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

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
З А ТУТУНОТ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за тутунот, 

што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го донесе на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 15 јули 1986 година. 

Број 08-2118/1 
15 јули 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на* Претседателството на СРМ, . 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СРМ, 

м - р Павле Георгиевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ З А ТУТУНОТ 

Член 1 
Во Законот за тутунот („Службен весник на СРМ" 

број 8/73, 40/74 и 45/74) член 4 се менува и гласи: 
„во производство на суров тутун во лист можат да 

се занимаваат граѓани, граѓански правни лица, земјо-
делски задруги, основни организации на кооперан-
тите и о р т н и з а ц и и на здружениот труд кои се за-
нимаваат со земјоделство (производители), под ус-
ловите утврдени со овој закон. 

Граѓаните и граѓанските правни лица со про-
изводство на суров тутун во лист можат да се за-
нимаваат, освен непосредно и во односи на привре-
мена или потрајна соработка со организација на 
здружениот труд регистрирана за обработка на ту-
тун, земјоделска задруга, основна организација на 
кооперантите или организација на здружениот труд 
која се занимава со земјоделство. 

Граѓаните кои го здружиле својот труд, земјиште, 
средства на трудот или други средства во односи на 
потрајна соработка во производството на суров ту-
тун во лист со организација на здружен труд ре-
гистрирана за обработка на тутун, земјоделска задру-
га, основна организација на кооперантите или основ-
на организација на здружениот труд која се зани-
мава со земјоделство, меѓусебните права, обврски и 
одговорности со тие организации ги уредуваат со са-
моуправна спогодба. 

Производството на суров тутун во лист со про-
изводителите го организира организација на здруже-

иот труд регистрирана за обработка на тутун (ов-
ластена организација) под условите утврдени со овој 
закон. 

За производство и преземање на суров тутун во 
лист, производителите и овластената организација 
склучуваат договор. 

Член 2 

По член 4 се додава нов член 4а кој гласи: 

„Член 4а, 
Преземањето на суровиот тутун во лист од про-

изводителите во случаите од ставовите 1, 2 и 3 на 
член 4 на овој закон овластената организација го 
врши според единствени мерила за проценување на 
квалитетот на суровиот тутун во лист. 

Производителите во случаите од ставовите 1, 2 и 
3 на член 4 на овој закон, целото производство на 
суров тутун во лист го испорачуваат на овластената 
организација непосредно или преку земјоделската за 
друга, основната организација на кооперанти или ор-
ганизацијата на здружениот труд која се занимава со 
земјоделство, со која остваруваат односи на привре-
мена или потрајна соработка." 

Член 3 
Член 5 се менува и гласи: 
„Производството на суров тутун во лист се орга-

низира во производни региони и реони. 
Под производен регион, во смисла на овој закон, 

се подразбира пошироко географско подрачје кое 
претставува една поврзана целина и има исти или 
слични агроеколошки услови. 

Под производен реон, во смисла на овој закон, 
се подразбира потесно подрачје во рамките на еден 
производен регион кое се одликува со определени 
специфични агроеколошки услови. 

Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство ги определува производните 
региони и реони по претходно прибавено мислење 
од соодветна научна организација, овластените ор 
ганизации и соодветното здружување на тутунопро-
изводителите." 

Член 4 

По член 5 се додава нов член 5а која гласи: 

„Член 5а 
Врз основа на стручно мислење од соодветна на-

учна организација и претходно прибавено мислење 
на организациите на здружениот труд што вршат 
извоз на тутун (извозници) и организациите на здру-
жениот труд што вршат преработка на тутун (пре-
работувачи) и соодветните здруженија на тутуно-
производителите, овластените организации склучува-
ат самоуправна спогодба со која ги утврдуваат ти-
повите, односно сортите на тутун кои ќе се одгледу-
ваат во рамките на еден производен регион, одно-
сно производен реон. 

Во рамките на еден производен регион, односно 
производен реон, производителите на суров тутун 
во лист можат да произведуваат само типови, од-
носно сорти на тутун кои се утврдени со самоуправ-
ната спогодба од став 1 на овој член." 
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Член 5 
Член 6 се менува и гласи: 
„Овластената организација може да организира 

производство на суров тутун во лист доколку: . 
1) во производниот регион, односно производ-

ниот реон организира производство на суров тутун 
во лист на површина од најмалку 100 ха; 

2) во производниот регион, односно производни-
от реон каде што организира производство на суров 
тутун во лист, на површина до ЗОО ха има органи-
зирано работна единица со најмалку еден дипломи-
ран земјоделски инженер и двајца тутунски техни-
чари, односно полјоделски техничари на постојана 
работа и со работно искуство од најмалку пет годи-
ни во производството на тутун. Ако производството 
на тутун го организира на поголеми површини, на 
секои започнати нови ЗОО ха, треба да има вработен 
уште по еден дипломиран земјоделски инженер и 
по двајца тутунски техничари, односно полјоделски 
техничари, а за површина над 1.000 ха, на секои за-
почнати 500 ха, уште по еден дипломиран земјо-
делски инженер и по двајца тутунски техничари, од-
носно полјоделски техничари, со работно искуство 
од најмалку пет години во производство на тутун; 

3) со самоуправната спогодба од член 5а на овој 
закон преземе обврска дека со другите овластени ор-
ганизации, извозниците и преработувачите, ќе се 
ангажира во финансирањето на долгорочната програ-
ма на научно-истражувачки и апликативни проучу-
вања на тековните и развојните проблеми во врска 
со унапредувањето4 на производството, обработката 
и преработката на тутунот; 

4) има обезбедени финансиски средства за аван-
сирање во износ од најмалку 20°/о од бруто • вредно-
ста на договорените количества тутун, пресметана 
според договорените откупни цени и планираниот 
просечен принос за производство на тутун во теков-
ната година и ја кредитира набавката на репромате-
ријали и вршењето' на други услуги потребни за 
производство на количествата на суров тутун во 
лист, за кои има склучено самоуправна спогодба, 
договор за привремена или потрајна соработка или 
договор за производство и преземање на суров ту-
т у н в о ЛИСТ; 

5) остварува долгорочна соработка со овластени 
те производители на, тутунско семе и на произво-
дителите им обезбедува сортно селекционирано ту-
тунско семе или произведен тутунски расад од ти-
пови и сорти утврдени со самоуправната спогодба од 
став 1 на член 5а на- овој закон; 

6) врши заштита на тутунскиот расад и ја орга-
низира заштитата на тутунот на нива од болести и 
штетници,-

7) ги снабдува производителите со минерални ѓуб-
рива, со средства за заштита и други репромате-
ријали и им врши други услуги во врска со произ-" 
водството на тутун и 

8) располага со соодветни простории за презема-
ње и квалитетно чување и негување на откупениот 
тутун." 

Член 6 
По член 6 се додава нов член 6а кој гласи: 

„Член ба 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство утврдува со решение дали 
организацијата ги исполнува условите од член в 
на овој закон. 

Решението од став 1 на овој член се донесува 
по писмено барање на овластената организација, кон 
кое се приложуваат докази за исполнување на про-
пишаните услови." 

Член 7 
Во член 7 став 1 по зборот „производство" се 

додаваат зборовите: „и преземање", а зборовите: 
„од став 2 на член 6" се заменуваат со зборовите: 
„од член ба став 1". 

Став 2 се брише. 
Член 8 

Во член 8 зборовите: „Општинскиот орган на 
управата, надлежен за работите на земјоделството", 
се заменуваат со зборовите : „Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водостопанство." 

Член 9 
Член 10 се менува и гласи: 
„Со договорот за производство и преземање на 

суров тутун во лист, односно со договорот за при-
времена или потрајна соработка, во однос на про 
изводството и преземањето на суров т(утун во лист, 
особено се уредува: 

— начинот и времето во кое производителот ќе 
биде обезбеден со тутунско семе, доколку самиот 
произведува тутунски расад; 

— типот, односно сортата на тутун која се дого-
вара за производство; 

— бројот на страковите и катастарските парце-
ли на кои производителот ќе го произведува до-̂  
говорениот тутун; 

— меѓусебните права и обврски во однос на ос-
новната и дополнителната обработка на земјиштето; 

— обврската на овластената организација на про-
изводителите да им обезбедува под закуп или на 
друг начин обработливи површини, доколку тие не 
располагаат со такви; 

— обврските на овластената организација за суз-
бивање на болестите и штетниците при одгледува-
њето на тутунскиот расад на производителите кои 
сами произведуваат тутунски расад; 

— обврските за обезбедување со квалитетен ту-
тунски расад на производителите кои сами не го 
произведуваат; 

— организирањето на заштитата на тутунот од 
болести и штетници на нива од страна на овласте-
ната организација; 

— давањето услуги на производителите со ме-
ханизација, транспорт и СЛИЧНО; 

— авансирањето во пари и кредитирањето на 
репродукциони материјали, како што се вештачки-
те ѓубрива, средствата за заштита на тутунот од бо-
лести и штетници, обезбеденото тутунско. семе 
или тутунски расад и друго; 

— начинот и времето во кое овластената орга-
низација ќе врши откуп на суров тутун во лист (от-
куп на зелено, во низа, со однапред договорена до-
машна манипулација или на друг начин кој ќе се 
договори); 

— обврската на производителот договореното про-
изводство на суров тутун во лист да го предаде во 
целост на овластената организација со која има склу-
чено договор за производство и преземање на суров 
тутун во лист, односно договор за привремена или 
потрајна соработка и тоа според договорениот обем 
и квалитативна структура; 

— обврската на овластената организација да го 
преземе во целост договореното производство, спо-
ред договорените услови и 

— меѓусебното обештетување, доколку едната од 
договорените страни отстапи од исполнувањето на 
преземените обврски, ако не постоеле причини на 
виша сила. 

Член 10 
По член 10 се додава нов член 10а кој гласи: 

„Член 10а 
Пред склучување на договорот за производ-

ство и преземање на суров тутун во лист, односно 
на договорот за привремена или потрајна соработка, 
овластената организација е должна за содржината на 
договорот да прибави мислење од соодветното здру-
жение на тутунопроизводителите. 

Договорот од став 1 на овој член, за една про-
изводна година и еден производен регион или реон, 
овластената организација може да го склучи само 
со едно полнолетно лице од домаќинството." 

Член 11 
Во член И став 2 се брише. 

Член 12 
Во член 12 став 1 по зборот „договор" се до-

даваат зборовите: „за производство и преземање на 
суров тутун во лист." 
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Член 13 
Во член 13 став 1 по зборот „договори" се до-

даваат зборовите: „од член 10 на овој закон." 

Член 14 
Во член 14 по зборовите: „овластена организа-

ција" се става точка, а зборовите до крајот на чле-
нот се бришат. 

Член 15 
Во член 16 став 2 по зборот „договор" зборови-

те: „во смисла на член 4 став з на овој закон" се 
заменуваат со зборовите: „за производство и пре-
земање на суров тутун во лист". 

Член 16 
Во член 18 се додава нов став 1 кој гласи: 
„Забрането е граѓанин да прекупува и препро-

дава суров тутун во лист или нарежан тутун." 
Во постојниот текст на член 18 кој станува 

став 2, зборот „сопственикот" се заменува со зборот 
„производителот". 

Член 17 
Во член 20 став 2 и член 33 став 2 зборовите: ~ 

„републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство" се заменуваат со зборовите: „Републички ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство", 
% зборовите: „републичкиот секретар за индустрија 
а трговија", се заменуваат со зборовите: „Републич-
ког комитет за енергетика, индустрија и мало сто-
панство." 

Член 18 
Во член 21 став 1 зборот „општинското" се бри-

ше. 

Член 19 
Во член 24 ставовите 2 и 3 зборовите: „општин-

скиот орган на управата надлежен за работите на 
стопанството, на чие подрачје е седиштето на орга-
низацијата" односно „Општинскиот орган на управа-
та надлежен за работите на стопанството", се за-
менуваат со зборовите: „Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство." 

Член 20 
Во член 2,8 став 1 точка 3 по зборот „производ-

ство" се додаваат зборовите: „и преземање на су-
ров тутун во лист", а во точка 6 зборовите: „како 
а другите предмети и средства што биле потребни 
Ја извршување на стопански престап односно пре-
кршок предвиден со овој закон" се бришат, а пред 
Зројот „40" се додаваат зборовите: „39 а и." 

Член 21 
Во член 34 став 1 бројот „3.000" се заменува со ^ 

зројот „200.000", бројот „20.000" се заменува со бро-
јот „600.000", а зборовите: „организација на здру-
жен труд" се заменуваат со зборовите: „земјоделска 
задруга, основна организација на кооперанти и орга-
низација на здружениот труд што се занимава со зе-
мјоделство." 

Во став 1 точка 2 по зборот „договор" се до-
даваат зборовите: „за производство и преземање на 
суров тутун во лист", а во точка 3 зборовите: „член 
5 став 2" се заменуваат со зборовите: „член ба 
став 1." 

Во став 2 бројот „1.000" се заменува со бројот 
,10.000", а бројот „6.000" се заменува со бројот 
60.000". 

Член 22 
Во член 35 став 1 бројот „3.000" се заменува со 

оојот „300.000", а бројот ,„20.000" се заменува со 
ројот „600.000." 

Во став 2 бројот „1.000" се заменува со бројот 
10.000", а бројот „6.000" се заменува со бројот 

,60.000." 
Член 23 

Во член 36 став 1 бројот „500" се заменува со 
кројот ^50.000", а бројот „10.000" се заменува со 
бројот „300.000." 

Во став 1 точка 1 зборовите.- „на член 10 став 
3" се заменуваат со зборовите: „на член 10а, став 1", 
а во точка 3 зборовите: „организација регистрирана 
при републичкиот орган на управата, надлежен за 
работите на земјоделството" се заменуваат со зборо-
вите: „овластена организација (член 14);". 

Во став 2 бројот „100" се заменува со бројот 
„10.000", а бројот „500" се заменува со бројот 
„50.000." 

Член 24 
Во член 37 став 1 бројот ;,500" се заменува со 

бројот „50.000", бројот „3.000" се заменува со бројот 
„300.000", а зборовите: „организација на здружен 
труд" се заменуваат со зборовите „земјоделска задру-
га, основна организација на кооперанти и организа-
ција на здружениот труд која се занимава со земјо-
делство." 

Во став 1 точка 1 се брише. 
Во став 2 бројот „200" се заменува со бројот 

„20.000", а бројот „500" се заменува со бројот 
„50.000". 

Член 25 
Во член 38 став 1 бројот „ЗОО" се заменува со 

бројот „30.000", а бројот „3.000" се заменува со бро-
јот „зоо.ооо". 

Во став 1 точка 2 по зборот „договор" се дода-
ваат зборовите: „за производство и преземање на су-
ров тутун во лист", а во точка 5 по зборот „организа-
ција" зборовите: „регистрирани при републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на земјо-
делството" се бришат. 

Во став 2 бројот „200" се заменува со бројот 
„20.000", а бројот „2.000" се заменува со бројот 
„ 6 0 . 0 0 0 " . 

Член 26 
Член 39 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 100.000 до 300.000 ќе се 

казни за прекршок земјоделска задруга, основна ор-
ганизација на кооперанти, организација на здруже-
ниот труд која се занимава со земЈ одел ство и гра-
ѓанско правно лице ако транспортираат суров ту-
тун во лист до организација со која тие како произ-
водители немаат склучен договор за производство 
и преземање на суровиот тутун во лист (член 18 
став 2). 

Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари 
ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и 
одговорното лице. 

Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член и гра-
ѓанин". 

Член 27 

По член 39 се додава нов член 39а кој гласи: 

„Член 39а 
Со парична казна од 20.000 до 60.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин ако прекупува или 
препродава суров тутун во лист или нарежан ту-
тун (член 18 став 1). 

Покрај паричната казна од став 1 на овој член 
на сторителот ќе му се изрече и заштитна мерка од-
земање на суровиот тутун во лист, односно на на-
режаниот тутун." 

Член 28 
Член 40 се менува и гласи: 
„Покрај паричните казни за стопански престап 

или прекршок од член 34 став 1 точка 1 и член 38 
став 1 точки 1, 2 и 5 и став 2, ќе се изрече заштитна 
мерка одземање на 30% од количеството на тој тутун*' 

Член 29 
Член 41 се менува и гласи: 
„Привремено одземениот тутун по член 28 став 

1 точка 6 на овој закон, задолжително се предав! 
на најблиската овластена организација. 

Овластената организација од став 1 на овој член 
е должна да го преземе привремено одземениот ту-
тун на начин предвиден за редовно преземање на 
суров тутун во лист, а на производителот да му ис-
плати 70% од паричната вредност на тој тутун. 
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Задржаните 30% од паричната вредност на ту-
тунот, овластената организација од став 1 на овој 
член ќе ги чува како депозит до конечната одлука 
на надлежниот суд." 

Член 30 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство производните региони и рео-
ни од член 5 став 4 на обој закон ќе ги определи 
во рок од шест месеци од влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 31, 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
да утврди пречистен текст на овој закон. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија." 

408. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Претседа-
телството на Социјалистичка Република Македонија 
издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНА 
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГО 

СТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за угостителската и туристичката 
дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го донесе на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 15 јули 1986 година. 

