен старател кој ќе ги штити неговите 
интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 905/85. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Пеце Стојаноски од Битола, 
застапуваш од полномошникот Крстан,дина Митеска 
од Битола, ул. ^Стерјо ѓорѓиев" бр. 41-а, за прогла-
сување на исчезнатиот Благој Стојаноски од Битола, 
за умрен. 

Се повикува лицето Благој Стојаноски вд Битола, 
како и секој кој знае за неговиот живот, да се јави 
во О п ш т и н с к и о т суд во Битола во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок, ако не се јави никој, 
ќе се утврди неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 97/86. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип го запиша 
во судскиот регистар основањето и конституирање-
то на Сточароката земјоделска задруга „Пештера", 
Ц. О. — е. Киселица. 

Ошов ни д е ј но сти •. 
— планирање, ~ организирање и унапредување на 

сопственото земјоделско производство, како и про-
изводството на здружените земјоделци и индивидуал-
ните производители, стапувајќи со низ во коопера-
тивни ОДНОСИ; 
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— набавка и продажба на репроматеријал,и и 
земјоделски 'машини и орудија за потребите на зад-
ругата, здружените земјоделци и кооперанти и на 
сите видови индустриска стока за широка потрошу-
вачка; 

— земање земја во закуп и купување на земја 
за организирање на земјоделско производство на овие 
површини; 

— преземање на земја од здружените земјоделци 
(стари и неспособни за работа) со постојан месечен 
надоместок; 

— здружување на механизација на здружените 
земјоделци со цел остварување на програмирано ко-
ристење на машините и планско производство; 

— откуп и промет на сите видови зехмјоделски 
и сточарски производи, жива стока и шумски пло-
дови ; 

— преработка и доработка »на земјоделски и сто-
чарски производи; • 

— откуп, преработка и пласман на техничко и 
огревно дрво и градежни материјали; 

— изработка, откуп и пласман на домашни ра-
котворба 

— ш т е дно - к р е дитно работење; 
— организирање и пружање на угостителски и 

хотелски услуги, се даки туризам, продавници и друго; 
— организирање на други земјоделски дејности 

за подобрување на условите за живот и работа во на-
селените места каде што делува задругата. 

Задругата има неограничени овластувања во 
правниот промет со трети лица, а Фиданчо Стојчевг 
ски в. д. директор на задругата има неограничени 
овластувања во застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (145) 

КОНКУРСИ 
Собранието на Земјоделската задруга ^Младост", 

е. Пчиња .— Куманово 

р а е п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган — директор 
Кандидатот треба да ги исполнува следните ус-

лови : 
1. да има завршено аиша и висока стручна под-

готовка (сточарски омер); 
2. да има работно искуство до 3 години; 
3. да не е под истрага и да не е' осудуван за 

кривични дела по член 511 од Законот за здруже-
ниот труд. 

Со пријавата — молбата да се достават следни-
те документи: 

— диплома за завршено образование, 
— уверение дека не е осудуван и дека не се 

наоѓа под истрага, 
— доказ за работно искуство. 

Конкурсот е отворен 15 дана од денот на обја-
вувањето. 

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 
30 дена по истекот на конкурсот. 

Документите да се достават до конкурсната ко-
мисија. 

^благовремено поднесените и некомпл е тераните 
пријави нема да се земат во разгледување. (267) 

Врз основа .на Законот за изградба на инвес-
тициони објекти (^Службен весник на СРМ" бр. 15/83), 
ООЗТ Институти при РО Медицински факултет 

р ас п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувач заради отстапување 
работи за изградба на инвестиционен објект 

I 
1. Предмет на конкурсот е утврдување на по-

добност на изведувачки организации на здружен 
труд за отстапување на изведба на с.:те градежни, 
граде жно-зан аетч иеки и ин|стал ате реки работи на об-
јектот — Доградба на институтите Физиологија и 
Фармакологија — Скопје. 

2. Место на изведување на објектот е Скопје, во 
кругот на УЦМН. 

3. Почеток на изведба на објектот е месец јули 
1986 година 

4. Ориентациона површина на објектот е 1020,00 
ш2. 

5. Рок ^за из,ведување на работите е 3 (три) ка-
лендарски месеци од денот на воведувањето на изве-
дувачот во работа. 

6. Рок за поднесување на понудите за подробност 
е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на 
конкурсот. 

II 
1. Заинтересираните работни организации кои 

сметаат дека успешно ќе ги изведат споменатите 
работи треба да поднесат писмена пријава за учество 
на конкурсот. 

