
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 17 јули 1985 
С к о п ј е 

Број 23 Год. XLI 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 80 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

352. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за смилување. Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 3 јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободуваат од натамошно извршување на 

изречената казна затвор осудените лица-
1. Лазаревски Трајко Јован, од Скопје, 
2. Гулевски Тодор Богомир, од Скопје, 
3. Даути Бафтир Абедин, од с. Г. Строгомиште, 
4 Зефа Чун Библекај, од с. Брковац, 
5. Иванов Стојче Ангел, од Штип, 
6 Ѓунул Кадри Осман, од Скопје, 
7. Митревски Тоде Донче, од Скопје, 
8. Шабани Шефки Петрит, од Скопје, 
9. Авдиќ Шериф Иљаз, од Скопје 

II 
Им се услови на 1 година извршувањето на из-

речената казна затвор на осудените лица: 
1. Јосифов Славко Добре од с. Уларци, во трае-

ње од 1 месец, 
2. Бошњакоски Никола Анастас, од Охрид, во 

траење од 2 месеца, 
3. Брсакоски Петко Иван од Охрид, во траење 

од 2 месеца, 
4. Нешов Киро Глигор од Кочани, во траење од 

3 месеци, 
5. Усеини Ќенан Аднан од с. Чајле, во траење од 

3 месеци, 
6. Савовски Мане Стојан од с. Опила, во траење 

од 3 месеци, 
7. Јосифоски Трајан Тоде од с. Подмолје, во 

траење од 3 месеци, 
8. Неврус Сулејман Сула од с. Татеши, во трае-

ње од 3 месеци, 
9. Грозданов Костадин Цветан од Кочани, во 

траење од 4 месеци, 
10. Тодоров Васо Борис од Скопје, во траење од 

4 месеци, 
11. Ѓулшахе Билал Лика од Тетово, во траење 

од 5 месеци. 
I I I 

Им се услови на 2 години извршувањето на из-
речената казна затвор на осз7дените лица: 

1. Јаневски Димитрија Спасе од с. Марино, во 
траење од 3 месеци, 

2. Богданоски Анте Јосиф од Гостивар, во трае-
ње од з месеци. 

3. Ангелов Стојан Павле од Свети Николе, во 
траење од 4 месеци, 

4 Рамадан Измир Љазим од с. Враљовце, во 
траење од 4 месеци, 

5. Медија Ариф Минир од Тетово, во траење од 
4 месеци, 

6. Шаиноски ВебиЈа Есат од с Октиси, во тра-
ење од 3 месеци, 

7. Шаиноски Вебија Беќир од с Октиси, во тра-
ење од 4 месеци, 

8 Данев Киро Димитар од Штип, во траење од 
5 месеци, 

9. Спанчевски Александар Јорданчо, од Кочани, 
во траење од 5 месеци. 

IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на из-

речената казна затвор осудените лица. 
1. Трајчевски Ристо Дане од с. Коњско, во тра-

ење од 3 месеци, 
2. Трампески Борис Томе од Охрид, во траење 

од 4 месеци 

V 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Иванов Ванчо Методи од Свети Николе, во 

траење од 3 месеци, 
2 Рецепи Исен Меваип од с. Симница, во тра-

ење од 4 месеци, 
3. Милошевиќ Душан Никола од Скопје, во тра-

ење од б месеци, 
4. Марковски Илија Ристо од Скопје, во траење 

од 6 месеци, 
5. Алексовски Трајче Цветко од с. Габреш, во 

траење од 6 месеци. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-528 
3 јули 1985 година 

СКОПЈС 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с р 

353. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 12 јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободуваат од натамошно извршување на 

изречената казна затвор осудените лица: 
1. Јеленковиќ Мирослав Стеван, од с. Зоруновац, 
2. Мустафа Садула Абиб, од Охрид. 

II 
Им се услови за 1 година извршувањето на из-

речената казна затвор на осудените лица 
1. Батанџиев Јован Никола од Прилеп, во трае-

ње од 3 месеци, 
2. Мемедов Шукри Ракип од Делчево, во траење 

од 3 месеци, 
з Асани Шебрит Ферзи од с Заграчани во тра-

ење од 4 месеци, 
4. Јакимовски Санде Борис од с. Градец, во тра-

ење од 5 месеци, 

I I I 
Им се услови на 2 години извршувањето на из-

речената казна затвор на осудените лица: 
1 Грошлевски Илија Лазар од с. Ново село, во 

траење од 6 месеци, 
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2. Јованов Перо Танчо од Кочани, во траење од 
е месеци, 

3. Георгиевска Павле Цвета од Скопје, во траење 
од 1 година 

IV 

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

1. Неделковски Трпе Тодор од с. Драчево, во 
траење од 2 месеца. 

2. Новков ТраЈче Коле од СКОПЈС, ВО траење од 
2 месеца. 

3. Валканова МОЈСО Ружа од СкоиЈе, во траење 
од 1 година. 

V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се 0 0 Ј а в и во „Службен весник на 
СРМ''. 

Бр. 08-538 
12 зули 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

354. 

Врз основа на член 21 од Одлуката за личните 
доходи и другите примања на делегатите и на функ-
ционерите што ги избира и именува Собранието на 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 15/78), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 27 
Јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТ 

НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Надоместокот на личниот доход на делегати-
ве кои надомест на личниот доход во постојан ме-
сечен износ остваруваат во Собранието на СРМ се 
усогласува за 12,5% на надоместокот на личниот до-
ход остварен во Јануари 1985 година. 