Број €8-2117/1 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Потпретседател 
на Собранието на СРМ, 

м-р Павле Георгиевски,' е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА 

ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за угостителската и туристичката деј-

ност („Службен весник на СРМ", број 24/83 и 21/84) во 
член 16 ставот 2 се брише. 

Член 2 
Во член 17 став 1 и став 3 зборовите: „и казне-

ните "мерки за нивно непочитување" се бришат. 

Член 3 
Во член 78 став 3 зборовите: „Републичкиот ко-

митет за образование и наука" се заменуваат со збо-
ровите: „Републичкиот комитет за образование и 
физичка култура". 

Член 4 
Во член 85 став 1 бројот „50.000" се заменува со 

бројот „100.000", а бројот „500.000" со бројот 
„1.000.000". 

Во став з бројот „1.000" се заменува со бројот 
„30.000", а бројот „30.000" СО бројот „200.000". 

Член 5 
Во член 86 став 1 бројот „5.000" се заменува со 

бројот „40.000", а бројот „50.000" СО бројот „200.000". 
Во став 2 бројот „1.000" се заменува со бројот 

„10.000", а бројот „10.000" СО бројот „40.000". 

Член 6 
Во член 87 став 1 бројот „3.000" се заменува 

СО бројот „30.000", а бројот „50.000" СО бројот „150.000", 
Во став 2 бројот „1.000" се заменува со бројот 

„8.000", а бројот „10.000" со бројот „25.000". 

Член 7 
„Во член 88 став 1 бројот „2.000" се заменува со 

бројот „15 ООО", а бројот „10.000" СО бројот „150.000". 
Зборот „казни" се заменува со зборот „казнат", по 
зборот „угостител" се додаваат зборовите: „и дома-
ќинство", а зборот „кој" се заменува со зборот „кои". 

Точката 3 се брише. 
Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 

„3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 И 11." 
Ставот 2 се брише. 

Член 8 
Во член 88-а бројот „2.000" се заменува со бројот 

„10.000", а бројот „10.000" СО бројот „100.000". 

Член 9 
Во член 89 став 1 бројот „1.500" се заменува со 

бројот „15.000", а бројот „9.000" СО бројот „150.000". 

Член 10 
Во член 90 став 1 бројот „,2.000" се заменува со 

бројот „15.000", а бројот „15.000" СО бројот „,100.000". 
Во став 2 бројот „2.000" се заменува со зборови-

те „5.000 ДО 50.000". 

Член 11 
Во член 91 став 1 бројот „1.000" се заменува со 

бројот „5.000", а бројот „8.000" СО бројот „50.000". 

Член 12 
Во член 14 став 5, член 17 став 1 и став 3 и член 

28 став 5 зборовите: „Републичкиот комитет за оп-
штостопански работи и пазар" се заменуваат со збо-
ровите: „Републичкиот секретаријат за општостопан-
ски работи и пазар". 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

409. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија издава 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ДОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за насоченото образование, 

што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го донесе на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 15 јули 1986 година и на 
седницата на Собранието на Републичката заедница 
на образованието, одржана на 9 јули 1986 година. 

Број 08-2122/1 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Потпретседател 
на Собранието на СРМ, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕ-

НОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Законот за насоченото образование („Служ-

бен весник на СРМ", број 16/85), по член 297 се до 
дава нов член 297-а кој гласи: 

„Член 297-а 
По военоЈстручните предмети, наставници можат 

да се избираат и во звањата предавач и виш пре-
давач според одредбите од членот 156 од овој за-
кон. 

Наставниците од ставот 1 на овој член можат да 
бидат избирани, -преизбирани и да го задржат тоа 
звање најдоцна до истекот на 7 години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

растот на средствата за општи општествени и за 
заеднички потреби со порастот на доходот на опште-
ственото стопанство („Службен лист на СФРЈ" број 
34/86). 

Член 2 
Средствата издвоени на посебната сметка според 

Договорот од член 1 на овој закон, ќе се користат 
за следниве намени и тоа за: 

1) дополнително поттикнување на извозот на сто-
ки и услуги од СР Македонија и 

2) регрес на дел од трошоците по основ на ка-
матите на кредитите за намените во рамките на се-
лективната програма во земјоделството, користени 
во второто полугодие од 1986 година. 

Член 3 
Износот на средствата по одделни намени од 

член 2 и начинот на нивното користење ќе ги ут-
врди Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

410. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ 
НОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВИШОЦИТЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА, ОПШТИНИТЕ 
И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИ-

ЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ИЗДВО-
ЕНИ НА ПОСЕБНА СМЕТКА 

Се прогласува Законот за начинот на користе-
њето на вишоците на приходите на Републиката, 
општините и на самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности издвоени на посебна 
сметка, 

што Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија го донесе на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
јули 1986 година. 

Број 08-2116 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Потпретседател 
на Собранието на СРМ, 

м - р Павле Георгиевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВИШОЦИ-
ТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА, ОПШ-
ТИНИТЕ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНА СМЕТКА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува начинот на користе-

њето на вишоците на приходите на Републиката, 
општините и на самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности издвоени на посебна 
сметка за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 го 
дина, според Договорот за остварување на полити-
ката за издвојување средства за задоволување на 
општите општествени и на заедничките потреби за 
1986 година („Службен весник на СРМ" број 15/86), 
а во врска со Препораката за усогласување на по-

411. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А КОРИ 
СТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ПИВЕ 
СТИЦИИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 198« 

И 1987 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за користење на опште-
ствените средства за нестопански и непроизводствени 
инвестиции во второто полугодие на .1986 и 1987 
година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година. 

Број 08-2119/1 
15 јули 1986 година 
^ Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ. 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СРМ, 

м - р Павле Георгиевски, е. р. 

З А К О Н 
З А КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕД-
СТВА З А НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕ 
НИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 

1986 И 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се определува начинот на кори-

стењето на општествените средства за нестопанска! 
и непроизводствени инвестиции во второто полуго-
дие на 1986 и 1987 година, во. согласност со Законот 
за привремена забрана на располагањето со опште 
ст вените средства за нестопански и ^производстве-
ни инвестиции во второто полугодие на 1986 и ве 
1987 година („Службен лист на СФРЈ" број 34/86). 

Член 2 
Корисници на општествени средства можат да 

користат општествени средства за изградба на об-
јекти, наменети за нестопански и непроизводстве 
ни дејности во рамките на вкупниот износ на опште-
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ствените средства користени во 1986 година во Ре-
публиката, со тоа што тој износ не може да биде 
поголем од износот на исплатите за инвестиции во 
градежни објекти наменети за нестопански и ^ п р о -
изводствени дејности извршени во 1984 година зго-
лемени за стапка на порастот на цените на мало во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во 1985 година, а според податоците објавени од 
страна на Сојузниот завод за статистика. 

Корисниците. на општествените средства можат 
во 1987 година да користат општествени средства за 
изградба на објектите наменети за нестопански и 
непроизводствени дејности во Републиката, со тоа 
што тој износ не може да биде поголем од изно 
сот до кој можат да се вршат исплати според став 
1 на овој член, зголемен за 60°/о од процентот на 
порастот на цените на мало во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во 1986 година, а 
според податоците објавени од страна на Сојузниот 
завод за статистика. 

Член Ѕ 
Средствата за изградба на градежни објекти за 

нестопански и непроизводствени дејности чие из-
вршување привремено запира ќе се издвојуваат на 
посебна сметка ка ј Службата на општественото кни-
говодство за дополнително поттикнување на извозот 
на стока и услуги. 

Член 4 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија ќе донесе посебна програма најдоцна во рок 
од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон со 
која ќе ги утврди објектите кои можат да продол-
жат или да започнат да се градат во второто полу-
годие во 1986 и 1987 година, како и вкупниот износ 
на средства што може д а . се користат за овие 

' намени. 
Член 5 . 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

412. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за судските такси, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 15 јули 1986 година. 

Број 08-2124 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Потпретседател 
на Собранието на СРМ, 

м - р Павле Георгиевски, е. р. -

З А К О Н 
ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За поднесоци и за судски одлуки, односно за 

преземени дејствија пред редовните судови се пла-
ќаат судски такси. 

Во постапката пред окружните судови, окруж-
ните стопански судови, Врховниот суд на Македонија 
и Стопанскиот суд на Македонија се плаќаат репуб-
лички судски такси според одредбите на свој закон. 

Таксите што се плаќаат за правни лекови се ре 
пу бл ички судски такси. 

Во постапката пред општинските судови се пла 
ќаат општински судски такси според одлуките .нг 
собранијата на општините и таксените тарифи ког 
се составен дел на тие одлуки. 

Републиката, општините и градот Скопје со до 
говор ги усогласуваат судските такси. 

Иницијатива за договарање покренува Изврш 
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб 
лика Македонија, а можат да покренат и собрани 
јата на општините и градот Скопје. 

Член 2 
Такси се плаќаат во: 
1) процесната постапка; 
2) вонпроцесната постапка; 
3) постапката за издавање на тапии и за става 

ње на интабулација; 
4) извршната постапка,-' 
5) кривичната постапка по приватна тужба; 
6) постапката по управните спорови; 
7) постапката за регистрација на организациите 

на здружениот груд; 
8) постапката за санација и престанок на орга-

низациите на здружениот труд и 
9) други случаи предвидени во таксената та-

рифа. 
Член-З 

Таксите пропишани со овој закон се должни да 
ги платат лицата по чиј предлог или во чиј интерес 
се преземаат дејствија. 

За поднесоците или за записниците што ги за-
менуваат нив, таксата е должно да ја плати лицеје 
што ги поднесува односно лицето по чие барање 
се составува записникот. 

За одлуките на судот од прв степен Таксата е 
должен да ја плати тужителот односно предлага-
чот, а за судските порамнувања — двете странки 

Кога според овој закон две или повеќе лица се 
должни да ја платат таксата заедно, обврската е 
солидарна. 

Член 4 
Ако во овој закон и во таксената тарифа не е оп-

ределено поинаку, таксената обврска настанува за. 
1) поднесоците (тужби, правни лекови, предлози 

за извршување и др.) — кога се предаваат, а за 
поднесоците предадени на записник — кога запи-
сникот е завршен,-

2) судските преписи — кога ќе се побараат; 
3) судските одлуки — кога се објавуваат, а ако 

странката не е присутна при објавувањето или ако 
одлуката не е објавена — кога на странката или на 
нејзиниот застапник ќ е му 'се врачи препис од од-
луката; 

4) судските порамнувања — кога ќе се склучат; 
5) паушалната такса во постапката за расправа-

ње на оставина — кога решението за наследување 
ќе стане правосилно,-

6) паушалната такса во постапката за стечај — 
кога одлуката за главнава делба ќе стане правосил-
на, а во постапката за присилно порамнување вон 
стечај — кога решението со кое се одобрува склуче-
ното порамнување ќе стане правосилно и 

7) другите дејства — кога ќе се побара нивно-
то преземање односно кога судот ќе почне да поста-
пува 

Таксата се плаќа кога ќе настане таксената об-
врска. 

Член 5 
Таксата за поднесоците во управните спорови 

од областа на пензиското и инвалидското осигурува-
ње, по работите на социјалното осигурување, по ра-
ботите на старателство, посвојување и социјална 
помош се плаќа само ако тужбата или жалбата биде 
правосилно отфрлена односно одбиена. 

Таксената обврска за поднесоците од став 1 на 
овој член настанува во рок од 15 дена од денот на 
приемот на налогот за плаќање на таксата. 
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таксата за пресуда по управните спорови се пла-
ќа само кога судот ќе ја одбие тужбата, односно 
жалбата. 

Член 6 
Таксите предвидени со таксената тарифа се пла-

ќаат во судски таксени марки или во готово. 
Таксените марки се лепат на поднесокот, односно 

судскиот спис и се поништуваат според посебните 
прописи за поништување на таксените марки. 

Таксата се плаќа во готово само ако таксениот 
обврзник е должен за поднесокот или за судската 
одлука односно дејствие да плати износ на такса 
поголема од 500 динари. 

Во постапката пред стопанските судови, ако так-
сени обврзници се основните и други организации 
на здружениот труд, нивните работни заедници, за-
едниците за осигурување имоти и лица, банките и 
други финансиски организации, земјоделските задру-
ги и други облици на здружување на земјоделците, 
задругите во кои работните луѓе што самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓани го здружиле својот труд и 
средства и договорните организации, самоуправните 
интересни заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници, таксата се плаќа вирмански или 
во готово без оглед на износот, освен ако со таксе 
ната тарифа не е поинаку определено. 

Кога таксата треба да се плати во готово, таксе-
ниот обврзник ја уплатува таксата кај Службата на 
општественото книговодство во корист на сметката 
на приходите од судски такси на општината на ко-
ја и припаѓаат приходите од судски такси според 
овој закон. Потврдата за платената такса се при-
лага кон поднесокот за кој е платена таксата, а ко-
га се поднесува потврда за платена такса за судска 
одлука, подносителот е должен посебно да назначи 
за која одлука се плаќа таксата. Судот на списот за 
кој е платена таксата ќе го потврди износот на 
платената такса. 

При пресметувањето и плаќањето на таксата оп-
ределена во процент, таксената основица се заокру-
жува на цели динари во вкупниот износ на таксата, 
така што износот до 0,50 динари не се пресметува, 
а износот над 0,50 динари се заокружува на еден ди-
нар. 

Член 7 
Недоволно платената или неплатената такса не 

го задржува текот на судската постапка, ако со овој 
закон или , со таксената тарифа е определено 
поинаку. 

По барање од странката судот е должен да ги 
прими непосредно од странката и поднесоците што 
не се таксирани или недоволно се таксирани. -

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, 
таксата се наплатува според одредбите на члено-
вите 46 до 50 од овој закон. 

Член 8 
Правото на наплата на судска такса застарува 

за три години по истекот на годината во која треба 
ло да се плати таксата. 

Член 9 
'Општината може да пропишува судски такси са-

мо во постапките и за поднесоците и дејствијата 
пропишани со овој закон. 

Член 10 
Ако општинскиот суд е установен за подрачје 

на две или повеќе општини, прописи за таксите во 
постапката пред тој суд донесува собранието на оп-
штината на чие подрачје е седиштето на судот во 
согласност со собранијата на општините за чии под 
рачја е установен тој суд. 

Член 11 
Приходите остварени од општинските судски так 

си што се плаќаат1 со судски таксени марки и при 
паѓаат на општината на чие подрачје се продаде-
ни марките. 

Приходите остварени од општинските судски 
такси што се плаќаат вирмански или во готово и 
припаѓаат на општината на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на судот кој постапува по работата за 
која се плаќа такса. 

Ако подрачјето на општинскиот суд опфаќа те-
риторија на две или повеќе општини, приходите од 
општинските судски такси што се плаќаат вирман-
ски или во готово се распределуваат меѓу тие оп-
штини соодветно на нивното учество во обезбедува-
њето на средствата за работа на судот, доколку ољ 
штините поинаку не се договорат. 

Член 12 
Републичките судски такси се плаќаат според 

таксената тарифа пропишана со овој закон. 
Средствата од републичките судски такси оства-. 

рени со продажба на таксени марки се отстапува-
ат како приход на општината, на чие подрачје се 
продадени марките. 

Средствата остварени од републичките судски 
такси што се плаќаат вирмански или во готово се 
приход на Републичкиот буџет. 

Член 13 
Кога судската такса се плаќа во таксени марки 

таксите се плаќаат во таксени вредносници од един-
ствена емисија. 

Во поглед на емитувањето, дистрибуцијата, упо-
требата, повлекувањето од употреба и замената на 
судски таксени вредносници од единствена емисија, 
како и во поглед на малопродажбата и провизијата 
од овие вредносници, согласно се применуваат про-
писите за административните такси. 

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ТАКСА 

Член 14 
Ослободувањето од плаќање на судска такса 

во процесна постапка се врши според одредбите од 
Законот за процесната постапка. 

Под условите определени во Законот за процес-
ната постапка ослободување од плаќање на судска 
такса се применува и во вонпроцесната и извршна-
та постапка, во кривичната постапка по приватна 
тужба и во постапката по управни спорови. 

Член 15 
Ослободувањето од плаќање на такса во про-

цесната, вонпроцесната и кривична^ постапка, како 
и во постапката за извршување на" одлуките доне-
сени во тие постапки важи ако ослободувањето се 
бара во рок од три месеци по правосилното завршу,-
вање на односната постапка. 

Ослободувањето од плаќање на такса во вон-
процесната и извршната постапка важи и за процес-
ната постапка која настанува во текот и по повод 
на извршната или вонпроцесната постапка. 

Член 16 
Решението за ослободување од плаќање на такса 

важи од денот кога на судот му е поднесен предло-
гот. за ослободување и се однесува на сите подне-
соци и дејствија за кои според членовите 4 и 5 на-
станала Таксената обврска на тој ден или подоцна. 

Во случаите од член 5 на овој закон ослободу-
вањето од плаќање на такса ги опфаќа и поднесо-
ците поднесени пред предлогот за ослободување од 
плаќање на такса ако предлогот е поднесен пред ис-
текот на рокот определен за плаќање на таксата. 