- 2. Пријавата на конкурент треба да содржи: 
— полн назив на работната "организација, точна 

адреса и основна дејност; 
— препис од регистрацијата од Стопанскиот 

СУД; 
— доказ за финансиската состојба оверен од 

СОК; 
— образец, биланс за успехот во 19185 година и 

првите три месеци во 1986 година; 
— податоци за стручни кадри и механизација 

кои ќе бидат ангажирани при изградбата на об-
јектот; 

— гарантен рок и начини на гарантирање; 
— други податоци за кои изведувачот смета де-

ка ќе вдиЈаат на Комисијата за избор на подобност. 

III 
Пријавите кои нема да ги содржат податоците 

од конкурсот и кои не се благовремено поднесени 
нема да се земат во разгледување. 

IV 
По разгледувањето на податоците од под не сените 

пријави од едрана на понудувачите, инвеститорот ќе 
достави дефинитивна листа на понудувачи кои ќе 
ги оцени за подобни и ќе ги извести понудувачите 
за изборот во рок од 10 дена. 

V 
Понудите да се достават на адреса: ООЗТ Инсти-

тути, РО Медицински факултет, ул. „50 Дивизија" 
бр. 6, Скопје. (Телефони: 236-756 226-033/18, 226-
354/18) (266) 

Окружниот стопански суд во Штип, на регистар-
ска влошка бр. 1-6-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на овластеното лице за застапување 
на РО Ученички дом ;„Браќа Миладиновци" — Штип, 
со следните податоци: Му престанува правото на пот-
пишување на досегашниот директор на Ученичкиот 
дом „Браќа Миладиновци", Ц. О. — Штип Кралев 
Симеон, а за директор е .именуван Костадиновокк 
Стојан, кој со неограничени овластувања ќе ја заста-
пува работната организација. 

Од Окружниот стопански (суд во Штип. (147) 
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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 изградбата на ин-
вестициони објекти (^Службен весник на СР1М" бр. 
22/84), РО РЕК „ Битола", Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување на ископ на инвес-
тициона раскривка за изградба на површинскиот 
коп „Суводол*' — II фаза 

. I. Предмет на 'понудата е ископ, утовар, транс-
порт и одлагање со планирање на депонија, на тре-
та категорија земја, до 10 м длабочина. 

I. Вкупната количина на инвестиционата раскрив-
ка за 1986 година изнесува 4.459.000 т 3 цм. 

II. Услови 
Исжоиот на инвестиционата раскривка ќе се от-

стапи на поволен и подобен понудувач. -
III. Место 
Пеколот ќе се врши на површинскиот коп Суво-

дол", Суводол — Битола. 
IV. Цена 
Понудата треба да содржи единична цена по ш3 

цм., за следниве транспортни растојанија: 

— на растојание до 500" м' 
— на растојание од 501 м' 750 м' 
— на растојание од 751 м' — 1000 м' 
— на растојание од 1001 м' — 2000 м' 
— иа растојание од 2001 м' — 2500 м' 
— на растојание ОД 2501 м' — 3000 м' 
— на растојание ОД 3001 м' — 3500 м' 
— на растојание ОД 3501 м' — 4000 м' 
— на растојание од 4001 м' — 4500 м' 
— на растојание од 4501 м' — 5000 м' 
— на растојание од 5001 м' — 5500 м' 

V. -Рокови 
Рокот за завршување на овој обем на работа е 

31 XII. 1986 година. 
Бокот за поднесување на пријави за подобност 

и понуда е 20 дена од објавувањето на конкурсот во 
^Службен весник на СРМ". 

Пријавата за подобност треба да содржи: 
— назив и точна адреса; 
— доказ за регистрација; 
— референтна листа за изведени исти или слич-

ни објекти; 
— извод од завршна сметка за 1985 год. и пе-

риодична пресметка за претходниот пресметковен 
период; 

— расположливи капацитети на работна снага и 
механизација, како и месечна динамика на ископ,-

— можност и уеловр1 за кредитирање; 
— начин на пресметка на дополнителни и не-

предвидени работи; 
— изјава дека ги прифаќа условите на инвести-

торот во техничката документација за ископ на ин-
вестиционата раскривка — II фаза. 

Пријавата за подобност и понудата се поднесу-
ваат до инвеститорот или до Комисијата во одвоени 
и запечатени обвивки со назнака: ^Пријава за по-
добност" и „,Понуда" и со назнака на огласот. 

Отворањето на понудите ќе се изврши комисиски 
петтиот ден од истекот на конкурсот, во просторите 
на инвеститорот, а за отворањето на понудите по-
доените понудувачи дополнително ќе бидат извес-
тени. 

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе 
Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на 
конкурсот, а потоа во рок од 10 дена ќе изврши 
избор на најповолен понудувач. (247) 
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