2. Усогласувањето на надоместокот на личниот 
доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 
1 јануари 1985 година, а ќе се изврши на товар на 
наменските средства на Собранието на СР Македо-
нија. 

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа 
одлука имаат и делегатите и функционерите кои ост-
варуваат личен доход во Собранието на СРМ спо-
ред Законот за работата и правата на делегатите во 
Собрание! о и на функционерите во Републиката на 
кои им престанала ф у н к ц и ј а . 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА 
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 

НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр 10-492 
27 Јуни 1985 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Ванчо Близнаковски, с р. 

355. 
Врз основа на член 10 од Одлуката за личните 

доходи и другите примања на делегатите и на функ-
ционерите што ги избира и именува Собранието на 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 15/78), Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Соб-
ранието на СРМ, на седницата одржана на 27 јуни 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И 

ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Основицата за утврдување на аконтацијата на 
личните доходи на функционерите што ги избира и 
именува Собранието на СРМ, изнесува 20.161 динари 
(дваесет илЈаДи сто шеесет и еден динари). 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 Јануари 1985 година, а ќе се изврши 
на ховар на наменските средства на органот во КОЈ 
функционерот остварува личен доход. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА 
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 

НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-494 
27 Јуни 1985 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите ' 
и именувањата, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

356. 
Врз основа на точка 8 од Одлуката за основите 

и мерилата за утврдување на личните доходи и дру-
гите примања на раководните и други работници 
што ги именува Собранието на СРМ и назначува 
Претседателството на Собранието на СРМ („Службен 
весник на СРМ" броЈ 21/84), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, 
на седницата одржана на 27 Јуни 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ НА РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИ РАБОТНИЦИ 
ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ И НАЗ-
НАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

1. Основицата за утврдување на аконтацијата на 
личните доходи на раководните и други работници 
што ги именува Собранието на СРМ и назначува 
Претседателството на Собранието на СРМ, изнесува 
20.161 динари (дваесет илјади сто шеесет и еден 
динари). 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јануари 1985 година, а ќе се извр-
ши на товар на наменските средства на Собранието 
на СРМ. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА 
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 

НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-493 
27 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата. 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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357. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за фил-

мот („Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

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

РОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА КИНОТЕКАТА 
НА СРМ 

1. Се разрешуваат досегашните претставници на 
општествената заедница на Собирот на работниците 
на Кинотеката на СР Македонија, поради истек на 
времето за кое се именувани' " 

— Мице Јанкуловски, 
— Феим Исаи, 
— Александар Кондев 
2 За претставници на општествената заедница во 

Собирот на работниците на Кинотеката на СР Ма-
кедонија се именуваат' 

1 Јован Лозановски, советник во Републичкиот 
завод за унапредување на образованието и воспи-
тувањето, 

2 Милчо Манчевски, филмски режисер, претсе-
дател на филмската младина — Скопје, 

3. Томислав Османли, филмски публицист. 

Бр. 17-1111/1 
21 јуни 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с р. 

358. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за 

Службата на општественото книговодство во СР Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр 44/77), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО 
СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста помошник на гене-
ралниот директор на Службата на општественото 
книговодство во СР Македонија Саво Бундалески, 
поради исполнување на условите за пензија, смета-
но од 1. VIII . 1985 година, кога му престанува ра-
ботниот однос. 

Бр 17-988/2 
21 јуни 1985 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с р. 

359. 
Врз основа на член 90 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр 43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

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

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

За самостоен советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се назначува д-р Иван 
Чадо, досегашен директор на Републичкиот завод 
за заштита на природните р е т к о с т . 

360. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр 
Ј5/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

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

ТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Се разрешува од должноста советник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика д-р Душан Зец, поради заминува-
ње на друга должност, сметано од 1. VI. 1985 година 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р 

Бр 17-1032/2 
21 јуни 1985 година 

Скопје 

361. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за фил-

мот („Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОР-

ГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРИКАЖУВАЊЕ ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА -

ФИЛМ" - СКОПЈЕ 

За директор на Работната организација за про-
мет, производство и прикажување филмови „Маке-
донија — филм" — Скопје се именува Александар 
Турчинов, директор на оваа филмска организација 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с р 

Бр 17-1109/1 
21 јуни 1985 година 

Скопје 

362. 
Врз основа на член 72 став 3 од Законот за заш-

тита на природните реткости („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИ-

РОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

Д-р Иван Чадо, се разрешува од должноста ди-
ректор на Републичкиот завод за заштита на при-
родните реткости, на негово барање. 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с р 

Бр. 17-1000./2 
21 јуни 1985 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с р 

Бр. 17-1110/1 
21 јуни 1985 година 

Скопје 

З6З. 
Врз основа на член 1^3 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80 и член 96 став 3 од Законот за Извршниот с о -
вет на Собранието на СР Македонија („Службен вес-
ник на СРМ'5 бр 43/81), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
ЦА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

За помошник на секретарот на Секретаријатот 
за кадровски прашања на Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија се назначува Јосиф Ми-
левски, досегашен советник на секретарот на Се-
кретаријатот 

Бр. 17-1118/1 Потпретседател 
21 јуни 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, с. р. 
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364. 

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80) и член 96 став 3 од Законот за Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

За советник на секретарот на Секретаријатот зa 
кадровски прашања на Извршниот совет на Собра 
нието на СР Македонија се назначува Ратка Арми 
ковска, досегашен стручен соработник за кадровска 
прашања во Секретаријатот. 

Бр 17-1119/1 
21 јуни 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с р 

365. 

Врз основа на член 171 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА 

За директор на Републичката управа за ветери-
нарна служба се именува Никола Поповски, досе-
гашен републички ветеринарен инспектор. 