Член 17 
Уверението за имотната состојба, по предлогот за 

ослободување од плаќање на такса, судот ќе го зе-
ме како доказ само ако од издавањето на уверение-
то до поднесувањето на предлогот за ослободување 
не поминале повеќе од ше>ст месеци. 

АКО судската постапка трае подолго од две го-
дини, лицето ослободено од плаќање на судска так-
са е должно по истекот на втората и секоја ната-
мошна година да поднесе ново уверение за имотна-
та состојба. 
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Член 18 
Од плаќање на судски такси се ослободени др-

жавните органи, општествено-политичките заедници, 
месните заедници, Југословенскиот црвен крст и Цр-
вениот крст на Македонија. 

Член 19 
Од плаќање на судски такси се ослободуваат ра-

ботниците и пензионерите во постапката за издавање 
и упис на тапија за правото на сопственост на згра-
да, односно стан изграден на земјиште во опште-
ствена сопственост. 

За упис на интабулација во интабулационите 
книги, за заеми за станбена изградба дадени на ра-
ботниците и пензионерите од страна на организации 
на здружениот труд, банки, фондови и други опште-
ствено правни лица и општествени организации, не 
се плаќа такса. 

Такса не се плаќа и за другите дејствија на су-
дот и поднесоците во постапката од ставовите 1 и 
2 на овој член. 

Член 20 
Старателот на отсутно лице чие престојувалиште 

е непознато и старателот за имотот чиј сопственик е 
непознат, како и од судот поставениот привремен 
застапник на "странка во постапка, не се должни да 
плаќаат такси за лицето што го застапуваат. 

Овие такси се наплатуваат од имотот на лицето 
што е застапувано. 

Неплатените такси судот ќе ги внесува во попи-
сот на таксите и по завршувањето на постапката ќе 
постапи според член 47 став з од овој закон. 

Член 21 
Ослободувањето од плаќање на такса се одне-

сува само на лицето на кое му е признато ослобо-
дувањето. 

Кога повеќе лица заеднички ќе предадат подне-
сок или заеднички ќе преземат дејствие во постап-
ката, а едно или повеќе од нив се .ослободени од 
плаќање такса, лицето што не е ослободено е долж-
но да ја плати таксата како да нема ослободени ли-
ца, освен во случаите на сопарничарство од член 196 
став 1 точка 2 од Законот за процесната постапка. 

Член 22 
Ако во процесната и вонпроцесната постапка во 

кривичната постапка по приватна тужба и ' во по-
стапката за издавање на тапии и за ставање на ин-
табулации, странката која е ослободена од плаќање 
на такса, успее во постапката, таксите што е должна 
да ги плати ако не била ослободена ги плаќа стран-
ката која не е ослободена во сразмер во кој осло-
бодената странка успеала во постапката. 

Ако меѓу странката ослободена од плаќање на 
такса и странката што не е ослободена се склучи 
порамнување, странката што не е ослободена плаќа 
50% од износот на таксата за порамнување. 

Кога постојат услови од член 177 став 4 од За-
конот за процесната постапка, судот може да ја 
наплати таксата од странката што е ослободена од 
плаќање на такса без оглед на одредбата од став 
1 на овој член. 

Член 23 
Кога во постапката учествува лице ослободено 

од плаќање на такса и лице што не е ослободено, 
судот е должен да води попис на таксите што би 
требало да ги плати ослободеното лице. 

Пописот на таксите се заклучува по завршување-
то на постапката, ако постапката се заврши на на-
чинот предвиден во член 22 од овој закон, судот 
ќе му издаде налог за плаќање на таксата на лице-
то што е должно да ја плати таксата. 

УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТОТ НА 
СПОРОТ ЗА НАПЛАТУВАЊЕ НА ТАКСА 

1. Во процесната постапка 

Член 24 
Во процесната постапка судските такеи се пла-

ќаат според вредноста на предметот на спорот. 

Ако СО овој закон не е поинаку определено, од 
редбите на Законот за процесната постапка според 
кои се утврдува вредноста на предметот на спорот 
за определување на стварната надлежност, се приме-
нуваат и при определувањето на вредноста на пред-
метот на спорот за наплата на таксата. 

Вредноста на предметот на спорот за наплата на 
судската такса се утврдува според вредноста што ја 
имал предметот на спорот во времето на поднесу-
вањето на тужбата. 

Член 25 
Ако предметот на спорот е право на законско 

издржување или побарување на одделни износи на 
законско издржување, вредноста на предметот на 
спорот се утврдува според збирот на шестомесечни-
те давања, ако не се бара издржување за покусо 
време. 

Член 26 
Ако со една тужба се опфатени повеќе барања 

против ист тужен, без оглед на тоа дали сите бара-
ња се засновуваат врз ист фактички и правен основ, 
вредноста на предметот на спорот се определува 
според збирот на вредностите на сите барања. 

Во случај на сопарничарство од член 196 став 1 
точка 2 од Законот за процесната постапка, вредно-
ста на предметот на спорот, се определува според 
вредноста на секое одделно барање. 

Член 27 
Вредноста на предметот на спорот за наплата на 

таксата, во случајот од член 188 став 2 и член 197 
став 2 од Законот за процесната постапка, се опреде-
лува според барањето чија вредност е поголема. 

Член 28 
Во делбените постапки како вредност на пред-

метот на спорот се зема вредноста на оној дел од 
имотот кој тужителот го бара да му се издвои од 
заедничкиот имот. 

Член 29 
Ако предметот на спорот е наследно право на 

целата оставина, како вредност на предметот на 
спорот се зема вредноста на чистата оставина, а 
ако предметот на спорот е само еден дел од остави-
ната или одделен предмет од оставината, како 
вредност на предметот на спорот се зема чистата 
вредност на тој дел, односно тој предмет. 

Член 30 
Вредноста на предметот на спорот во сопстве-

нички спорови и спорови за владение на недвижно-
сти се определува според прометната вредност на 
предметот на спорот но не може да биде по-
мала за : 

1) земјиште — од трикратниот износ на ката-
старскиот приход од земјиштето и 

2) згради или посебни делови од згради — од 
тригодишниот износ на станарината односно закуп-
нината. 

Член 31 
Во споровите во кои предметот на спорот е из-

вршување на некое дејствие или трпење или несто-
рување или изјава на волја, или утврдување дали 
постои или не постои некое право или правен однос 
или да се утврди вистинитоста или невистинитоста 
на некоја исправа, како таксена основица се зема из-
носот што тужителот го навел во тужбата, но тој 
износ не може да биде помал од 5.000 динари. 

Член 32 
Во споровите за поништување на пресуда на 

избран суд како таксена основица се зема износот 
кој на странката и е досуден, а ако тужбеното бара-
ње не се однесува на паричен износ, како таксена 
основица се зема вредноста наведена во тужбата. 

Износот од став 1 на овој член не може да би-
де помал од 5.000 динари. 

Во споровите за прогласување престанок на ва-
жење на договор за избран суд (членовите 475 и 
476 од Законот за процесната постапка), како так-
сена основица се зема износот од 5.000 динари. 
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Член 33 
Во другите спорови што не се предвидени зо 

членовите 31 и 32 како таксена основица се зема 
во спорови: 

1) за отказ на договор за наем или закуп на 
предмет — износ од 3.000 динари,-

2) за отказ на договор за закуп на деловни про-
стории или по тужби за иселување или за отказ на 
договор за користење на стан, едногодишниот из-
нос на закупнината; 

3) поради смеќавање на посед — износ од 5.000 
динари; 

4) за чување и воспитување на деца, како и во 
спорови за утврдување или оспорување на татков-
ство — износ од 2.500 динари и 

5) за утврдување на постоење или непостоење 
на брак, поништување или развод на брак износ 
од 10.000 динари.' 

Ако во бракоразводен спор или во спор за 
утврдување на татковство се расправа и по барање 
за издржување на дете или брачен другар, ќе сс 
наплатува само една такса и тоа според вредноста 
на која се наплатува такса за бракоразводен спор, 
односно за спорот за утврдување на татковство; 

6) за утврдување на редот на првенство на по-
барувањата во извршната постапка — износ во ви-
сина на побарувањето, но не износ поголем од 
10.000 динари; ' 

7) за стварни и лични службености — износ од 
5.000 динари и 

8) бо спорови за доживотна издршка — износ 
од 7.000 динари. 

Ч1лен 34 
Ако во постапката се бара обезбедување на до-

кази пред отпочнувањето на постапката како так-
сена основица се зема износот од 5.000 динари. 

Член 35 
Ако според одредбите на членовите 32, 33 и 34 

не може да се утврди таксена основица, такса ќе 
се наплатува по основица и тоа во спорови: 

— по кои одлучува окружен суд — на износ од 
20.000 динари; 

— по кои одлучува окружен стопански суд — 
на износ од 50.000 динари и 

— по кои одлучува Стопанскиот суд на Македо-
нија — на износ од 100.000 динари. 

Член 36 
Ако тужениот во тужбата приговори на висината 

на вредноста на предметот на спорот, судот ;со ре-
шение ќе ја определи вредноста. 

Приговорот тужениот може да го истакне нај-
доцна до завршувањето на подготвителното рочиш 
те, а ако подготвителното рочиште не е одржано 
— на првото рочиште за главната расправа, додека 
не се впуштил во расправање. 

Судот може и по службена должност да ја утвр-
ди вредноста на предметот на спорот, ако смета де 
ка вредноста наведена во тужбата е ниска. Ова ис-
питување на вредноста судот може да го преземе 
најдоцна до почетокот на расправата за главната 
работа. 

Член 37 
Против решението на судот од член 36 на овој 

закон за утврдување вредноста на предметот на спо-
рот, дозволена е жалба според одредбите на За-
конот за процесната постапка. 

По предлог од странката судот може да одлучи 
да се запре со постапката во главната работа до 
правосилноста на решението за утврдување на вред-
носта на предметот на спорот — но само во случај 
ако прометната вредност на предметот на спорот е од 
значење за определување на стварната надлежност на 
судот. 

2. Во извршната постапка 

Член 38 
Во извршната постапка се плаќа такса според 

вредноста на барањето што треба да се исполни или 
обезбеди. 

При утврдувањето на> вредноста на барањето 
сходно се применуваат одредбите што важат за ут-
врдување на вредноста на предметот на спорот, како 
и за наплата на таксата во процесната постапка. 

Процесните трошоци, односно трошоците на по-
стапката и споредните барања се земаат предвид 
само ако тие трошоци и барања се предмет на ба-
рањето што треба да се изврши или обезбеди. 

Ако на извршната постапка и претходел про-
цес по истото барање, како вредност на барањето 
за Наплата на таксата ќе се земе вредноста на пред-
метот утврдена во процесот* доколку не се бара по-
мал износ. 

Член 39 
Во постапката за извршување на барање за из-

држување на дете таксената основица не може да 
изнесува повеќе од 500 динари. 

Член 40 
Кога барателот на извршувањето не ја означи 

вредноста на предметот за наплатување на такса, 
ниту е таа утврдена според претходните одредби, 
таксената основица изнесува 5.000 динари. 

Член 41 
Во извршната постапка согласно се применуваат 

одредбите од член 36 на овој закон. 

3. Во постапката по управни спорови 

Член 42 
Ако со овој закон и со таксената тарифа не е 

определено поинаку, во управните спорови се пла-
ќа такса според вредноста на предметот на спорот, 
кога тој е проценлив. 

Проценлив предмет на управниот спор е оној 
чија вредност може со сигурност да се утврди за 
што судот одлучува по слободна оцена. 

Вредноста за проценливиот предмет на спорот 
се утврдува согласно со одредбите што важат за 
утврдување на вредноста на предметот на спорот за 
плаќање на такса во процесната постапка. 

Член 43 
Во постапката по управни спорови согласно се 

применуваат одредбите на членовите 36 и 37 од овој 
закон. 

4. Во другите постапки 

Член 44 
Кога во вонпроцесната постапка, во постапката 

за издавање на тапии, упис на интабулации, во по-
стапката за санација и престанок на организациите 
на здружениот труд плаќањето на таксата се врши 
според вредноста на барањето, за утврдување на 
оваа вредност се применуваат сходно одредбите што 
важат за процесната постапка, ако во таксената та-
рифа не е определено поинаку. 

5. Промена на вредноста во текот на постапката 
I ! 

Член 45 
Првобитната вредност останува како основа за 

плаќање на таксата без оглед на тоа што таа вред 
ност се променила во" текот на постапката, ако со 
овој член и во таксената тарифа не е определено 
поинаку. 

Ако судот во смисла на членовите 36 и 37 од овој 
закон утврди нова вредност, како таксена основица 
се зема утврдената нова вредност од моментот кога 
решението на судот ќе им се соопшти на странките. 

Кога вредноста ќе се промени поради препра-
вање на барањето или делумно решение на барање-
то, како вредност на плаќање на таксата се зема 
изменетата вредност за сите поднесоци и дејствија 
по таквата промена. Ако вредноста се променила 
поради изјава на странката во поднесокот, според 
изменетата вредност се плаќа и таксата за тој под-
несок. • 4 

Ако со правниот лек се побива одлуката само 
во еден дел, за плаќање на такса за правниот лек 
се зема вредноста само на побиваниот дел. 
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Ако правниот лек го вложуваат обете странки, 
таксата за правниот лек се определува посебно за се-
која странка, според вредноста на оној дел од од-
луката што се побива со правниот лек. 

Во статусните спорови, во споровите за утврду-
вање и во споровите во кои тужбеното барање не 
се однесува на паричен износ, за плаќање на такса 
за правниот лек се зема вредноста според која е 
платена таксата за тужбата. 

За правниот лек што се вложува само против 
одлуката за трошоците на постапката или за спо-
редните барања, таксата се плаќа само според из-
носот на трошоците на постапката или на според-
ните барања. 

За правниот лек, кој во .брачните спорови се 
вложува само против одлуката за чување и воспиту 
вање на детето, односно за издржување на детето 
или брачниот другар, за плаќање на таксата е ме 
родавна вредноста која се однесува на спорот за 
чување и воспитување на дете, односно на спорот 
за право на законско издржување. 

ПОСТАПКА ЗА НАПЛАТА НА 
НЕПЛАТЕНА ТАКСА 

Член 46 
Ако странката присуствува на судско дејствие 

за кое е должна да плати такса, а не ја плати такса-
та веднаш, судот ќе и обрне внимание дека^ е долж-
на да ја плати таксата во рок од 15 дена и ќе и ука-
же на последиците од неплаќањето на таксата во 
овој рок (член 47). На судскиот спис ќе се назначи 
дека тоа укажување е сторено. 

Според став 1 на овој член ќе се постапи и кога 
странката му предава непосредно на судот подне-
сок што не е таксиран или е недоволно таксиран. 

Ако странката не присуствува на судското деј-
ствие, за кое е должна да плати, такса или преку 
пошта достави поднесок што не е правилно такси-
ран, судот ќе и испрати налог да ја плати таксата 
во рок од 15 дена од денот на доставата на нало-
гот и ќе ја предупреди за Последиците од неплаќа-
њето на таксата во овој рок (член 47). 

Член 47 
Ако таксениот обврзник не ја плати таксата во 

рокот определен со овој закон, судот во рок од 15 
дена ќе го извести за неплатената такса општински-
от орган на управата надлежен за работите на при-
ходите на чие подрачје се наоѓа живеалиштето (се-
диштето) на таксениот обврзник за наплата на так-
сата по присилен пат, а на списокот ќе забележи 
дека наведениот орган е известен за неплатената 
такса. 

Ако таксениот обврзник има живеалиште (се-
диште) во странство, судот ќе го достави известува-
њето од став 1 на овој член до општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на приходите на 
чие подрачје се наоѓа судот или до органот на уп-
равата надлежен за работите на приходите на оп-
штината на чие подрачје се наоѓа имотот на так-
сениот обврзник. 

По приемот на известувањето општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите на приходи-
те ќе донесе решение со кое на таксениот обврзник 
ќе му наложи во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на решението да ја плати таксата, како и 50°/о 
ед таа такса на име казнена такса. Ако таксениот об-
врзник во овој рок не ја плати таксата, ќе се при-
стапи кон присилна наплата на двете такси. Напла-
тената такса редовна и казнена, се книжи во корист 
на посебна сметка на приходите од судски такси ако 
е платена во готови пари. 

Казнената такса според став 3 на овој член не 
може да биде помала од 100 динари, ниту пого-
лема од 10.000 динари. 

Член 48 
Ако таксен обврзник е организација на здру-

жениот труд или друга самоуправна организација 
и заедница, судот со решение ќе го утврди износот 
на наплатената такса и износот на казнената такса 

(член 47) и решението ќе и го достави на Службата 
на општественото книговодство кај која се води 
сметката на таксениот обврзник. 

Решението од став 1 на овој член го донесува 
судот кој во прв степен ја водел постапката. 

Службата на општественото книговодство е 
должна да постапи според решението на судот и 
наплатениот износ да го книжи во корист на посеб-
на сметка на приходите од судски такси на Репуб-
ликата, односно општината на која и припаѓаат 
тие приходи според овој закон. 

Против решението од став 1 на овој член таксе-
ниот обврзник може да изјави жалба во рок од 15 
дена- од денот на доставата на решението. Жалбата 
не ја задржува наплатата на таксата. 

Ако решението од став 4 на овој член го доне-
сува Врховниот суд на Македонија или Стопанскиот 
суд на Македонија за присилна наплата на такса ко-
ја е приход на Републиката, против тоа решение 
жалба не е дозволена, но може да се изјави приго-
вор за преиспитување на решението, до истиот суд. 

Член 49 
Ако неплатените такси во еден предмет по пра-

восилноста не го надминуваат износот од вкупно 100 
динари, судот нема да ги преземе мерките предви-
дени во членовите 46 до 48, односно нема да пове-
де постапка за присилна наплата на таксата. 

Член 50 
Органите на управата надлежни за работите на 

приходите на општините и Службата на општестве-
ното книговодство во Социјалистичка Република Ма-
кедонија се должни да постапуваат и по известува-
њево, односно решенијата на судовите од другите 
социјалистички републики и социјалистички автоном-
ни покраини за наплата на ненаплатената такса 

ВРАЌАЊЕ НА ТАКСАТА 

Член 51 
Право- на враќање такса има лице што платило 

такса која воопшто не било должно да ја плати или 
платило такса во износ поголем од пропишаниот, 
како и лице што платило такса за судско дејство 
што не е извршено. 

Лицето што платило такса за судско дејство што 
не е извршено, не може да бара враќање на так 
сата за поднесокот со кој барало извршување на 
дејствието. 

Член 52 
Барањето- за враќање на таксата му се подне-

сува на судот што решавал во прв степен и тоа во 
рок од " 90 дена од денот кога таксата е погрешно 
платена, односно од денот на дознавањето дека деј-
ствието не е извршено. 

Враќање не може да се бара по истекот на една 
година од денот кога таксата била платена за деј-
ствие кое не е извршено. 

Член 53 
Барањето за враќање на таксата, со извештај и 

со потребните списи, судот ќе му го достави на ор-
ганот на управата надлежен за работите на прихо-
дите на општината на чие подрачје се наоѓа живе-
алиштето, односно седиштето на лицето што бара 
враќање. 

АКО. платената такса за која се бара враќање 
е приход на Републиката, барањето за враќање на 
таксата со извештајот и потребните списи судот ќе 
ги достави до републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на финансиите. 

Ако таксата била платена вирмански или во го-
тови пари, барањето за враќање на таксата судот ќе 
му го достави на органот на управата надлежен за 
работите на приходите на општината на чие подрач-
је се наоѓа седиштето на судот. 

Решение по барањето за враќање на таксата до-
несува органот на управата надлежен за работите на 
приходите. 
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Враќањето на таксата се врши на товар на при-
ходите од судски такси. 

Решението за враќање на таксата претставува 
извршна исправа. 

Член 54 
Ако во постапката по управни спорови управ-

ниот акт по тужба биде поништен или ако во истата 
постапка одлуката на првостепениот суд по жалба 
биде преправена или укината или ако се дозволи об-
нова на постапката, таксата за тужбата односно за 
жалбата ќе и се врати на странката по нејзино ба-
рање, а во случај на преправање и другите такси 
платени во тој спор. 

Барањето за враќање на таксата се поднесува во 
рок од 90 дена од денот. на доставувањето на од-
луката од став 1 на овој член. 

Враќањето на таксата од ставовите 1 и 2 на ОВОЈ 
член се врши според Одредбите на членовите 51 
и 53 од овој закон. 

Член 55 
Во постапката за враќање на таксата не се плаќа 

такса. 

КОНТРОЛА НА НАПЛАТАТА НА 
СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Член 56 
Контрола на примената на прописите и наплата 

на судските такси врши органот на управата над-
лежен за работите на приходите на СР Македонија, 
односно на општината на која таксите и припаѓаат 
како нејзин приход. 

Член 57 

ТАКСЕНА ТАРИФА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
• СУДСКИ ТАКСИ 

Г I. ПРОЦЕСНА И ИЗВРШНА ПОСТАПКА 

1. Поднесоци 

Тарифен број 1 

1. За тужба, противтужба и за предлог за по-
вторување на постапка се плаќа според вредноста 
на предметот на спорот, следнава такса: 

ДО 1.000 динари 100 
ОД 1.000 „ 2.000 150 
„ 2.000 » 3.000 200 
„ 3.000 и 4.000 250 
„ 4.000 »> 5.000 ЗОО 
„ 5.000 Ј> 50.000 400 
„ 50.000 »> 100.000 600 

над 100.000 1.500 

чинари и на секој започнат динар над 100.000 ди-
нари уште 1%, а најмногу до 50.000 динари,-

2. За предлог за извршување или обезбедување 
/ли издавање на привремена мерка, за приговор 

против платен налог, за приговор во извршна по-
стапка, за предлог за враќање во поранешна состој-
ба, за предлог за обезбедување на докази, за одговор 
на жалба се плаќа половина од таксата од став 1 
на овој тарифен број; 

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

4. За жалба против решение се плаќа такса од 
став 1 на овој тарифен број и 

5. За предлог за изведување на нови докази кои 
не се предложени со тужбата, односно со писмениот 
одговор на тужбата или со приговор против плат-
ниот налог кој предизвикал закажување на нова рас-

права , односно рочиште, се плаќа такса во висина од 
30% од таксата од став 1 на овој тарифен број, но 
не помалку од 100 динари, а најмногу ЗОО динари 
во постапката пред судовите од општа надлежност, 
а во постапката пред стопанските судови не помалку 
јод 500 динари, а најмногу 1.500 динари. 

Забелешка: 

1) за тужбите во кои е ставен предлог за изда-
вање на платен налог, се плаќа половина од таксата 
од став 1 на овој тарифен број; 

2) ако поднесоците се, примени на записник во 
судот, вклучувајќи ги и оние што се примени на за-
писник, во текот на расправата, се плаќа такса, пред-
видена за односниот поднесок. Не се наплатува по-
себна такса за препишување од тарифен број 20, 
ако записникот требало да се состави во повеќе при-
мероци; 

3) ако во тужбата е ставен предлог за издавање 
на привремена мерка, односно наредба или кога во 
жалбата е ставен предлог за враќање во поранеш-
на состојба, покрај, таксата за тужбата односно 
жалбата се плаќа и такса за односниот предлог; 

4) з а ' предлогот да се дозволи извршување или 
да се издаде привремена мерка, односно наредба 
се плаќа една такса и кога се предлагаат повеќе 
средства за извршување, односно обезбедување без 
оглед дали таа истовремено или дополнително се 
врши,-

5) за предлогот да се признае одлука на странски 
суд во статусните (личните) работи се плаќа такса 
во износ од 200 динари, а за жалба против решението 
донесено во предлогот 400 динари; 

6) за жалба против решение на првостепен суд 
се плаќа такса ако со жалбата се напаѓа решение 
што подлежи на плаќање на такса според тариф-
ниот број 2; 

7) за жалба против решение со кое се усвојува 
или одбива предлогот за враќање во поранешна со-
стојба се плаќа половина од таксата од став 1 на овој 
тарифен број, но не повеќе од 250 динари; 

8) за предлогот за обид за порамнување (член 
324 од Законот за процесната постапка), се плаќа 
половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, 
но најмногу 2.000 динари; 

9) ако учесникот во постапката стави предлог 
за изведување на нови докази, кои предизвикале за-
кажување на ново рочиште, ја плаќа таксата од 
став 5 на овој тарифен број и 

10) за поднесоците што не се наредени во овој 
тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците 
не се плаќа такса. 

2. Одлуки 

Тарифен број 2 

1. За првостепена пресуда, како и за решение 
во спорови поради смеќавање на посед се плаќа спо-
ред вредноста на предметот на спорот такса од 
став 1 на тарифниот број 1; 

2. За пресуда поради изостанок, како и за пре-
суда врз основа на признание донесена на подготви 
телио рочиште, односно на првото рочиште за глав-
ната расправа ако подготвителното рочиште не е 
одржано се плаќа половина од таксата од став 1 
на овој тарифен број; 

3. За решение за отфрлање на тужбата (член -
288 став 2 од Законот за процесната постапка) или 
во текот на првостепената постапка, се плаќа по-
ловина од таксата од став 1 на овој тарифен број, 
но не повеќе од 500 динари; 

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

5. За решение на предлог за дозвола за извр-
шување или обезбедување или привремена мерка, 
односно наредба се плаќа половина од таксата од 
став 1 на овој тарифен број1, а ако ова решение се 
донесува врз основа на странски извршени исправи, 
полна такса од став 1 на овој тарифен број и 

6. За решение со кое се усвојува или одбива 
предлогот за враќање во поранешна состојба се пла-
ќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен 
број, но не повеќе од 250 динари. 
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Забелешка: 

1) обврската за плаќање на такса за првосте-
пена одлука не зависи од тоа дали Одлуката ста-
нала правосилна; 

2) за првостепените одлуки што не се наведени 
во овој тарифен број, како и за одлуките на судот 
од втор и трет степен такса не се плаќа; 

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

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

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

- 5) ако во текот на процесот е донесена меѓу-
пресуда се плаќа такса на полниот износ на вред-
носта на предметот на спорот. Во таков случај1 нема 
да се плаќа такса за конечната одлука што ќе биде 
донесена по меѓупресудата; 

6) ако во текот на процесот е донесена делумна 
пресуда, се плаќа такса според вредноста на бара-
њето за кое е одлучено. Таксата за конечна одлука 
се плаќа според вредноста на остатокот на спорниот 
предмет што не е опфатен со делумната пресуда; 

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

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

9) таксата од став 3 на овој тарифен број не се 
плаќа за решение за отфрлање на тужбата што ќе 
се донесе во текот на претходното испитување на 
тужбата (член 282 од Законот за процесната пос-
тапка) ; 

10) за пресудата на судот од прв степен што е 
донесена во врска со противтужбата се плаќа такса 
како да е посебно расправано за противтужбата; 

11) ако, заради заедничко расправање се споени 
повеќе процеси, таксата за пресудата се плаќа по-
себно за секој спор, како да не постои спојување 
на повеќе процеси и 

12) за решение донесено по предлог за призна-
вање на одлука од странски суд во статусните (лич-
ните) работи се плаќа такса во износ од 250 динари. 

3. Порамнување 

Тарифен број 3 

За судско порамнување во текот на првостепе-
ната постапка се плаќа, според вредноста за која 
странките се спогодиле половина од таксата од став 
1 на тарифниот број 1. 

Забелешка: 
1) ако со меѓупресуда е одлучено за основот на 

барањето, а потоа се склучи порамнување на изно-
сот на барањето, не се плаќа такса за порамну-
вање ; 

2) за првиот препис од записникот за порамну-
вањето што и се издава на странката на нејзино 
барање не се плаќа такса и 

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

II. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА 

Тарифен број 4 

За жалба против одлука на суд од прв степен 
се плаќа такса во износ од 250 динари. 

Тарифен број 5 

За судско порамнување во вонпроцесната пос-
тапка се плаќа такса предвидена во тарифниот 
број 3. 

Ш . ТАКСИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА И 
ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД ИЛИ НА ИМОТ НА ИМАТЕЛИ НА 

ДУЌАНИ 

1. Поднесоци 

Тарифен број 6 

1. За предлог да се отвори постапка за присилне 
порамнување, вонстечај'на постапка помеѓу органи-
зацијата на здружениот труд, односно имателот на 
дуќан и нивните доверители и за предлог да се от-
вори постапка за присилно порамнување во текот 
на стечајната постапка се плаќа такса во износ од 
500 динари; 

2. За предлог да се отвори стечај над организуј 
ција на здружениот труд, односно над имотот на 
имателот на дуќан се плаќа такса во износ од 
динари; 

3. За пријава на доверителите во постапка за 
стечај се плаќа такса според вредноста на побару-
вањето 

до 1.000 динари 100 
ОД 1.000 „ 5.000 150 
„ 5.000 „ 50.000 200 

над 50.000 „ ЗОО 

4. За пријава на доверителите во постапката за 
редовна ликвидација и за присилно порамнување се 
плаќа половина од таксата од ставот 3 на овој та-
рифен ђрој, но не помалку од 100 динари и 

5. За жалба против одлуката на стечајниот со-
вет и советот за редовна ликвидација и советот за 
присилно порамнување се плаќа такса во износ од 
5000 динари. 

Забелешка: 

1) како основа за плаќање такса на пријава 
од доверители се зема износот на побарувањето штс 
го пријавува доверителот. Притоа ќе се земе дека 
условеното побарување не е условено. Ако еден до-
верител пријави повеќе побарувања, таксата се пла 
ќа во вкупниот износ на тие побарувања. Ако дове-
рителот дополнително го намали пријавеното поба 
рување, такса се плаќа според висината на нама 
леното побарување до моментот на намалувањето. 

2) такса не се плаќа за поднесоци: 
— од стечајниот управител и 
— што не се означени за овој тарифен број 

прилози кон поднесоци и 
3) таксата по овој тарифен број и тарифнио' 

број 7 се плаќа во стечајната постапка, постапка? 
за редовна ликвидација и присилно порамнување 
текот на стечајот над субјектите определени со заке 
и нивните доверители. 
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Тарифен број1 7 

Паушална такса се плаќа: 

1. Во стечајната постапка, постапката за редов-
на ликвидација и присилно порамнување во текот 
на стечајот, од вкупните износи што се употребени 
или што стојат на располагање за намирување на 
долговите на стечајната маса, односно ликвидацио-
ната маса 2°/а, но не повеќе од 50.000 динари (та-
рифен број 1) и 

2. Во постапката за присилно порамнување од 
вкупните износи за кои е постигнато порамнувањето 
!°/о ,но не повеќе од 50.000 динари (тарифен број 1 
став 1). 

Забелешка: 

1) паушалната такса се смета како долг на сте-
чајната маса, односно ликвидационата маса. Оваа 
такса е должен да ја положи стечајниот управител, 
односно ликвидациониот управител по правосилноста 
на одлуката за главна делба, односно одлуката за 
намирување на доверителите во ликвидационата пос-
тапка,-

2) ако е преземена санација на организација на 
здружениот труд и на други субјекти определени со 
закон во текот на стечајната постапка, се плаќа по-
ловина од паушалната такса од овој тарифен број. 
Оваа такса е должен да ја плати привремениот уп-
равител, ако е одредена привремена мерка. Ако не 
е одредена привремена мерка, таксата е должна да 
ја плати самата организација на здружениот труд и 
субјектот определен со закон за кој е преземена 
санацијата. Оваа такса се плаќа според гарантира-
ниот износ на санаторот; 

3) паушалната такса за присилно порамнување 
ја плаќа организацијата на здружениот труд, суб -
јектот определен со закон, како и имателот на ду-
ќан во чија полза е одобрено порамнувањето и 

4) паушалната такса според овој тарифен број1 

'се плаќа во рок од 15 дена од денот на доставу-
вањето на налогот за плаќање на таксата. 

IV. УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Ова поглавје го опфаќа уписот во судскиот ре-
гистар на субјектите определени во член 448 од За-
конот за здружениот труд. 

. Во судскиот регистар задолжително се запишу-
ваат организациите на здружениот труд, деловните 
заедници, заедниците за осигурување на имоти и 
лица, банките и другите финансиски организации, 
работните заедници што со самоуправна спогодба 
или со друг самоуправен општ акт се овластећи да 
стапуваат во промет со трети лица, како и другите 
субјекти определени со закон (во натамошниот текст: 
субјекти на уписот). 

1. Поднесоци 

Тарифен број 8 

За поднесок за упис во судскиот регистар на 
субјектите на уписот се плаќа такса во износ од 
250 динари. 

Забелешка: 

1) такса според овој тарифен број не се плаќа 
за поднесок со кој се пријавува упис за отворање 
на постапка за присилно порамнување, односно за 
отворање на стечајна постапка; 

2) ако со еден поднесок се бараат повеќе уписи 
за ист субјект на уписот, се плаќа само една такса 
од овој1 тарифен број; 

3) за поднесоците што не се означени во овој 
тарифен број, како и за прилозите кои поднесоци-
те, не се плаќа такса и 

4) таксата по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки. 

2. Упис во судскиот регистар 

Тарифен број 9 

1. За упис на актот за основање па субјектот на 
уписот, организирање, конституирање и престанува-
ње на субјектот на уписот се плаќа такса' во износ 
од 1.000 динари; 

2. За упис на овластено лице на работоводниот 
орган или друго овластено лице со самоуправниот 
општ акт на субјектот на уписот, без оглед дали се 
врши промена на веќе запишаните лица или не се 
плаќа такса за секое лице по 100 динари; 

3. За упис на промена на фирма, односно на-
зив, како и за промена на дејноста или видот и 
обемот на одговорноста во правниот промет со тре-
ти лица или видот и обемот на одговорноста за 
обврските на другите организации на здружениот 
труд утврдени со самоуправна спогодба за здру-
жување се плаќа такса во износ од 1.000 динари и 

4 За упис на секоја настаната промена на за-
пишаните податоци во регистарот се плаќа такса во 
износ од 200 динари. 