Бр. 17-1120/1 
' 21 јуни 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с р 

366. 

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста самостоен советник 
во Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија Васко Христовски, на 30. IX. 1985 година, пора-
ди исполнување на условите за пензија, кога му 
престанува работниот однос. 

Бр 17-1121/1 
21 јуни 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р, 

367. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА НАЧАЛНИКОТ НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВКИ И 
ПРЕДЛОЗИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста помошник на начал-
никот на Бирото за претставки и предлози на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македноија 
Ахмет СеЈфулаху, на 31 VII 1985 година поради 
исполнување на условите за пензија, кога му преста-
нува работниот однос 

Бр 17-1122/1 
21 јуни 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с р 

368. 
Врз основа на член 157 став 2 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/84), републичкиот секретар 
са внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ НА 

ТРАКТОР И ВОЗАЧКА ПОТВРДА 

Член 1 
Дозволата за возач на трактор и возачка потвр-

да се издаваат на дводелен образец во правоаголна 
форма, кој развиен има димензии 148 х 105 мм, а 
превиткан 74 х 105 мм. 

Член 2 
Образецот на дозволата за возач на трактор е 

РО зелена, а образецот на возачката потврда во жол-
та боја. 

Член 3 
На насловната страна образецот на дозволата за 

возач на трактор содржи: втиснат грб на СРМ, нат-
пис „Социјалистичка Република Македонија", назив 
„ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР" и сериски број 
со ознака МА, почнувајќи од 00—001. 

На првата внатрешна страна образецот на доз-
волата за возач на трактор содржи: презиме, име, 
дата и место на раѓањето, живеалиште (место), ма-
тичен број, фотографија (35 х 45 мм) и потпис на 
возачот, назив на општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи што ја издава дозво-
лата за возач на трактор, место и дата на нејзиното 
издавање, рок на важењето, број под кој е евиденти-
рана дозволата за возач на трактор, печат на оп-
штинскиот орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи што ја издава дозволата за возач на трак-
тор и потпис на овластеното лице. 

Фотографијата се прицврстува механички, така 
што да не може да се замени без оштетување на об-
разецот. На фотографијата се става печат на оп-
штинскиот орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи што ја издава дозволата, а кој само де-
лум се втиснува па фотографијата Возачот ја пот-
пишува дозволата за возач на трактор при нејзиниот 
прием 

На втората внатрешна страна од образецот на 
дозволата за возач на трактор е означено кои вози-
ла можат да се управуваат со дозволата на возач на 
трактор и место за евентуално запишување на по-
себни услови со кои се ограничува користењето на 
дозволата за возач на трактор (обврска за носење 
очила, важење само за возило што е прилагодено за 
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возач без нога и друго), како и отпечатен с се-
риски број од насловната страна 

На последната страна од образецот на дозволата 
за возач на трактор се наоѓаат две места за запишу-
вање на рокот за продолжувањето на важењето на 
дозволата за возач на трактор и две места за проме-
на на живеалиштето на возачот (назив и седиште на 
органот кај кој возачот е запишан во евиденција), 
печат на општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи што ја издал дозволата и пот-
пис на овластеното лице 

Член 4 
Дозволата за возач на трактор се изработува спо-

ред образецот што е отпечатен кон овој правилник 
и претставува негов составен дел 

Член 5 
На насловната страна образецот на возачката 

потврда содржи втиснат грб на СРМ, натпис „Соци-
јалистичка Република Македонија", назив „ВОЗАЧКА 
ПОТВРДА" и сериски брОЈ со ознака МА, почнувај-
ќи од 00—001 

На првата внатрешна страна образецот на возач-
ката потврда содржи презиме, име, дата и место на 
раѓањето, живеалиште (место), матичен број, фото-
графија (35 х 45 мм) и потпис на возачот, назив на 
општинскиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи, ипо ја издава возачката потврда, 
место и дата на нејзиното издавање, број под кој е 
евидентирана возачката потврда, печат на општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти што ја издава возачката потврда и потпис на 
овластеното лице. 

Фотографијата се прицврстува механички, така 
што да не може да се замени без оштетување на об-
разецот. На фотографијата се става печат на оп-
штинскиот орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи што ја издава потврдата, а кој само де ; 

ттум се втиснува на фотографијата Возачот ја пот-
пишува возачката потврда при нејзиниот прием 

На втората внатрешна страна од образецот на 
возачката потврда е означено кои возила можат да 
се управуваат со возачка потврда, број и дата под 
кој е евидентирана, печат на општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи што ја из-
дава потврдата, потпис на овластеното лице и место 
за евентуално запишување на посебни услови со кои 
се ограничува кордстењето на возачката потврда (об-
врска за носење очила, важење само за возило што 
е прилагодено за возач без нога и друго), како и 
отпечатен е сериски број од насловната страна 

На последната страна на образецот на возачка-
та потврда се наоѓаат три места за запишување на 
промената на живеалиштето на возачот (назив и се-
диште на ор1анот кај КОЈ возачот е запишан во еви-
денција), печат на општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи што ја издал потвр-
дата и потпис на овластеното лице 

Член б 
Возачката потврда се изработува според образе-

цот што е отпечатен кон овој правилник и претста-
вува негов составен дел 

Член 7 
Образецот на дозролата за возач на трактор и 

образецот на возачката потврда се изработува од 
специјален материјал кој има соодветни механички 
и хемиски карактеристики идентични со материјалот 
од кој се изработува и возачката дозвола 

Член 8 
Во образецот на дозволата за возач на трактор 

и во образецот на возачката потврда, податоците се 
запишуваат со машина за пишување. 