Забелешка: 

1) кога повеќе организации на здружениот труд 
се здружуваат во една, покрај таксата за поднесокот 
се плаќа и такса за упис На здружување, според став 
4 од овој тарифен број, за секоја здружена орга-
низација на здружениот труд, а за запишување на 
основната организација на здружениот труд се пла-
ќа такса според тарифниот број 8 став 1 и тарифен 
број 9 ставовите 1 до 3; 

2) кога седиштето на организацијата на здру-
жениот труд се преместува на подрачје на ист сто-
пански суд, се плаќа такса од тарифен број 8 став 
1, како и од став 4 од овој тарифен број. 

Кога седиштето на организацијата на здруже-
ниот труд се преместува од подрачје на еден на 
подрачја на друг стопански суд се плаќа такса како 
при регистрација на основната организација на здру-
жениот труд според тарифниот број 8 став 1 и та-
рифниот број 9 ставовите 1 до 3; 

3) за упис на привремена мерка или отворање 
на постапка за редовна ликвидација и присилно по-
рамнување односно отворање на стечајна постапка 
не се плаќа такса; 

4) ако со еден поднесок се бараат повеќе уписи 
такса се плаќа за секој упис посебно; 

5) за упис на промена на работоводен орган 
или на друго овластено лице со самоуправниот општ 

акт се плаќа таксата од став 4 на овој тарифен 
број; 

6) таксата од став 2 на овој тарифен број се 
плаќа само ако уписот на работоводниот орган или 
на друго овластено лице со самоуправниот општ акт 
се бара по уписот на актот за основање на органи-
зација на здружениот труд; 

7) одредбите од ставовите 1 до 4 на овој тари-
фен број и забелешките на овој тарифен број сход-
но се применуваат на другите субјекти определени 
со закон и 

8) таксата на овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

3. Објавување 

Тарифен број 10 4 

За доставување на запишаните податоци заради 
објавување во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", се плаќа такса во износ од 
100 динари. 

Забелешка: 

1) за објавување на податоци чие запишување 
е барано со еден поднесок се плаќа само една такса 
од овој тарифен број и 

2) таксата по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон), 
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V. КРИВИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРИВАТНА ТУЖБА 

1. Поднесоци 

Тарифен број 11 

1. За приватна тужба и за противтужба се плаќа 
такса во износ од 1.000 динари,-

2. За предлог за враќање во поранешна состојба 
се плаќа такса во износ од 500 динари и 

3. За жалба против пресуда на суд од прв сте-
пен и за жалба против решение со кое е изречена 
судска опомена се плаќа такса во износ од 750 ди-
нари. 

За барање за повторување на кривична постапка 
се плаќа такса во износ од 500 динари. 

Забелешка: 

1) ако кривичната постапка се води во смисла 
на член 32 од Законот за кривичната постанка (един-
ствена постапка),, во случај кога едниот поднесок се 
однесува на повеќе приватни тужители или на по-
веќе обвинети или со поднесокот се опфатени по-
веќе кривични дела на еден обвинет се плаќа една 
такса; 

2) за поднесок со кој кривичната постапка се 
проширува на други кривични дела спрема ист об-
винет за кој се гони по приватна тужба, се плаќа 
такса според став 1 на овој тарифен број и 

3) за поднесоци што не се наведени во овој 'та-
рифен број, како и за прилозите кон поднесоците, 
не се плаќа такса. 

2. Одлука. 

Тарифен број 12 

За пресуда на суд од прв степен и за решение 
со кое се изрекува судска опомена се плаќа такса 
во износ од 1.500 динари. 

Забелешка: 

1) за првостепена пресуда или за решение со кое 
се изрекува судска опомена се плаќа една такса без 
оглед на бројот на приватните тужители и на бројот 
на кривичните дела што се опфатени оо една пре-
суда, односно, решение,-

2) ако за повеќе кривични дела на едно лице 
поради раздвојување на постапката (член 32 од За-
конот за кривичната постапка), се донесени пресу-
ди од страна на ист суд, за пресудата се плаќа 
една такса; 

3) ако со пресуда е одбиена тужбата поради не-
надлежност на судот, платената такса за оваа пре-
суда ќе се засмета во таксата за пресудата на над-
лежниот суд. Ако засметаната такса е поголема, ви-
шокот не се враќа. Ако поради жалба, предлог за 
враќање во поранешна состојба или за повторување 
на кривичната постапка пресудата се укине, таксата 
платена за укинатата пресуда ќе се засмета во так-
сата за новата првостепена пресуда и 

4) за првостепени одлуки што не се наведени 
во овој тарифен број и за одлуки на судот од втор 
степен не се плаќа такса. 

3. Кривична постапка според Законот за печатот 
и другите средства за информирање 

Тарифен број 13 

Во постапката според Законот за печатот и дру-
гите средства за информирање се плаќаат такси 
предвидени во тарифните броеви 11 и 12 од оваа 
тарифа во двоен износ. 

VI. ПОСТАПКА ПО УПРАВНИ СПОРОВИ 

1. Поднесоци 

Тарифен број 14 

1. За тужба против управен акт се плаќа такса 
во износ од 500 динари и 

2. За тужба за повторување на постапка се пла-
ќа такса во износ од 500 динари, 

Забелешка : 

1) за предлог да се издаде решение со кое се 
заменува управен акт и за други поднесоци што не 
се наведени во овој тарифен број, како и за при-
лози кон поднесоците не се плаќа такса,-

2) за поднесоци во управно-сметководните спо-
рови и во споровите по девизни работи се плаќа 
такса од овој тарифен број зголемена за три пати и 

3) такса од став 1 на овој тарифен број се пла-
ќа и за барање од член 20 од Законот за управните 
спорови. 

2. Судски одлуки 

Тарифен број 15 

За пресуда во постапка во управен спор се пла-
ќа такса ако: 

1) предметот на спорот е проценлив, од вред-
носта на спорниот предмет 1°/о, но најмногу 1.000 
динари и 

2) предметот на спорот е непроценлив, 500 ди-
нари. 

Забелешка: 

1) таксата од точка 1 на овој тарифен број не 
може да биде помала од 500 динари,-

2) ако предметот на спорот е делумно процен-
лив, а делумно е непроценлив, такса се плаќа како 
да е предметот проценлив. 

Кога се во прашање работи од инвалидското оси-
гурување, работи од социјалното осигурување, стара-
телството, посвојувањето и социјалната помош, такса 
за пресудата се плаќа како за предметот од непро-
ценлива вредност; 

3) во спорови по девизни работи во управно-
сметководни спорови се плаќа такса за пресуда 2% 
од вредноста на предметот на спорот, ако е тој про-
ценлив, но најмногу 5.000 динари и 

4) за одлуки што не се наведени во ОВОЈ*1 тарифен 
број не се плаќа такса. 

VII. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ 

1. Судски уверенија и потврди 

Тарифен број 16 

1. За поднесок со кој се бара издавање на уве-
рение се плаќа такса во износ од 20 динари и 

2. За уверение се плаќа такса во износ од 50 
динари. 

Забелешка: г • 

1) ако со едно уверение се сведочат повеќе ф а / 
ти, особини, односи или околности се плаќа ед/; 
такса,-

2) за потврда дека таксата е платена, издаде 
во форма на уверение, се плаќа такса според о; 
тарифен број. Не се плаќа такса ако се издава 
признаница на платената такса,-

3) не се плаќа такса од овој тарифен бро% 
потврда што ја издава судот на странката, с в е д е в 
вештакот, толкувачот, преведувачот и друго лице 
учествувало' во постапката дек^ присуствувал н:» р 
чиште, ако заради присуството на рочиштето г т 
твувале од работа; 
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4) за потврда на провосилност или извршност ко-
ја се става на судски отправок не се плаќа такса,-

5) такса од став 1 на овој тарифен број се т а -
ќа и за телефонските поднесоци, како и секој до-
полнителен поднесок со кој се дополнува или ме-
нува првобитниот поднесок; 

6) таксата за уверението се лепи ца поднесокот 
со кој се бара издавање на уверение; 

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

8) за поднесок со кој се бара издавање на уве-
рение заради остварување право на додаток за деца 
или за остварување право од здравствено, инвалид-
ско или пензиско осигурување, како и за самото 
уверение не се плаќа такса и 

9) таксата по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

2. Полномошно 

Тарифен број 17, 

1. За издавање усно полномошно на записник 
пред суд се плаќа такса во износ од 150 динари; 

2. За усно отповикување или отказ на полно-
мошно на записник пред суд се плаќа такса во из-
нос од 100 динари и 

3. За судско известување на отповикување или 
отказ на полномошно се плаќа такса во износ • од 
100 динари. 

Забелешка: 

1) ако повеќе лица овластени за потпишување 
на правно лице му издаваат полномошно на еден 
застапник се плаќа такса за едно полномошно; 

2) не се плаќа такса за писмена полномошно 
што му се поднесува не заверено на судот како до-
каз за застапување; / 

3) не се плаќа такса од овој тарифен број за 
издавање на усно полномошно на записник пред 

' судот во кривичната постапка за дела кои се гонат 
по службена должност и во постапка за стопански 
престапи; 

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

5) за издавање на усно полномошно според став 
1 на овој1 тарифен број се плаќа една такса и кога 
повеќе лица истовремено му издаваат полномошно 
на едно лице или на поголем број лица и 

6) таксата по овој тарифен број се плаќа зо 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

3. Разгледување на списи 

Тарифен број 18 

За разгледување на судски списи се плаќа так-
са во износ од 100 динари. 

Забелешка: 

1) не се плаќа такса за разгледување на списи 
по кои постапката е во тек, ако списите ги разгле-
дува странка или нејзин застапник, односно полно-
мошник ; 

2) таксата се лепи на списот кој се разгледува, 
три што работникот во судот потврдува дека ели-
от е разгледан; 
е 3) за писмено или усно барање да се дозволи 

-о< разгледување на спис не се плаќа такса и 
4) таксата по овој тарифен број се плаќа во 

1ксени марки (член 6 од овој закон). 

4. Преписи 

Тарифен број 19 

1. За препишување на судски акти, како и за 
препишување на акти од збирка па исправи, што 
ги извршил судот по барање на странката се плаќа 
такса од полутабак на оригиналот во износ од 50 
динари,-

2. Ако истовремено судскиот препис се заверува 
се плаќа такса во износ од 50 динари и 

3. За писменото или усното барање да се извр-
ши препишување се плаќа такса во износ од 25 ди-
нари. 1 

Забелешка : 

1) таксата за препис се лепи на молбата со која 
е барано препишување, а во случај на усна молба, 
н а СПИСОТ; 

2) ако препишувањето се врши на странски 1а-
зик, таксата од овој тарифен број се зголемува за 
50%; 

3) за препис на раснравен записник (од претрес, 
расправа или рочиште), ко ј е изготвен истовремено 
со составувањето на изворникот се плаќа половина 
од таксата од став 1 на овој тарифен број; 

4) таксата за заверка на потпис, ракопис или 
препис ја плаќа лицето што бара заверка; 

5) како полутабак се подразбира лист хартија 
од две страни во нормална канцелариска големи-
на и 

6) таксата по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

5. Изводи од јавни книги 

Тарифен број1 20 

За изводи од регистарот на организациите на 
здружениот, труд и другите субјекти определени со 
закон, кога се издаваат по барање од странката се 
плаќа такса од полутабак во износ од 25 динари. 

Забелешка: 

1) ако изводот го составила странката и му го 
поднела на судот на потврда, се плаќа половина од 
таксата на овој тарифен број; 

2) за писмено или усно барање на странката* да 
и се издаде извод не се плаќа такса; 

3) за изводи од таписки и други јавни книги 
што се издаваат на странките за остварување право 
на додаток на деца или заради остварување право 
од здравствено, инвалидско или пензиско осигуру-
вање не се плаќа такса и 

• 4) таксата по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

6. Правна помош 

Тарифен број 21 

За поднесок кој се предава усно на записник 
пред судот се плаќа такса според тарифниот број 
за односниот поднесок. 

7. Други предмети 

Тарифен број 22 

1. За предлог на странката судот да определи 
судија или претседател на избран суд (член 475 ста-
вовите 1 и 2 од Законот за процесната постапка) се 
плаќа такса во износ од 250 динари ; 

'2. За предлог за изземање на судија на избран 
суд (член 477 од Законот за процесната постапка) 
се плаќа такса во износ од 500 динари и 

3. За ставање на потврда за правосилност и из-
вршност на пресуда и на извршна пресуда на из-
бран суд се плаќа такса во износ од 500 динари, 
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Забелешка : 

1) не се плаќа такса од став 1 на овој! тарифен 
број ако предлогот за назначување на претседател 
на избран суд го поднел избран судија (член 475 
од Законот за процесната постапка) и 

2) таксата по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

Тарифен број 23 

За опомена со која некој се повикува да плати 
такса што бил должен да ја плати и без опомена, 
се плаќа такса во износ од 50 динари. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 58 

Прописите за административните такси ќе се при-
менуваат пред судовите само во поглед на предме-
тите на судската управа. 

Член 59 

Ослободувањето од судските такси што се пред-
видени со одделни закони пред донесувањето на 
овој закон ќе важат и по неговото влегување во 
сила. 

Член 60 

За поднесоците, дејствијата и исправите по кои 
таксената обврска настанала до денот на влегува-
њето во сила на овој закон, таксата ќе се плаќа 
според досегашните прописи и тарифа. 

АКО ДО влегувањето во сила на овој1 закон е пла-
тена такса за дејствие што ќе се изврши по влегу-
вањето во сила на овој закон, нема да се плаќа нова 
такса според овој закон, ниту ќе се враќа повеќе 
платената такса. 

Член 61 

Со влегувањето во сила на овој закон престану-
ва да важи Законот за републичките судски такси 
(„Службен весник на СРМ" број 46/72; 34/75; 46/75; 
42/80 И 50/82). 

Член 62 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 септември 1986 година. 

413. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за ре-

публичките награди („Службен весник на СРМ" број 
39/84), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ", „КЛИ-
МЕНТ ОХРИДСКИ", „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", „МИТО ХА-

ЏИ ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН" И „25 МАЈ" 

I 

Паричниот износ на републичката награда „11 
Октомври", за долгогодишни остварувања се утврдува 
во висина од 200.000 динари. 

Паричниот износ на републичките награди „11 
Октомври", „Климент Охридски", „Гоце Делчев", „Ми-
то Хаџи Василев-Јасмин" и „25 Ма}" за повеќего-
дишни, односно едногодишни остварувања се утвр-
дува во висина од 100.000 динари. 

II 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за утврдување на паричните 
износи на републичките награди „11 Октомври", 
„Климент Охридски", „Гоце Делчев", „Мито Хаџи 
Василев-Јасмин" и „25 Мај", број 08/1238 од 25 ап-
рил 1985 година („Службен весник на СРМ" број 
15/85). 

III 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1987 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 43-2091 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
м-р Павле Георгиевски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигоројски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов, е. р. 

414. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" број 15/80), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Со-
борот на општините, одржани на 15 јули 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СОГЛАСНОСТ СО ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ 
ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И 

ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за определување на 
висината и начинот на плаќање на надоместоците за 
употреба на јавните патишта што се плаќаат за мо-
торни и приклучни возила, што Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за па-
тишта ја донесе на седницата од 18 јуни 1986 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2090/1 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
м-р Павле Георгиевски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, е. р. 
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415. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за сред-

ствата за пошумување на годините („Службен веснлк 
на СРМ" број 48/74) и член 17 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за шумите („Слу-
жбен весник на СРМ" број 15/86), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на. Соборот на здружениот труд и Соборот 
на општините, одржани на 15 јули 1986 година, до-
несе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 

ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ И МЕЛИОРА-
ЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЛАБОПРОДУКТИВ-
НИТЕ НИСКОСТЕБЛЕСТИ И ДЕГРАДИРАНИ ШУ-

МИ И ЧЕСТ АЦИ ВО 1986 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
пошумување на годините и мелиорација и рекон-
струкција на слабопродуктивните нискостеблести и 
деградирани шуми и честапи (шикари) во 1986 го-
дина, нивните корисници, мерките што ќе се фи-
нансираат, како и начинот на користењето на сред-
ствата. 

III 

Средствата за пошумување на годините и мелио-
рација и реконструкција на слабопродуктивните ни-
скостеблести и деградирани шуми и честаци се ут-
врдуваат во износ од 440.833.548,00 динари и тоа по 
следните основи: 

—• салдо на жиро-сметката на ден 
31 декември 1985 година 60.833.548,00 

—- средства што Републиката ги ос-
тварува од вишокот на прихо-
дите над расходите на Народна-
та банка на Македонија 380.000.000,00 

I I I 

Корисници на средствата за пошумување на го-
дините и мелиорација и реконструкција на слабо-
продуктивните нискостеблести и деградирани шуми 
и честаци можат да бидат општините, организа-
циите на здружен труд што стопанисуваат со шу-
тм и други заинтересирани организации. 

учество за изградба на патиш-
та во пошумените објекти и 
објекти за мелиоризација и ре-
конструкција 
картиран^ и колаудација на 
пошумени објекти 
следење на здравствената со-
стојба на насадите и научно-
истражувачки мерки 
заштита на пошумените и ме-
лиорираните објекти од болести, 
штетници и пожари 
трошоци за функција 

6.000.000 дин. 

2.500.000 дин. 

2.500.000 дин. 

8.000.000 дин. 
3.333.548 ДИН. 

ВКУПНО: 440.833.548 ДИН. 

Средствата предвидени со оваа програма се да-
ваат на корисниците без обврска на враќање. 

Средствата за садење и одгледување на шум-
ските насади, за реконструкција на деградирани шу-
ми со одгледување и чување, за мелиорација на 
шуми оо ресурекција и прореди, за набавка на ме-
ханизација и за изградба на патишта во пошуме-
ни објекти и објекти за .мелиорација и реконструк-
ција можат да се користат под услов ако корисни-
ците на средствата обезбедат сопствено учество нај-
малку 50°/о од износот на претсметковната вредност 
на работите. 

Од, средствата по оваа програма се обезбедува 
производство на садници за пошумување на голини 
и реконструкција на деградирани шуми и шикари 
на општествени и индивидуални површини без учес-
тво, односно без надомест. 

VI 

Распоредот на средствата од точка IV, по ко-
рисници ќе го врши Советот за пошумување на го-
дините врз основа на програми за пошумување на 
годините, односно шумско стопански основи и про-
грами за унапредување на шумите што ги донесу-
ваат корисниците на средствата и извршените ра-
боти. 

Висината на учеството на средствата на Репуб-
ликата по одделни намени ќе ја определи Советот 
за пошумување на годините. 

IV VIII 

Средствата за пошумување на годините и мелио-
рација и реконструкција на слабопродуктивните ни-
скостеблести и деградирани шуми и честаци ќе се 
користат: за учество во садење, одгледување и чу-
вање на нови шумски насади, за учество во мелио-
,радија на шуми со ресурекција и со прореди, за 

учество во реконструкција на деградирани шуми со 
одгледување, за производство на садници, за учество 
во набавка на механизација за пошумување и ме-
лиорација, за учество во изградба на патишта во 
пошумени објекти и објекти за мелиорација и ре-
конструкција, за картирање и колаудација на пошу-
мени објекти, за заштита на пошумените и мелпо-
рираните објекти од болести, штетници и пожари, 
за следење на здравствената состојба на насадите и 
научно применувачки мерки и за трошоци за функ-
ција на Советот за пошумување на годините и тоа 
во следните износи: 

—• учество во садење и одгледу-
вање на шумските насади 140.000.000 дин. 

— учество во мелиорација на 
шуми со ресурекција и про-
реди 13.500.000 дин. 

— учество во реконструкција на 
деградирани шуми со одгле-
дување и чување 45.000.000 дин. 

— производство на садници 180.000.000 дин. 
— учество за набавка на меха-

низација 40.000.000 дин. 

Со пошумување ќе се зафаќаат годините што 
се лоцирани на стрмни терени на кои се развиваат 
ерозивните процеси и голини кои по своите при-
родни особености, стопанско-економски услови, заш-
титни и други општокорисни функции најдобро ќе 
се користат кога на нив ќе се одгледуваат шуми. 

Приоритет во пошумувањето ќе се дава на об-
јектите : 

— што претставуваат поголема целина заради 
поорганизирана заштита и одгледување на подигна-
тите култури. Големината на истите да не биде по-
мала од 50 ха; 

— што не се оптоварени со пасење на добиток, 
односно "се разграничени од пасиштата,-

— што се надоврзуваат на постојните природни 
шуми или подигнати насади или се во близина на 
индустриски, сообраќајници или други објекти, по-
кра ј езерата, акумулации и слично; 

—- за кои се решени имотно-правните односи. 
Мелиорација на шуми со ресурекциони сечи и 

прореди ќе се врши во деградирани шуми и честа-
ци (шикари) што се наоѓаат на плодни растишта и 
се одликуваат со добар состав на видовите на дрвја 
и нивна биолошка способност за вегетативно обно-
вување и оформување во квалитетни изданкови шу-
ми, а потоа со соодветни огледни мерки во ви-
соки шуми. 

Реконструкција на шуми ќе се врши на дегра-
дирани шуми и шикари кои се наоѓаат на плодни и 
приоритетни растишта но со лош состав на видовите 
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дрвја со ослабени биолошки способности за вегета-
тивно обновување и формирање во ниски регу-
лирани шуми, како и во лисничките шуми и псеудо-
маќиите. 

VI I I 

Оваа финансиска програма ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2125/1 
15 јули 1986 година 

Скопје Потпретседател 
на Собранието на СР Македонија, 

м р Павле Георгиевски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Гиновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Илија Глигоровски, с. р. 

416. 
Врз основа на членовите 36 и 38 од Законот за 

општествените совети и за републичките општестве-
ни совети („Службен весник на СРМ" број 24/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничката седница на сите собори, одржана 
на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ И ВО 

НИВНИТЕ КООРДИНАЦИОНИ ОДБОРИ 

За делегати на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија во републичките општествени 
совети и нивните ^ координациони одбори се делеги-, 
раат: 

I. ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА 
ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 
се делегираат: 

М-р Павле Георгиевски, потпретседател на Со-
бранието на СРМ и 

Петар Карајанов, претседател на Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

За член на Координациониот одбор на овој Со-
вет се делегира 

М-р Павле Георгиевски, потпретседател на Со-
бранието на СРМ. 

II. ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА 
СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИ-
ТИКА се делегираат: 

Дургут Едиповски, потпретседател на Собрание-
то на СРМ и 
Иван Адамовски, претседател на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

За член на Координациониот одбор на овој Со-
вет се делегира 

Дургут Едиповски, потпретседател на Собранието 
на СРМ. 

III. ЗА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО 
РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ОД-
НОСИ СО СТРАНСТВО се делегираат: 

Илија Глигороски, претседател на Соборот на 
општините на Собранието на СРМ и 

Љубомир Самоников, претседател на Комисијата 
за надворешно-политички прашања и односи со стран-
ство. 

За член на Координациониот одбор на овој Со-
вет се делегира 

Илија Глигороски, претседател на Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2150 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

417. 
Врз основа на член 425 од Уставот на Соција-

цијалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД 
НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста судија на Уставниот 
суд на Македонија Гога Николовски, по лично ба-
рање поради избор за претседател на РК ССРНМ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број' 08-2142 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

418. 
Врз основа на член 60 од Законот за Народната 

банка на Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 36/77), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

За гувернер на Народната банка на Македонија 
се именува м-р. Борко Станоевски, вицегувернер на 
Народната банка на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-

Број 08-2143 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

419. 
Врз основа на член 61 став з од Законот за На-

родната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 36/77), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничката седница на си-
те собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОД-
НАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Маке-
донија се именува д-р Беќир Назми Жута, досегашен 
претседател на Секцијата за станбено-комунална поли-
тика на РК ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2144 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

420. 
Врз основа на член 172 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За заменик на републичкиот секретар за вна-
трешни работи се именува Киро Коштанов, потсе-
кретар на Службата за јавна безбедност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2145 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

421. 
Врз основа на член 172 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" броЈ 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За заменик на претседателот на Републичкиот ко-
митет за здравство и социјална политика се имену-
ва Данаил Христо Симовски, полномошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2146 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

422. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува од должноста претседател на Ок-
ружниот суд во Скопје Михајло Маневски, поради 
избор во друг орган. 

За претседател на Окружниот суд во Скопје се 
избира Генко Андоновски, судија на Врховниот суд 
на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2147 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

423. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите на 

здружениот труд („Службен весник на СРМ" број 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО 

СКОПЈЕ 

Се разрешува, од должноста претседател на Ос-
новниот суд на здружениот труд во Скопје, Ленче 
Софрониевска, поради избор во друг орган. 

За претседател на Основниот суд на здруже-
ниот труд во Скопје се избира Аница Мифтари, по-
стојан судија на Основниот суд на здружениот труд 
во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2148 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

424. 
Врз основа на член 35 од Законот за Јавното 

обвинителство на Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заеднич-
ката седница на сите собори, одржана на 15 јули 
1986 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
ВО ШТИП 

За окружен јавен обвинител во Окружното јав-
но обвинителство во Штип се именува Бошко Ни-
кола Асамбелевски, окружен јавен обвинител во 
Окружното Јавно обвинителство во Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

15 јули 1986 година 
Скопје 

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

425. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ 

СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста судија на Врховниот 
суд на Македонија Генко Андоновски, поради избор 
на нова функција. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2156 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

ћа Собранието на СРМ, 
д-р Џулиет Старова, е. р. 

426. 
Врз основа на член 37 од Законот за општестве-

ниот правобранител на самоуправувањето („Служ-
бен весник на СРМ" број 47/75), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите собори о д р ж а н а на 15 јули 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРА-

ВУВАЊЕТО 

Се разрешува од должноста заменик на Репуб-
личкиот општествен правобранител на самоуправува-
њето Зејнел Беговиќ, поради изборот во друг ор-
ган и Аница Мифтари, поради изборот во друг 
орган. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2155 
15 јули 1986 година 

Скопје 

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

427. 
Врз основа на член 178 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

За републички советник во Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија се именува прим. -
д-р Видое Стефановски, досегашен заменик на прет-
седателот на Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2151 Претседател 
15 јули 1986 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д р Вулне? Старова, е р. 

428. 
Врз основа на член 71 од Законот за Народната 

банка на Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 36/77), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 15 јули 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УПОТРЕБАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ-
ОТ ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ПО ЗАВР-

ШНАТА СМЕТКА ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Дополнително утврдениот вишок на приходи 
над расходите со Завршната сметка на Народната 
банка на Македонија за 1985 година, во износ од 
927.561.454 динари ќе се користи за : 

а) намирување на обврската на 
Републиката по основ на За-
конот за обезбедување сред-
ства за регрес на дел од тро-
шоците по основ на каматите 
на кредитите за залихите на 
пченица од родот од 1985 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" 
број 28/86) ВО ИЗНОС од 660.000.000 ДИН. 

б) за компензација и регреси на 
основни прехранбени произво-
ди во 1986 година 267.561.454 „ 

2. Средствата од точка 1 под а) од оваа одлука 
Народната банка на Македонија ќе ги уплати на 
посебна сметка на сојузниот орган на управата над-
лежен за пазар и општортопански работи кај' Служ-
бата на општественото книговодство утврдена со За-
конот. 

3. Начинот на користењето на намените од точ-
ка 1-6 ќе го пропише Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2123/1 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 
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429. 
Врз основа на член 145 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 617 од 
Законот за здружениот труд и член 14 од Законот 
за привремените мерки на општествената заштита 
на самоуправните права и општествената сопственост 
(„Службен весник на СРМ" број 22/85), а по Пред-
лог на Комисијата за утврдување услови за презе-
мање на привремени мерки на општествената зашти-
та на самоуправните права и општествената сопстве-
ност спрема Основната организација на здружениот 
труд Клиника за очни болести при Медицинскиот 
факултет Скопје, како и Мислењето на Советот на 
синдикатите на Македонија, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА САМОУПРАВНИ-
ТЕ ПРАВА И ОПШТЕСТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ 
СПРЕМА ООЗТ — КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ 

ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

1. Спрема ООЗТ Клиника за очни болести при 
Медицинскиот факултет — Скопје, се преземаат след-
ниве привремени мерки: 

— се сменува од должност директорот на Кли-
никата; 

— се сменуваат од должност раководните ра-
ботници со посебни овластувања; 

— се распушта Работничкиот совет; 
— се распушта Органот на самоуправната ра-

ботничка контрола и 
— се распушта Дисциплинската комисија. 
2. Мерките се преземаат поради тоа што во 

Клиниката суштествено' се нарушени самоуправните 
односи и потешко се повредени општествените ин-
тереси во смисла на член 619 став 1 точка 5 и член 
621 од Законот за здружениот труд, како и член 
3 став 1 точка 2 и член 4 од Законот за привре-
мените мерки на општествената заштита на само-
управните права и општествената сопственост. 

3. За привремен управник на ООЗТ — Клиника 
за очни болести при Медицинскиот факултет во Ско-
пје се именува Димитар Котевски. 

Привремениот управник ќе ги врши функциите 
на органот на управување, на« органот на самоуп-
равната работничка контрола, на дисциплинската ко-
мисија и на раководните работници за време до 
дванаесет месеци. 

4. Привремениот управник за вршењето на функ-
цијата ќе прима личен доход според Правилникот 
за распределба на личните доходи на работниците 
во Клиниката, за работи и работни задачи предви-
дени за директор. 

5. Спроведувањето на изборите за членови на 
работничкиот совет, органот на самоуправната ра-
ботничка контрола, дисциплинската комисија и за 
раководните работници ќе се извршат во рамките 
утврдени со Закон, а пред истекот на времето опре-
делено во точка 3 став 2 од оваа одлука. 

6. Самоуправните општи акти на Клиниката за 
очни болести да се усогласат со Законот за здрав-
ствена заштита, Законот за работните односи и дру-
гите прописи во рок од 6 месеци од донесувањето 
на оваа одлука. 

7. Пријава за упис на привремените мерки во 
судскиот регистар ќе поднесе привремениот управ-
ник. 

Во судскиот регистар се запишува и престанокот 
на привремените мерки. 

8. Надзорот над спроведувањето на привремени-
те мерки ќе го врши Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2096 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

430. 
Врз основа на член 27-а од Законот за само-

управните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 
41/81 и 25/84), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 19Ѕ6 

ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлу-
ката за утврдување .стапките на придонесите на Ре-
публичката заедница на културата за 1986 година 
број 0804-143/66, што ја утврди Собранието на Ре-
публичката заедница на културата на седницата, одр-
жана на 14 јули 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- Број 08-2121/1 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

431. 
Врз основа на член 249 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република - Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ ВО РА-
БОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — МЕДИЦИНСКИ ФА-

КУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување на ООЗТ во Работна организација — 
Медицински факултет што ја донесоа работниците 
на факултетот на референдумот, одржан на 29 јуни 
и на 2 и 15 октомври 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2120/1 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на ^ Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, е. р. 
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432. 
Врз основа на член 23 од Општествениот до-

говор за основите на стратегијата на технолошкиот 
развој во СФРЈ („Службен лист на СФРЈ" број 7/84), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕ-
ЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА 
ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За член на Одборот за следење на спроведу-
вањето на Општествениот договор за основите на 
стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ се 
делегира Елена Михајлова, член на Претседателство-
то на Советот на ССМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2138 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

433. 
Врз основа на член 20 од Општествениот дого-

вор за организирање, воспитување и образование на 
граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија на привремена работа и престој во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ" број 18/80), Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА З А 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАЃА-
НИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПРИВРЕМЕНА 

РАБОТА И ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО 

За членови на Комисијата за воспитување и об-
разование на граѓаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на привремена работа , 
и престој во странство се избираат: 

Никола Василевски, потсекретар во Републички-
от комитет за образование и физичка култура и 

Методи {Сушевски, заменик на секретарот на. 
РСИЗ за образование и детска заштита. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2137 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

434. 
Врз основа на член 62 од Законот за научноис-

тражувачката дејност („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ З А МАКЕДОНСКИ 
ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ" — СКОПЈЕ, З А 

ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков" 
— Скопје, со која за директор на Институтот се 
именува д-р Олга Иванова, виш научен соработник 
во Институтот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2135 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

435. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за^сцен-

ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ" 
број 4/86), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА АН-

САМБЛОТ З А НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ 
„ Т А Н Е Ц " — СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Ансамблот за народни игри и песни 
„Танец" — Скопје се именуваат: 

Стојан Руменов, советник на претседателот на 
Републичкиот комитет за меѓународни односи, 

Ташко Тодоров, музички уметник вработен во 
ООЗТ „Опера" при Македонскиот народен театар 

Кирил Алексов, делегат во Општествено-политич-
к и о т собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2136 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

436. 
Врз основа на член 13 од Законот за Новинско-

издавачката работна организација „Службен весник 
на СРМ" — Скопје („Службен весник на СРМ" број 
43/80), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ З А 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НОВИНСКО ИЗДА 
ВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СЛУЖ-

БЕН ВЕСНИК НА СРМ" — СКОПЈЕ 

За членови во Конкурсната комисија за изготву-
вање предлог за именување директор на Новинско-
издавачката работна организација „Службен весник 
на СРМ" — Скопје, се именуваат: 
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Илија Јовчевски, помошник на секретарот на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја и 

Јордан Јанчевски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2132 
15 јули 1986 Година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска е. р. 

437. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за 

филмската дејност („Службен весник на СРМ" број 
15/86), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ З А 
ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ < 

— СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за утврду-
вање предлог за именување работоводен орган на 
РО за производство на филмови „Вардар-филм" — 
Скопје, се именуваат: 

Лазо Крстевски, делегат во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на СРМ и 

Горѓи Бојчевски, советник на претседателот на 
Републичкиот комитет за култура. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2133 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

438. 
Врз - основа на точка 36 од Општествениот до-

говор за заедничките основи и мерила за утврдување 
на личните доходи и на другите примања и надо-
местоци на функционерите во републичките орга-
ни и во органите на општествено-политичките орга-
низации во Републиката, Собранието на Социјали 
етичка Република Македонија на одделна седница 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН И 
НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО КОМИСИЈАТА ЗА СЛЕДЕ 
ЊЕ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИ-
ЛА З А УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И 
НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ ВО 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ВО ОРГАНИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВО РЕПУБЛИКАТА 

Се разрешува членот и неговиот заменик во 
Комисијата за следење спроведувањето на Општестве-
ниот договор за заедничките основи и мерила за 
утврдување на личните доходи и другите примања и 
надоместоци во републичките органи и органите на 

општествено-политичките организации во Република-
та, поради престанок на делегатската функција: 

Живко Трајкоски, како член на Комисијата и 
Спирко Спироски, негов заменик. 
За член и негов заменик во Комисијата за сле-

дење спроведувањето на Општествениот договор за 
заедничките основи и мерила за утврдување на лич-
ните доходи и на другите примања и надоместоци 
во републичките органи и во органите на општестве-
но-политичките организации во Републиката се де-
легираат: 

а) за член Дургут Едиповски, потпретседател на 
Собранието на СР Македонија и 

б) негов заменик Кирил Алексовски, делегат во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2139 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

439. 
Врз основа на член 41 од Општествениот .договор 

за заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распре-
делбата на средствата на доходот во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ" број 2/85), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 јули 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК И НЕГОВ З А -
МЕНИК ВО КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА 
СЛЕДЕЊЕ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВА 
НИОТ ДОГОВОР З А ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И 
МЕРИЛА З А САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА 
ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА СРЕДСТВАТА И ДОХОДОТ ВО СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Зе претставник и негов заменик во Координацио-
ниот одбор за следење спроведувањето на Опште-
ствениот договор за заедничките основи и мерила 
за самоуправно уредување на односите во стекну-
вањето и распределбата на средствата и доходот во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
се делегираат. 

а) за претставник 
м-р Софија Тодорова, предавач на Правниот фа-

култет Скопје и , 
б) за негов заменик 
Мемед Нурединовски, претседател на Одборот 

за општествено-економски односи и развојна поли-
тика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2134 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

440. 
Врз основа на член 26 точка 3 и членовите 25 

и 35 од Одлуката за основите и мерилата за стекну-
вање и распределба на средствата за лични доходи 
и другите примања и надоместоци на функционери-
те што ги избира и именува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник 
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на СРМ" број 24/85), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на седницата одржа-
на на 15 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНК 
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СО-
БРАНИЕТО НА СРМ И НА РАКОВОДНИТЕ РА-
БОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците на функционерите што 
ги избира и именува Собранието на СРМ и на раковод-
ните работници што ги назначува Претседателството на 
Собранието на СРМ за деновите поминати надвор 
од местото на престојувањето поради учество во ра-
ботата на Собранието на СРМ, неговите собори и 
работни тела чиј што член е или поради извршува-
ње на работи и задачи по одлука на тие тела нив-
ните претседатели или на претседателот на Собра-
нието на СРМ, изнесува 2.500 динари. 

2. Доколку за време на службеното патување 
не се ноќева надвор од местото на живеење днев-
ницата се намалува за 30%. 

3. Доколку на службеното патување има трошо-
ци за ноќевање, надоместокот на дневницата и на 
трошоците за ноќевање можат да изнесуваат до 
4.350 динари. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", а ќе се применува од 16 јули 1986 година. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ 
И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 10-2098 
15 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисија за прашања на изборите 
и именувањата, 

Томе Д раку левски, е. р. 

441. 
Врз основа >на член 13 став 3 од Законот за 

сценско -уметничката дејност („Службен верник на 
СРМ" број 4/86), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА Р1МЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 

МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Македонската филхармонија се именуваат: 

Милка Божикова, делегат во Општествоно-поли-
тичкиот собор на Собранието на ОР Мжедонија , 

Лојза Инческа, (делегат во Соборот на 'Здружени-
от труд ;на Собранието н а СР Македонија, ш е ф на 
план и анализа во Фабриката за чоколади, вафли 
и бонбони „Европа" — Скопје и 

Љубомир Поповски, извршен секретар на Град-
скиот комитет на СКМ — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1963/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

442. 
Врз обнова на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен верник на СЕМ" 
број 16/85), Ооборогг на здружениот труд ада Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни (1986 година, донесе 

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

ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ - г СКОПЈЕ 

Се разрешува од м е н на Советот на Правниот 
факултет во Скопје Борче Атан,асовски, поради пре-
зафатеност. 

За член на Советот на Правниот факултет во 
Скопје се именува Вели Ведат, судија на Окружниот 
суд во (Скопје. 

00|БРАНИЕ НА (СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 08-,1965/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

443. 
Врз обнова 1на член 248 /став 3 од Законот за 

најсоленото образование („Службен весник на СР1М" 
број 16/85), Соборот н а здружениот труд на Собра-
н и е ^ (на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 
НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ 

БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кожни и 
венерични болести — Скопје, поради истек на вре-
мето ;за кое се именувани: Чедо ѓорѓиевски, Загорка 
Тр а ј ч о с к а и Јорданка Кард ел е. 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ .Клиника за кожни и венерични бо-
лести — Скопје, )ое именуваат: 

д-р Петар Гајдов), делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, ш е ф на здравстве-
на станица при Медицинскиот центар во Титов 
Велес, 

Лилјана Ивановска, секретар на Одборот за здра-
вство и социјална 'политика во [Соборот (на здруже-
ниот труд на Собранието на СР Македонија и 

Душан Перески, делегат во Соборот на општини-
те на 'Собранието на СРМ, .наставник -во ОУ „Дане 
Крапчев" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1966/1 
30 јуни 1986 (година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, е. р . 
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444. 
Врз о ш е в а на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото »образование („Службен весник на СВМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 -јуни 1986 (година, донеле 

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

ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА — 
СКОПЈЕ 

Се (разрешуваат претставни цит е на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Клиника за нефроло-
гија — Скопје, поради истек на времето за кое се 
именувани: Деми Галип, Љубомир Велевски и Ѓули-
става Јумеровска. 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за нефрологија — Скоп-
је, се именуваат: 

ѓорѓи М а т е в с к и , делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, потпретседател на Со-
бранието на општина Титов Ве лос. 

Дуца Јанкуловом, (делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработена во 
РО „Алкалоид" — ООЗТ „Алкалоид — комерц" — 
Скопје и 

Татјана Митревска, делегат во 'Општествено-поли-
тичкиогг собор на Собранието на СРМ, медицински 
техничар во Заводот за рехабилитација — Отеше во. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1967/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

445. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен векшик на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе 

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

ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 
— СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на (општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Клиника за (детски бо-
лести — Скопје, поради истек на времето за кос се 
именуваат: Глигор Глигоров, Катарина Васи лев а и 
Софија Стефановска. 

За претставници на општествената заедница во 
Советот .на ООЗТ Клиника за детски болести — Скеп-
се именуваат: 

Борка 'Каевска, делегат в»о Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, вработена во 
Здравствен дом — Примарна здравствена заштита 

Центар" — Скопје, 
»то Виолета Карталов а, педијатар ^о Здравстве-

ниот дом „Карпош" и 
ТИХОМИР ТЧО,ПТАНОСКИ, п о м о ш н и к с е к р е т а р н а С о -

бранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОПИ ТА ЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1969/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Пр ете е ч ате л 

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

446. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружен,нот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 1986 .година, донесе 

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

ТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И 
ВИНАРСТВО ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозар-
ство и винарство во Скопје, поради истекот на вре-
мето за кое се именувани: Никола Столев, Мито Те 
менугов и Ристо Кру итовски. 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство 
во Скопје се именуваат: 

Којота Аврамовска директор на Републичкиот 
центар за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство „Примена" — Скопје, 

Димитар |Бакев, делегат во (Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, раководител на 
РЕ „Ладилник" — при АК „Тиквеш — Кавадарци и 

Хилда Георгиевска, секретар на ОК на ССРНМ 
„Чаир" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1968/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

447. 
Врз основа на Одлуката на Собранието на Сто-

панската комора на Македонија за избор на членови 
на Одборот за 'стратегија на технолошкиот развој, 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 јуни 1986 година, .донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК И НЕГОВ ЗАМЕ-

НИК ВО ОДБОРОТ ЗА СТРАТЕГИЈА НА 
ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ 

За претставник во Одборот за стратегија на тех-
нолошкиот развој при Стопанската комора на 'Маке-
донија се делегира Цветко Милошевски, вработен во 
ХЕЦ „Тито" — Гостивар. 

За негов заменик се делегира Небојша ^/-жулев-
ски, вработен во ЖТО — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

БЈР. 08-1970/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

448. 
Врз основа на член 39 од Законот за Службата 

на општественото книговодство во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 44/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОВЕТОТ НА СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За членови на 'Советот на Службата на опште-
ственото книговодство во СР1М ое избираат: 

Кирил Серафимов, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, генерален директор на 
РО „Хартија" — Кочани, 

Димитар Стојков, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, секретар на СИЗ за 
здравство и образование — Струмица, 

јакупи Сулејман, (делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, вработен во ХЕК 
„Југохром" — Ј егу новце и 

Костадин Шутаров, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, економист во 
ООЗТ „10 Октомври" — Богданци. 

(СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1959/11 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

449. 
Врз основа на член 32 став 3 од Законот за биб-

лиотечната дејност („Службен весник на СЕМ" број 
35/84), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, н а седни-
цата одржана на 30 јуни 1986 година; донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА НАРОД-

НАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" — СКОПЈЕ 

За претставници на Општествената заедница во 
Советот на Народната и универзитетска библиотека 
„Климент Охридски" —. Скопје се именуваат: 

Мирјана Тошева, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СР Македонија, 

м-р Душанка Чучевска, началник на Одделение-
то за информатшно-докуме.нтациона дејност во Из-
вршниот совет на 'Собранието на ОРМ и 

- Даница Чушковска, професор во Центарот од 
металско-машинска и културолошка струка „Јосип 
Броз Тито" — Скопје. 

СОБРАН,ИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1962/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот г-та здружениот ТРУД, 
Иван Аврамовска е. р. 

450. 
Врз основа на аден 7 од Законот за Првом а ј-

ската награда на трудот („Службе« лист на СФРЈ" 
број 21/74), Соборот на 'здружениот тоуд на Собра-
нието на 'Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПРВОМ А ЈСК АТ А НАГРАДА НА ТРУДОТ 

За членови з а Одборот за доделување на Прво-
мафеката награда на трудот се избираат: 

Саиде Милошевски, дипл. инж. технолог врабо-
тен во Рудниците и индустријата 'за огноотпорни 
материјали „Одлика" — Гостивар и 

Борис Стојановски, ВКВ работник во ОХИС, член 
на Претседателството на СОМ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0,8-1960/1 
30 Јуни 1986 година 

'Скопје 
Претседател 

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

451. 
Врз основа на член 16 од Статутот на Сојузот 

на работничките и народните универзитети на Со-
цијалистичка 'Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 
јуни 1986 година, доведе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ДЕЛЕГАТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЈУЗОТ НА РАБОТНИЧКИТЕ И НАРОДНИТЕ 
УНИВЕРЗИТЕТИ НА СР МАКЕДОНИЈА 

За делегат на Собранието на Сојузот на работ-
ничките и народните универзитети на Социјалистич-
ка Република Македонија, се делегира Домница Мин 
чева, секретар на Одборот га образование, наука и 
култура на Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1961/1 
30 јуни 1986 по дин а 

Скопје 
Претседател 

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

452. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за 

музејската дејност {„Службен весник на СрМ" број 
45/79), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе 

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

ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Природонаучниот музеј на 
Македонија,, Македонка Симовкжа, •поради' презафа-
теност. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Природонаучинот музеј на Македонија 
се именува Јован Јосифовом , советник во Законо-
давно-правната комисија на Собранието на СРМ. 

-СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1964/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
'Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 
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453. 
Врз основа :на член 91 од Самоуправната спогод-

ба за здружување вр Железничката транспортна ор-
ганизација и член 97 од Статутот на ЖТО — Скоп-
је, Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА ЈКО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ЖТО 

СКОПЈЕ 
За членови на Конкурсната комисија за именува-

ње индивидуален работоводен орган главен директор 
на ЖТО — Скопје се именуваат: 

Јосиф Милевски, помошник на секретарот на 
Секретаријатот за кадровска прашања во Извршни-
от совет на Собранието на СР Македонија и 

Трајан Гонгевски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОН,ИЈА 

Бп. 08-11972/1 
30 јури 1986 година 

•копје 
Претседател 

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

454. - / 
Врз основа на член 257 од Законот з а насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" бро1 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана .на 30 јуни 1986' година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКА ШКОЛА — БИТОЛА 4 

За членови на Комисијата за 'именување директор 
на Вишата земјоделска школа — Битола се избираат: 

Атанас Вртковски, директор на РО Шумарство и 
примарна преработка на дрво „Кајмакчалан" — Би-
тола и 

Јордан Ристески, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
Ту турскиот комбинат — Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. Ов-(1975/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

455. 
Врз основа на чле& 257 од Законот за насочено-

то образование („Службен . ве-сник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ 
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за именување декан 
на ООЗТ Филозофски факултет — Скопје се изби-
раат: 

Марица Чаловска, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, вработена во ВК „То-
дор Циповски — Мерџан — Тет екс" — Тетово и 

Крсте Секуловжи, дипломиран правник вработен 
во МЗ „Тито" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1974/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

456. 
Врз основа на член 254 став 1 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО СТУДЕНТСКИОТ ЦЕН-

ТАР „СКОПЈЕ" — СКОПЈЕ 
За членови на Конкурсната комисија за и,менува-

ње на индивидуален работоводен орган на Студент-
скиот центар „Скопје" — Скопје, се именуваат: 

Мира Николоска, секретар на Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија и 

Ѓорѓи Иванов, член на Претседателството на Ре-
публичката конференција на Сојузот на социјалис-
тичката младина на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1973/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
.Претседател 

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

457. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СР1М" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30 'јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА "ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИМЕНУВАЈТЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА 

НЕФРОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за именување дирек-
тор -на ООЗТ Клиника за нефрологија при Медицин-
скиот .факултет — Скопје се избираат: 

д-р Богољуб Јовев, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, секретар на ОСИЗ .за 
здравствена заштита и 

- Хаме 'Садо, делегат во ОпштеСтв ено -полити чкиот 
собор на 'Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1971/11 
30 јуни 1986 година 
/ Скопје 

- Претседател 
:на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска е. р. 
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457-а. 
Врз основа на член 257 од Законот за .насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јуни 1986 порина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА 

ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за именување дирек-
тор на ООЗТ Институт за лозарство и винарство — 
Скопје се именуваат: 

Благоја Анастасовски, раководител на погонот за 
семиња при Магро — Скопје и 

Никола Столев, член на Извршниот совет на Со-
бранието на општина „Чаир" и секретар на Секре-
таријатот за стопанство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1976/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ А САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

262. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" бр. 15/80) и член 18 од 
Статутот на Републичката СИЗ за патишта, Собрание-
то на Републичката самоуправна интересна заедница 
за патишта — Скопје, на седницата одржана на 18. Ов. 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А * 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИ 
НОТ НА ПЛАКАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ 
ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

1) За моторни и приклучни возила се плаќа надо-
месток за употреба на јавните патишта (во натамошен 
текст патарина) за периодот од 12 месеци и тоа: 

1. За товарни возила: 
а) За товарни возила (камиони и камионета), за 

специјални товарни возила и комбинирани возила 
(комби) наменети за превоз на определени товари, 
според носивост и тоа: 

— со носивост до 3 тони — 4.108 динари за секој 
тон носивост, 

— со носивост над 3 до 8 тони — 12.285 динари 
+ 5.525 динари за секој тон" носивост над 
3 ТОНИ; 

— со носивост над 8—10 тони — 39.923 динари 
+ 5.954 за секој тон носивост над 8 тони; 

— со носивост над 10 тони 51.831 динари И 
6.916 динари за секој тон носивост над 10 
тони. 

Ако носивост на товарното возило не е изразена 
во цели тони, патарината се плаќа за носивост до 
половина тон — во висина до 50% од износот опре-
делен за еден тон, а за носивост над половина до 
полн тон — во износ определен за цел тон. 

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кгр. 
— како за мотоциклите наведени во оваа точка под 
9 според работната зафатнина на моторот, а за то-
варните трицикли со носивост кад 400 кгр. + 468 
динари. 

2 За автобуси, комбибуси тт комбинирани вози-
ла (комби) за превоз на патници 46/8 динари за се-
кое патничко седиште, а 50"'з ед с^-.ј износ за секое 
регистрирано место за стоег,? во с .ис возила. 

3. За работни возила Г ^ оглед на носивост и 
тежината 1.157 динари за с^кое возило. 

Работни возила во смисла на оваа точка се: про-
тивпожарни возила, кинематографски возила, возе-
ла за телевизиско снимање, амбулантни возила за 
радиофлуорографско снимање, возила за дезинфек-

ција, возила за -чистење на Јавни површини, авто 
дигалки, зозила механичарски работилници, возила 
автомобилски скалила, возила чистачи на снег, во 
зила за превоз на оштетени возила и други возила 
ЕС овој смисол. 