Бр. 23 -. Стр. 563 

Миен 9 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ правилник прес-

танува да важи Правилникот за образецот и дозво-
лата за возач на трактор и возачка потврда („Служ-
бен весник на СРМ-( брОЈ 38/75) 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр 23-8386 
28 јуни 1985 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
м-р Љубомир Варошлија, с р 

(Насловна страна) 

(Прва внатрешна страна) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



I 

Стр. 566 - Бр, 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА С:РМ П јули 198Ѕ 

(Втора внатрешна страна) (Втора внатрешна страна) 

369. 
Врз основа на член 17 став з од Законот за 

здравствена инспекција („Службен весник на СРМ", 
бр. 6/85), претседателот на Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

ИНСПЕКТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на 

легитимацијата на здравствените инспектори и начи-
нот на водењето на евиденцијата на издадените леги-
тимации. 

Член 2 
Легитимацијата на здравствените инспектори со-

држи четири страници во големина од 7,5 х 10,5 сан-
тиметри. 

Првата и четвртата страница се изработени од 
темно црвена боја, а внатрешните страници од бела 
боја со црни букви. 

На надворешната прва страница на горниот дел 
стои текстот „Социјалистичка Република Македони-
ја", под него ,,Републички комитет за здравство и 
социјална политика" во средината на страната е 
втиснат грбот на Социјалистичка Република Маке-
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докија, а под него со големи букви текстот „ЛЕГИ-
ТИМАЦИЈА на републичкиот здравствен инспектор" 
со златна боза 

Па втората страница во левиот горен агол стои 
место на реден број, во десниот агол место за фото-
графија на имателот на легитимацијата во големина 
2,5 х 3 сантиметри, а под неа место за своерачен 
потпис 

На средината на страницата стои текстот „Ре-
публички здравствен инспектор", место за име и пре-
зиме на имателот на легитимацијата, во левиот до-
лен агол место за датум на издавањето на легити-
мацијата Скопје, десно место за потпис на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика, а во средината ознака 

Третата страница го содржи текстот 
„Овластување а под него во нов ред „Имате-

лот на оваа легитимација согласно член 7 од Зако-
нот за здравствената инспекција („Службен весник 
на СРМ", бр 6/85) е овластен (се внесува текстот од 
точките 1, 2, 3 и 1 од член 7)" 

Член 3 
По разрешувањето на функцијата на која е име-

нуван републичкиот здравствен инспектор, легитима-
цијата по правило му се враќа на претседателот на 
Републичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика, коЈа се поништува со отиснување на втората 
страница во дијагонала текстот „поништено" 

Член 4 
Издадените легитимации се евидентираат во кни-

гата на издадените легитимации што ја води Репуб-
личкиот комитет за здравство и социјална политика. 

Во евидентната книга се внесуваат следните по-
датоци реден број, дата на издавањето на легити-
мацијата, број и дата на решението за именување 
на републичкиот здравствен инспектор, име, презиме 
и функција на имателот на легитимацијата, дата на 
истекот на времето на кое е именуван, односно дата 
на поништувањето на легитимацијата 

Член 5 
Образецот на легитимацијата пропишан со член 

2 е составен дел на ОВОЈ правилник 

Член 6 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр 01-01-3318 
24 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика 

Каменчо Ѓоргов, с р. 

О Б Р А З Е Ц 
Социјалистичка Република Македонија 

Републички комитет за здравство и социјална 
политика 

Грб 

на Социјалистичка Република Македонија 

Легитимација 
на републичкиот здравствен инспектор 

(прва страна на корицата) 

Ред броЈ 
Простор за фотографија големина 2,5 х 3 санти-

метри со своерачен потпис на имателот на легити-
мацијата. 

Текст Републички здравствен инспектор 
Име и презиме на имателот на легитимацијата 
Дата и место на издавање на легитимацијата 
Потпис на претседателот на Републичкиот коми 

тет за здравство и социјална политика 
Печат на издавачот на легитимацијата 

(втора страна) 

Овластување 
Имателот на оваа легитимација согласно член 7 

од Законот за здравствена инспекција („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 6/85) е овластен (текстот од точ^ 
ките 1, 2, 3 и 4 од член 7 од Законот). 

(трета страва) 

370. 
Врз основа на член 44 алинеја 1 од Законот за ри-

барство („Службен весник на СРМ" бр 31/84), Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛОВОСТОЈ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ РИБИ И 

РАКОВИ И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УЛОВОТ 
ЗА ВРЕМЕ НА ЛОВОСТОЈ 

I 
Се забранува ловење на следните видови риби 

и ракови во одделни риболовни води и тоа во вре-
мето 

А - Во езерата 

Охридско Езеро 

1. Пастрмка 

— охридска пастрмка (пештанска зимска) од Ју-
гословенско-албанската граница ка ј манастирот Св 
Наум, до вливот на реката Сатеска во Охридското 
Езеро каЈ местото Рибница, од 25 ХШ до 20 Ш , 

— охридска пастрмка (летна форма) во реонот 
Градиште — Велјапешт од 15 VI до 15. VIII . ; 

— охридска пастрмка (струшка раса) од вливот 
на реката Сатеска во Охридското Езеро ка ј местото 
Рибница, до Југословенско-албанската граница ка ј се-
лото Радожда од 15 XII до 5 III , 

— пастрмка во реката Црн Дрим, од нејзиниот 
истек од Охридско!о Езеро до далјанот од 1 XII. до, 
1 I I I 

2 Белвица од 25 XII до 20 II 
3. Крап од 20 V. до 15 VI 
4 Плашица од 15 V до 31 VII I 

Преспанско Езеро 
Сите БИДОВИ риби, со исклучок на грунецот, во 

периодот од 25 IV до 25 V 
Дојранско Езеро 
Сите БИЦОВИ риби освен белвицата и кралот во 

времетраење од 30 дена Почетокот и завршетокот 
на ловосгојот ќе се определува секоја година со по-
себна наредба во согласност со Спогодбата за рибар-
ство на Дојранското Езеро склучена помеѓу СФР Ју-
хославија и Република Грција 

По исклучок од став 1 забраната за белвицата 
ќе трае 2 месеца од 1 VI до 31 VII., а за кралот 
од 1 IV до 15 V 

По исклучок заградената црвеноперка во ман-
дрите до почетокот на ловостојот, може да се лови 
уште 15 дена од почетокот на забраната 

Б. — Во вештачките акумулации. 
1 Пастрмка од 1 XI до 31 I , 
2 Крап од 1 V до 31 V 
В — Во реките 
1 За сите видови пастрмки од 1 X до 15. I ; 
2 За сите останати видови риби од 15. IV.^ до 

15 V. 
Г — За благороден рак се воведува целосна за-

брана за лоз во сите риболовни води во траење од 
3 години 

II 
По исклучок од одредбите на дел I, дозволен е 

лов на риба за време на ЛОВОСТОЈ СО цел собирање на 
икра за вештачко размножување на риби за пори-
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бување на водите од страна на организациите на 
здружениот труд кои имаат мрестилишта и кои се за-
нимаваат со ваква дејност и тоа: 

Во Охридско Езеро: 
— охридска пастрмка (пештанска зимска) од Ју-

гословенско-албанската граница каЈ Манастирот Св. 
Наум, до вливот на реката Сатеска во Охридското 
Езеро ка ј местото Рибница од 20. I. до 20. III . ; 

— охридска пастрмка (струшка раса) од вливот 
на реката Сатеска во Охридското Езеро ка ј местото 
Рибница до Југословенско-албанската граница ка) Ра-
дожда ОД 5. I. ДО 20. II ; 

— охридска, пастрмка (летна форма) од 1 до 3. 
VII. и од 26. до 30. VII . ; 

— пастрмка во реката Црн Дрим од нејзиниот 
истек од Охридското Езеро до далјанот од 1. XII. 
до 1. III . 

Во Преспанско Езеро. 
— калифорниска пастрмка од 10. I. до 31. III . 
Во Дојранско Езеро: 
— крап од 15. IV. до 30. IV. 
Во вештачките акумулации. 
— пастрмка од 20. XI. до 31. I. 
Во реките 
— пастрмка од 15 XII до 15. I 
Организациите од став 1 на овој дел се должни 

сите целоикрени (недозреани) риби да ги вратат 
живи во риболовната вода. 

III 
Со влегувањето во сила на оваа наредба преста-

нува да важи Наредбата за одредување на ЛОВОСТОЈ 
на одредени видови риби и ракови („Службен весник 
на СРМ" бр. 29/74, 22/75, 14/78 и 13/79). 

IV 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-2547/84 
17 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

371. 
Врз основа на член 44 алинеја 3 од Законот за 

рибарство („Службен весник на СРМ" бр. 31/84), Ре-
публичкиот комитет за земјоделство шумарство и 
водостопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ГОЛЕМИНАТА НА РИБИТЕ ПОД КОЈА НЕ 

СМЕАТ ДА СЕ ЛОВАТ 

I 
Се забранува ловење на риби и ракови во рибо-

ловните води под големината одредена со оваа на-
редба. 

Големината на рибите и раковите под која е за-
брането ловење на одделни видови риби и ракови 
изнесува. 

— охридска пастрмка ловена со мрежи 32 см. 
— охридска пастрмка ловена со блинкер 30 см. 
— речна пастрмка 25 см. 
— мавровска пастрмка 30 см. 
— преспанска пастрмка 30 см. 
— охридска белвица 21 см. 
— крап од Охридското Езеро 28 см. 
— јагула 50 см. 
— крап од Преспанското Езеро 30 см. 
— речен крап 25 см 
— охридска плашица 10 см. 
— преспанска нивичка 11 см. 
— крап од Дојранското Езеро 30 см. 

— дојранска белвица 12 см. 
— дојранска црвеноперка 15 см. 
— пре слан ски1 скобуст 20 СМ. 
— сом 40 СМ. 
— благороден рак 10 см. 
— речна кркушка 10 см. 
— речна мрена (бела) 20 см. 
— поточна (црна — балканска мрена) 12 см. 
— речен скобуст 20 см 
— клен во реките 20 см. 
— попадика 15 см. 
— жаби 12 см. 

Големината на рибата се мери од врвот на рил-
ката до крајот на опашката перка, освен ка ј пастрм-
ката и белвицата каде што големината се мери до 
крајот на средните зраци на опашната перка. 

Големината на ракот се мери -од очите до кра-
кот на опашката. 

I I 
Отстапување од предвидената големина при уло-

вот на риби се дозволува најмногу до 10'0/о ка ј сите 
видови риби, а ка ј плашицата, нивичката и белвица-
та најмногу до 15?/о. 

I I I 
Со влегувањето во сила на оваа наредба преста-

нува да важи Наредбата за забрана ловење на одре-
дени видови риби и ракови под одредена големина 
(„Службен весник на СРМ" број 29/74 и 22/75). 