4. За приклучни возила: 
а) За товарни приколки и за специјални товар-

ни приколки наменети за превоз на определени то-
вари според носивоста и тоа: 

— носивост до 3 тони — 2.145 динари за се-
кој тон носивост, 

— со носивост над 3 до 8 тони — 6.448 дин. + 
3.029 дин. за секој тон носивост над 3 тони, 

— со носивост над 8 тони до 10 тони — 21.606 
динари + 3.536 динари, 

— со носивост над 10 тони — 30.511 динари + 
4.485 динари за секој тон носивост — над 10 тони. 

Ако носивост на товарната приколка не е из 
разена во цели тони патарината се плаќа за носи-
вост до половина тон — во висина до 50% од изно-
сот определен за еден тон, а за носивост над поло-
вина тон — во износ определен за цел тон. 

б) За патнички автобуски приколки — 689 ди-
нари за секое патничко седиште, а 50% од овој из-
нос за секое регистрирано место за стоење. 

в) За работни приколки 689 динари за секоја 
приколка без оглед на тежината. 

5. За влечни возила: 

а) За трактори 
— до 10 (25 кЅ) 
— над 18 — 29 (25 — 40 кЅ) 
— над 29 — 46 к ^ (40 — 65 кЅ) 
— над 46 к ^ (над 65 кЅ) 

динари 
845 

1 .261 
1.690 
2.093 

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носи 
ност како за товарни возила наведени во оваа точ 
ка под 1 според носивоста на приколката, а за се-
кој тон носивост на полуприколката над 10 тони по 
5.915 динари. 

Ако се регистрира само теглач не се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта. 

6. За специјални возила за превоз на определе-
ни лица 1.157 динари за секое возило. 

7. За патнички возила според зафатнината на 
моторот и тоа: 

— до 900 СМ3 1.258 
— над 900 до 1350 СМ3 1.887 
— над 1350 до 1800 см3 2.771 
— над 1800 до 2500 см3 4.012 
— над 2500 ДО 3150 см3 6.018 
—- над 3150 8.670 

* Одлуката за давање согласност на оваа одлу-
ка, • донесена од Собранието на СР Македонија на 
15. УП. 19Ѕ6 година, објавена е во „Службен весник 
на СРМ" бр. 29/86 год. 

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуре-
дени за погон на плин, освен патарината од оваа 
точка плаќаат годишно и додатни надоместоци во 
висина од 3.995 динари, а такси возилата 11.237 ди-
нари. 
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9. За моторцикли според работната зафатнина 
на моторот и тоа: 

— ДО 1 2 5 СМ3 4 0 8 
— над 125 ДО 250 СМ3 578 
— над 250 ДО 500 СМ3 731 
— н а д 5 0 0 ДО 1 0 0 0 СМ3 8 8 4 
— над 1000 см3 1.037 
2) Имателите на моторни возила плаќаат надо-

месток пред поднесување барањето за регистрација 
односно продолжување на регистрацијата на вози-
лата и тоа во еднократен износ однапред за 12 ме-
сеци, опфаќајќи го и месецот во кој се врши реги-
страцијата односно продолжување на регистрацијата. 

По исклучок, транспортните организации на здру-
жениот труд можат надоместокот да го плаќаат во 
рати, секои три месеци однапред, во износ од една 
четвртина на тој надоместок. 

3) Имателот на моторното возило што привре-
мено го регистрира своето возило за време покусо 
од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот 
за тој временски период. 

4) Ако имателот на моторно возилоч или при-
клучно возило, возилото го одјави пред истекот на 
времето за кое платил патарина, може во рок од 3 
месеци по одјавувањето да бара враќање на плате-
на патарина за сите преостанати цели месеци каЈ 
општинскиот орган на управа надлежен за финан-
сии. 

5) За отуѓено моторно' возило или приклучно 
возило, за кое е платена патарина по точка 1 на 
оваа одлука новиот имател за тоа време не треба 
да плаќа патарина. 

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за определување на виси-
ната на надоместоците за користење на јавните па-
тишта што 'се плаќаат на моторните и приклучните 
возила („Службен весник на СРМ" бр. 38/85). 

7) Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Огласен дел 

Бр. 14-2/2-2 
18 јуни 1986 година 

Скопје 

Л 

Претседател, 
Стевица Божиновски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

263. 
Врз основа на член 27-а од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 
25/84), Собранието на Републичката заедница на кул-
турата, во согласност со Собранието на СР Македо-
нија, на седницата одржана на 14. УП. 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА' УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките на придо-

несите на Републичката заедница на културата за 
1986 година („Службен весник на СРМ" бр. 1/86) во 
член 2, став 1, алинеја 1 се менува и гласи: 

— придонес од доходот на основните 
организации на здружен труд 0,40% 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при 
менува од 1 јули 1986 година. 

Бр. 0804-143/бб 
14 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

академик Крум Томовски, е. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за право на соп-
ственост по тужбата на тужителот Ивановски Бо-
жидар од Скопје, против тужениот Ќеремеџиев Ѓор-
ѓи, со непозната адреса на живеење. 

Согласно член 85 од Законот за парничната 
постапка, на тужениот му се поставува за привре-
мен застапник адвокатот Коле Иванов од Скопје, 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 
во оваа постапка се додека истиот или негов пол-
номошник не ќе се појават пред овој суд. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIII 
П. бр. 1062/86 : (105) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ Г1 —^ СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на 
брак по тужбата на тужителот Мартиновиќ Смаил 
од Скопје, ул. „Петар Манџуков" зграда 81/2, нас. 
Бутел I — Скопје, против тужената Мартиновиќ 
Мурадија од е. Брчве — Бјело Поље, сега со не-
позната адреса на живеење.. 

Се повикува тужената Мартиновиќ Мурадија од 
е. Брчве да се јави во овој суд во рок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас или во истиот рок 
да ја достави својата точна сегашна адреса на жи-
веење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 
дена, ќе биде застапувана од привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје И — Скопје, XI 
П. бр. 1528/86 (106) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Пред Општинскиот суд во Охрид поведена е 
постапка по предлог на Јонче Милошевски, од е. 
Лешани — општина Охрид за прогласување за ум-
рено на исчезнатото лице Методија Милошевски, 
од татко Неде, роден во текот на 1903 година во 
е. Лешани, општина Охрид, оженет за Гркинка која 
е почината, кој во текот на 1928 година заминал 
на печалба во Аргентина, и тоа во Буенос Аирес, 
каде работел како општ работник, од каде вооп-
што не се јавувал. 

Се повикуваат сите лица кои што знаат било 
какви податоци за животот или смртта на Мето-
дија Милошевски да се јават во Општинскиот суд 
во Охрид во рок од 3 месеци од денот на објаву-
вањето на овој оглас, во „Службен лист на СФРЈ". 
По истекот на рокот од 3 месеци од објавувањето 
на огласот, ќе се донесе решение со кое Методија 
Милошевски ќе се прогласи за умрен. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Охрид, ВПС бр. 357/85 
(108) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред Општинскиот суд во Дебар се води оста-
винска постапка по оставината на покојниот Егриу 
Ариф, порано од Дебар, и појавените наследници 
Ибраим Ариф Егриу, Сефедин Ариф Егриу и Луан 
Ариф Егриу, кои се со непозната адреса на тери-
торијата на СФРЈ. 

Се повикуваат истите во рок од 1 година по 
објавувањето на овој оглас, да се јават лично пред 
судот за давање наследничка изјава или таква да 
испратат на овој суд. Во спротивно, оставината ќе 

• се реши во нивна отсутност. 
Од Општинскиот суд во Дебар, О бр. 21/85 (107) 
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. О П Ш Т И Н С К И С У Д , В О П Р И Л Е П 

Пред Општинскиот суд во Прилеп во тек е пос-
тапка за амортизација на меница, ио предлог, на 
предлагачот ТПРО „Политехиа" — Неготин Краина, 
•поднесен против противникот РО „ Цешропромет" — 
Прилеп. 

Се повикува држателот на меницата да ја при-
јави во Општинскиот »суд во Прилеп, како и секое 
друго лице да отави приговор против поведувањето 
на оваа постапка или да го (извести за лицето што ја 
држи меницата. и тоа 1во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот во „(Службен 'весник на СРМ". 

Ако во определениот рок до овој суд не се јави 
»ниту едно лице дека ја има меницата или не стави 
приговор против водењето на постапката за амор-
тизација по предлогот на предлагачот, горе наведе-
ната меница со сите податоци, со »решение на овој 
суд ќе се омета за поништена. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 9:65/85. 
(103) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 233 од 16. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 2—2030—0—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената — пррширувањето 
на споредната дејност на Земјоделската задруга 
„Манастира" , Р. О. — е. Манастирец, со следните 
податоци: Се проширува споредната дејност на За-
другата со: 

— штедно-кредитно работење; 
— откуп и промет на сите видови земјоделски 

и сточарски производи на отворен пазар на тери-
торијата на СФРЈ; 

— набавка и промет на големо со ^ п р е х р а н -
бени производи: сурова кожа, волна и СЛИЧНО; 

— метални и електро-технички стоки; 
— земјоделска механизација и делови; 
— гуми, градежен, санитарен и инсталационен 

материјал; 
— сите видови индустриска стока за широка 

потрошувачка; ' -
— промет на мало и големо со прехранбени 

производи: жита и млечни производи (зеленчук, 
овошје, алкохолни пијалоци, живина и др.); 

— промет на мало и големо со индустриска 
стока-отпадоци. откуп и промет на стоки од црна-
та, обоената металургија и секундарни суровини; 

— угостителски услуги; бифе. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 

бр. 233/86. (202) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 331 од 16. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 2—2039—0—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената — проширувањето 
на споредната дејност на Земјоделската задруга 
„Мак-производ", Р. О., е. Трстеник — Кавадарци, 
со следните податоци: Се запишува проширувањето 
на споредната дејност со: 

— трговија на големо со непрехранбени произ-
води; 

— текстил, конфекција, обувки, кожа, гума, плас-
тика, метална и електро-техничка стока, огрев и гра-
дежен материјал, бои, лакови и хемикалии и др. 
^прехранбени производи; 

— трговија на Големо со мешани стоки; 
— трговија на големо со прехранбени произво-

ди: жита и мелнички производи, зеленчук и овош-
је, алкохолни и безалкохолни пијалоци, преработка 
на зеленчук и овошје, добиток и живина; 

— трговија на големо со индустриска стока, 
отпадоци; откуп и пласман на производи од обое-
ната и црната металургија и секундарни суровини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 331/86. (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег, бр. 407 од 21. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 2—1730—0—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената — проширувањето 
на дејноста на Земјоделската задруга „Црноречие", 
Р О. — е. Камен Дол — Кавадарци, со следните 
податоци: Се запишува проширувањето на дејноста 
СО: 

— 070111 — леб, печиво, млеко и млечни про-
изводи; 

— 070112 — зеленчук, овошје и преработка; 
— 070123 — метални и електро-технички произ-

води; 
— 070124 — огрев и градежен материјал; 
— 070132 — друга трговија со мешана стока; 
— 070140 — трговија на мало со земјоделска ме-

ханизација; 
— 070213 — алкохолни пијалоци; 
— 070214 — добиток и живина,-
— 070222 — сурова кожа и волна; 
— 070224 — градежен, санитарен, инсталационен; 

материјал; 
— 070225 — хемиски производи и хемикалии; 
— 070230 — трговија на големо со земјоделска 

механизација; 
— 070250 — трговија на големо со мешана стока. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 

бр. 407/86. (204) 
Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Срег. бр. 349 од 10. IV. 1986 година, на 
регистарската влошка бр. 2—2060—0—0—0, го запи-
ша во судскиот регистар- основањето и конституи-
рањето на задругата под фирма : Земјоделска за-
друга „Агротик", Р.О. Кавадарци. 

Задругата е основана со одлука на Основачкото 
собрание, бр. 03—8 од 7. III. 1986 година. 

Основачи на задругата се: Ѓилев Златко, Мит-
ревска Калина, Сириева Анка, Шалевска Мара, Кос-
тов Стевчо, Недев Милан, Ичев Живко, Митрова 
Јованка, Којчева Кала, Атанасовски Живко, Карда-
ков Атанас, Кузманов. Златко, Миневски Илија, Ша-
левски Ристо и Чулев Димитар. 

Основни дејности: 
— планирање, унапредување и организирање на 

земјоделско-сточарското производство ка ј здружени-
те земјоделци и индивидуалните производители; 

— набавка и продажба на репроматеријали и 
земјоделски машини и орудија за потребите на член-
ките ; 

— откуп и промет на сите видови земјоделски 
производи; 

— здружување на механизација со цел за пора-
ционално користење; 

— откуп и пласман на работа на СИЦ; 
— организирање на дејности од малото стопан-

ство ; 
Задругата во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на задругата емчат и здружените 

земјоделци супсидијарно до висината на здружениот 
влог од 15.000 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Гелев Златко, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Срег. 
бр. 349/86. (205) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 420 од 18. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 1—772—0—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овласте-
но за застапување на Македонската филхармонија, 
Ц. О. — Скопје, ул. .„Бранислав Нушиќ" бб, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Станиќ Мирослав, в. д. директор, а се запи-
шува новиот застапник Румен Димитриев, директор 
кој се овластува како наредбодавец до 30.000 дин. 
на паричните документи на сите долгувани или по-
барувања ца РО Македонска филхармонија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 420/86. ' " (206) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Бариран чек бр. А—467337, издаден од РО „9 
Мај" — Скопје, потпишан и заверен со печат (3614) 

Работна книшка, издадена од општина Титов 
Велес на име Несторова Веселинка, ул. „Илинден-
ска" бр. 11, Титов Велес. (3307) 

Свидетелство за завршен I I I степен, издадено 
од ЗШУЦ „Иво Лола Рибар", на име Камчева Ва-
лентина, ул. „Партизанска бр. 22, Кавадарци (3309) 

Свидетелство за III4 година, издадено од ЗШУЦ 
„Иво Лола Рибар" — Кавадарци на име Камчева 
Валентина, ул. „Партизанска" бр. 22, Кавадарци (3310) 

Воена книшка на име Павле Васо Анѓелковски, 
е. Слатино, Тетово. (3326) 

Воена книшка на име Марјан Величковски, ул. 
„11 Октомври" бр. 39—3/4, Куманово. (3365) 

Работна книшка на име Каба Зибер, Кратово. 
^(3366) 

Воена книшка на име Илко Димитриевски, е. 
Сараќино, Тетово. (3407) 

Работна книшка на име Алексо Стоиловски, Ви-
ница. , (3472) 

Воена книшка на име Јусуф Арифи, е. Требош, 
Тетово. (3505 

Работна книшка на име Усеин Хамдије, Ох-
рид. (3513) 

Воена книшка, серија АШ 064271, издадена од 
СВР Делчево, на име Стаменковски Младен, е, Са-
са. (3521) 

Работна книшка на име Рамадан Демиров, Ко-
чани. (3522) 

Работна книшка на име Казим Јусрефов, Ви-
ница. (3527) 

Работна книшка на име Стојоски Светислав, е. 
Крушје, Македонски Брод. (3532) 

Работна книшка на Димитриоска Зорица, ул. 
„Владо Стојаноски" бр. 39, Прилеп. (3540) 

Работна книшка издадена од СО Крива Палан-
ка на име Незирова СаЈма, ул. „Единство" бр. 1, 
Крива Паланка. (3549) 

Работна книшка на име Ирфан Руфатоски, Кри-
ва Паланка. (3551) 

Работна книшка на име Милаим Рушити, Те-
тово. (3555) 

Работна книшка на име Мемет И смаили, Те-
тово. (3558) 

Здравствена легитимација на име Алија Малик, 
е. Бродец, Тетово. (3563) 

Возачка дозвола на име Алија Малиќ, е. Бро-
дец, Тетово. (3564) 

Воена книшка на име Мухамет Ајдари, е. ^Доб-
роште, Тетово. (3567) 

Работна книшка на име Мухамед Ајдари, Тето-
во. (3571) 

Работна книшка на име Коле Величкоски, Штип. 
(3591) 

Работна книшка на име Светлана Ивановска, 
Крива Паланка. (3624) 

Работна книшка на име Идриз Мало, Струга. 
(3625) 

Работна книшка на име Паун Томоски, Стру-
га. (3626) 

Работна книшка на име Гафур Сефери, Струга. 
(3627) 

Воена книшка на име Мехмед Шабани, е. Бо-
зовце, Тетово. (3641) 

Воена книшка на име Синиша Ристоски, Гости-
вар. - (3645) 

Пасош на име Петар Поповски, е. Слепче, Би-
тола. (3665) 

Возачка дозвола на име Душан Симовски, ул. 
„Браќа Миладинови" бр. 264, Тетово. (3674) 

Воена книшка на име Милошевски Станко, е. 
Саса бр. 1, Делчево. (зб88) 

Работна книшка на име Марија Стефановиќ, 
Куманово. (3691) 

Работна книшка на име Харун Незири, Тетово. 
(3704) 

Работна книшка на име Ангелина Пероска, Струга. 
(3697) 

Решение за домашни ракотворби, Уп. бр. 11-46/65 
од 7. 11. 1985 година, издадено од СО — Ч А И Р — 
Скопје на име Ајша Николиќ, Скопје. (3712) 

Штедна книшка бр. 60538/63, издадена од Сто-
панска банка — Охрид на име Зоре Трајковски, 
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