IV 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-2547/84 
17 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

372. 
Врз основа на член 44 алинеја 2 од Законот за 

рибарство („Службен весник на СРМ" бр. 31/84), Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИДОВИ НА РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ДОЗВО-
ЛЕНИ ЗА СТОПАНСКИ И СПОРТСКИ РИБОЛОВ И 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА ОДДЕЛНИ 

РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА СТОПАНСКИ И 
СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

Како дозволени риболовни средства за стопан-
ски и спортски риболов се сметаат. 

1. За стопански риболов: 
Скобусничар, мрежа за пастрмка, мрејца за 0ел-

вица, крапарник за крап, мегдански влак, гриб, пеш-
тански влак, влачка, белвачар, слепо влаче, карели, 
(дојрански мрежи), апладе, грунечник, грунчар, прес-
тамница, блинкер, мандри, насеки, градежи, даули, 
фанос, струкови, гри-гри, и други видови мрежи чија 
Јолемина на окцата одговара на големината пропи-
шана со оваа наредба; 

2. За спортски риболов: 
Трска, вештачка мушица, блинкер, кепче за лов 

на мамци, кепче за прифаќање на уловот, кука-граф, 
корпа за чување па жива риба, црв и други живи 
мамци за лов на риба во низинските риболовни 
води. 

II 
1. Се забранува вршење на стопански риболов 

во риболовните води со следните риболовни сред-
ства чија големина на окцата од јазел до јазел во 
влажна состојба е помала од: 
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— за скобусничар 28 мм 
— за мрежа за пастрмка 42 мм 
— за мрејцл за белвица 26 мм 
— за крапарник за крап 56 мм 
— за мегдански влак и гриб 16 мм 
— за пештански влак 16 мм 
— за влачка 16 мм 
— за белвачар 11 мм 
— за слепо влаче 10 мм 
— за карели (дојрански мрежи) 42 мм 
— за апладе 20 мм 
— за групечник 22 мм 
— за грунчар 20 мм 
— за престамница 12 мм 
— за гри-гри 30 мм 

— За други видови мрежи чија големина на ок-
цата е помала од големината на окцата предвидена 
за одделни видови мрежи за соодветен вид риба 

2 Се забранува употребата на следните рибо-
ловни средства" 

а) плашичарник и сачма на Охридското Езеро, 
б) летни коци и преспански сак за нивичка на 

Преспанското Езеро, 
в) погиск за крап на езерата, 
г) блинкер со влечење за лов на пастрмка на 

Охридското Езеро во периодот од - 17. X. до 4. V , 
од 1/. V. до 4 VI , од 1 7 . VI. ДО 4 . VII , од 1 7 . 
VII. до 4. VIII , од 16 VIII до 4. IX.; од 17. IX. 
до 4 X. 

Во дозволеното време за риболов со блинкер, се 
исклучуваат неделите и државните празници. 

д) црв како мамец за лов на јагула, 
е) уловот со помош на гри-гри е дозволен само 

со најмногу две мрежи и тоа во периодот од 20 V. 
до 31 I , а вадењето на мрежата да се врши исклу-
чиво рачно 

Во дозволеното време за стопански риболов со 
блинкер на Охридското Езеро може да се употребат 
најмногу 10 топки со најмногу по 7 блинкери на 
топка, како и по 2 жили на кајчето со по најмногу 
10 блинкери 

III 
1 Се забранува вршење на спортски риболов во 

риболовните води со следниве средства: 
а) со повеќе од 2 стапа со по з јадици на секој 

стап; 
б) самица, струк, чекало, кош, разни видови 

мрежи и подводни пушки; 
в) црв и други живи мамци за лов на пастрмка, 
г) блинкер со влечење за лов на секаков вид 

риба; 
д) блинкер со влечење за лов на пастрмка на 

Охридско Езеро во периодот од 15 X до 4 V ; 
од 15. V. до 4 VI.; од 15. VI. ДО 4 VII.; од 15. 
VII. до 4 VIII ; од 15 VIII. ДО 14 IX ; од 15. IX. 
до 4 X 

Во дозволеното време за лов со блинкери доз-
волено е влечење најмногу на 1 жила со најмногу 
по 5 блинкери 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа наредба преста-

пува да важи Наредбата за ограничување употребата 
на риболовните" средства за стопански и спортски 
риболов („Службен весник на СРМ" бр 29/74, 22/75 
и 26/79). 

V 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-2547/84 
17 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
инж. Христо Христоманов, с. р 

373. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за ри-

барство („Службен весник на СРМ" бр. 31/84), прет-
седателот на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство пропишува 

УПА Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА 

СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 

1 Легитимацијата за стопански риболов се изда-
ва на рибарскиот работник во организацијата на 
здружен труд која стопанисува со рибниот фонд спо-
ред образецот кој е составен дел на ова упатство. 

2 Со легитимацијата се утврдува својството на 
рибарски работник — рибар, кој во организацијата 
на здрзокен труд што стопанисува со рибниот фонд 
врши стопански риболов 

3. Големината на легитимацијата за стопански 
риболов е 10 х 7 см, а нејзините корици се полутвр-
ди и обоени со сина боја. 

4. Легитимацијата за стопански риболов важи 
за календарската година за која е издадена, односно 
за календарската година за која нејзиното важење е 
продолжено, до колку изречно не е означен покус 
рок. 

Продолжувањето на рокот на важењето на леги-
тимацијата за наредната година го врши организаци-
јата на здружен труд, што ја издава легитимацијата. 

5 Со влегување во сила на ова упатство преста-
нува да важи Удатството за обрасците на легитима-
ција за стопански риболов и на дозволи за спорт-
ски риболов („Службен весник на СРМ" бр. 29/74). 

6 Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-2547/84 
17 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
инж Христо Христоманов, с. р. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА'ЗДРУЖЕН ТРУД 
Бр. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 

(Формат 10 х 7) 
ГРБ НА РЕПУБЛИКАТА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РИБАРСКИ РАБОТНИК КОЈ 
ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО 
СТОПАНИСУВА СО РИБНИОТ ФОНД ВРШИ СТО-
ПАНСКИ РИБОЛОВ 

(Втора страна на корицата) 

Своерачен потпис на рибарот 
(прва внатрешна страна) 

(назив на организацијата на здружен труд која ја 
издава легитимацијата) 

го овластува -
на рибарското подрачје 
да врши стопански риболов под (условите утврдени 
со општиот акт на организацијата на здружен труд 
Број 
ден 19 год. 
во 

Потпис на овластено лице на орга-
низацијата на здружен труд 

М. П. 
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Потпис на овластено лице на орга-
низацијата на здружен труд 

(Третата и четвртата страна од корицата остануваат 
празни) 

374. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за ри-

барство („Службен весник на СРМ" бр 31/84, прет-
седателот на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА СПОРТСКИ 

РИБОЛОВ / / 
1 Дозволите за' спортски риболов се издаваат 

според обрасците 1 и 2 кои се составен дел на ова 
упатство. 

2 Со дозволата за спортски риболов граѓанинот 
се здобива со право за вршење на спортски риболов 

3 Годишната дозвола се печати во вид на книш-
ка со големина од 10 х 7 см а нејзините корици се 
тврди и обоени со светло зелена боја 

Големината на петнаестодневната, седумдневната 
и еднодневната дозвола изнесува 10 х 7 см, и се пе-
чатат на полутврда хартија обоена со светло-сина 
боја за петнаесетодневна дозвола, светло жолта боја 
за седумдневна дозвола и бела боја за еднодневна 
дозвола 

4 Организациите на спортските риболовци еден 
примерок од дозволата даваат на корисникот, еден 
примерок7 на Спортско риболовниот сојуз, а еден 
примерок останува ка ј организацијата на спортските 
риболовци 

5 Спортските риболовци должни се да водат 
евиденција за дневниот улов на риби за секој рибо-
ловец ревир 

6 Со влегувањето во сила на ова упатство прес-
танува да важи Упатството за обрасците на легити-
мација за стопански риболов и на дозволи за спорт-
ски риболов („Службен весник на СРМ" бр 29/74). 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
/тенот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" 

Бр. 08-2547/84 
17 јуни 1985 година 

Скопје 
I Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
инж Христо Христоманов, с р 

Име на водата вид на риба парчиња кг. 

речна пастрмка 
езерска пастрмка 
сом 
костреш 
амур 
смуѓ 
крап 
лињак 
клен 
мрена 
бојник-скобуст 
попадика 
црвеноперка 
кркушка 
белвица 
плашица 
други риби 
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(петта страна) 

(На шестата и седмата страна се даваат упатства 
за заштита на риболовните води и за документација-
та што треба да се носи покрај риболовната доз-
вола) 

Образец број 2 

Продолжување рокот на важењето на легитима-
цијата за наредната година го врши организацијата 
на здружен труд која стопанисува со рибниот фонд, 
организацијата на спортските риболовци односно со-
бранието на општината. 

6. Со влегување во сила на ова упатство, преста-
нува да важи Упатството за образец на легитимаци-
јата за чувар на риболовот („Службен весник на 
СРМ" бр 29/74) 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-2547/^4 
17 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
инж Христо Христоманов, с р. 

375. 
Врз основа на член 21 став 3 од Законот за ри-

барство („Службен весник на СРМ" бр 31/84), прет-
седателот на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ЧУВАР 

НА РИБОЛОВОТ 

1. Легитимацијата за чувар на риболовот се из-
дава според образецот што е составен дел на ова 
упатство. 

2 Со легитимацијата се утврдува својството на 
чувар на риболовот 

3 Големината на легитимацијата за чувар на ри-
боловот изнесува 10 х 7 см , а нејзините корици се 
тврди и обоени со темно црвена боја. 

4. Легитимацијата на чувар на риболовот ја из-
дава организацијата на здружен труд која стопани-
сува со рибниот фонд, или собранието на општи-
ната 

5. Легитимацијата за чувар на риболовот важи 
за календарската година за која е издадена односно 
за календарска година за која е нејзиното важење 
продолжено до колку изрично не е означен покус 
рок, 
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376. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на 'негови-
те одлуки, по јавната расправа 'одржана на 18 април 
1985 година, на седницата од 15 ма ј 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ 
а) Одлуката за привремено обезбедување на до-

говорениот обем на средствата за задоволување на 
заедничките потреби и интереси во областа на култу-
рата од општ интерес за Републиката во 1983 година 
бр 08-903, донесена од Собранието на СР Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд 
одржана на 4 април 1984 година („Службен весник 
на СРМ" бр 13/84), 

б) Одлуката за привремено обезбедување на пла-
нираните средства за задоволување на заедничките 
потреби и интереси во областа на културата од општ 
интерес за Републиката во 1984 година, бр 08-1006, 
донесена од Собранието на СР Македонија на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд одржана на 
ј 2 април 1984 година („Службен весник на СРМ" бр 
14/84) и 

в) Одлуката за изменување и дополнување на Од-
луката за привремено обезбедување на планираните 
средства за задоволување на заедничките потреби и 
интереси во областа на културата од општ интерес 
за Републиката во 1984 година, број 08-2438, доне-
сена од Собранието на СР Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд одржана на 26 сеп-
тември 1984 година („Службен весник на СРМ" бр 
31/84) 

2 Оваа одлука ќе се објави во Службен весник 
на СРМ" 

3 Самоуправните интересни заедници на 'култу-
рата на општините Гази Баба Карпош, Кисела Вода, 
Центар и Чаир — Скопје, како и Самоуправната 
интересна заедница за култура во Струмица поведоа 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
Одлуките означени под а) и б), а Самоуправната 
интересна заедница за култура во Кратово за Одлу-
ката означена под в) 

Според наводите во предлозите оспорените од-
луки се несогласна! со Уставот и законот, затоа што 
со нив, Собранието на СР Македонија без основ во 
Уставот и законот утврдува обврска за општинските 
самоуправни интересни заедници на културата да 
уплатат определен износ на средства на сметка на 
Републичката заедница на културата, за задоволува-
ње на заедничките потреби и интереси во областа 
на културата од општ интерес за Републиката во 
1983 и 1984 година Средствата за задоволување на 
заедничките потреби во Републиката во областа на 
културата, општинските самоуправни интересни заед-
ници обезбедувале со здружување на средства Та-
ка, согласно склучената Самоуправна спогодба за 
здружување на средства во Републичката заедница 
на културата, а врз основа на Годишната програма 
за остварување на Планот на Републичката заедница 
од 1981—1985 година општинските заедници, со, по-
себен договор што посебно секоја од нив го склу-
чува со Републичката заедница, секоја година ја 
утврдуваат висината на средствата што ги здружу-
ваат за таа цел Такви договори имало склучено и 
за 1983 година, и договорените средства биле упла-
тени, но во март 1984 година, Републичката заедни-
ца доставила анекс-договори со кои барала зголему-
вање на веќе договорените износи, без, притоа, да 
достави одлука за измени и дополнувања на Годиш-
ната програма за остварување на Планот на Репуб-
личката заедница од 1981—1985 година, во 1983 го-
дина" За 1984 година, пак, договорите не биле потпи-
шани заради несогласување со висината на средства-
та што се барани, 

4 Собранието на СР Македонија, во одговор на 
наводите во предлозите, го достави мислењето на 
Одборот за образование, наука и култура на Собо-
рот на здружениот труд 

Во одговорот е наведено дека оспорените одлу-
ки имаат основ во член 62 од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 20-а од Законот за самоуправните 
интересни заедници на културата и дека се од при-
времен карактер, а Собранието на СР Македонија ги 
донесе затоа што било доведено во прашање оства-
рувањето на активностите предвидени и утврдени со 
ходишните про! рами на Републичката заедница на 
културата како и нивното реализирање во целина 
Се до конечното донесување на оспорените одлуки, 
максимално биле преземани мерки и активности за 
обезбедување на договорените обврски на општин-
ските самоуправни интересни заедници на културата 
за надминување на состојбите кои довеле до ^ о с т в а -
рување на приходите на Републичката заедница на 
културата Затоа донесувањето на овие одлуки, спо-
ред наводите во одговорот, е во функција на ефи-
касно и одговорно остварување на системот на са-
моуправното договарање во рамките на самоуправ-
ните интересни заедници, односно, тоа ќе овозможи 
и подоследно остварување на самоуправно договоре-
ните обврски за обезбедување средства за реализи-
рање на заедничките потреби од областа на кул-
турата од општ интерес за Републиката 

5. На јавната расправа Судот утврди дека со 
Одлуката наведена во точка 1 под а) општинските 
самоуправни интересни заедници на културата, што 
не го обезбедиле договорениот обем на средства за 
задоволување на заедничките погреби и интереси во 
областа на културата од општ интерес за Републи-
ката во 1983 година, се задолжени неуплатениот дел 
од договорениот износ утврден во рамките на пред-
видувањето со Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на СР Македонија 
за периодот од 1931—1985 година во 1983 година, да 
го уплатат на сметката па Републичката заедница на 
културата најдоцна до 31 ма ј 1984 година 

Со Одлуката наведена во точка 1 под б), опре-
делени општински самоуправни интересни заедници 
на културата се задолжени да уплатат најдоцна до 
31 декември 1984 10цина определени износи на смет-
ка на Републичката заеднина на културата, заради 
обезбедување планираниот обем на средства за задо-
волување на заедничките потреби и интереси во об-
тгаста на културата од општ интерес за Републиката 
го 1984 година Оваа одлука е изменета и дополнета 
со Оплупата наведена во точка 1 под в), а измените 
и дополнувањата се состојат во тоа што со неа се 
опфатени сите општински самоуправни интересни 
с е д н и ц и на културата и се задолжени да го уплатат 
планираниот обем на соежетвата, а износите што се 
должни да ги уплатат сс изменети, како и крајниот 
рок за уплата — место 31 декември 1984 година крај-
ниот рок за уплата е 31 октомври 1984 година 

Сите три оспорени одлуки се од привремен ка-
рактер и се донесени врз основа на член 62 став 1 
од Уставот на СР Македонија и член 20-а од Законот 
за самоуправните интересни заедници' на културата 

Според член 62 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија, ако во самоуправната интересна заедница 
што врши определени дејности односно работи што 
се од посебен општествен интерес не се донесе од-
лука за прашање од кое битно зависи работата на 
интересната заедница, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија односно собранието на оп-
штината може, под услови и во постапка пропишани 
со закон, да донесе одлука со која привремено се 
решава тоа прашање 

Од оваа уставна одредба произлегува дека во 
случаите кога во рамките на самоуправната инте-
ресна заедница нема да се донесе одлука по самоуп-
равен пат а -се работи за прашање од кое битно за-
виси работата на интересната заедница, собранието 
на општествсно-политичката заедница може да до-
несе интервентна одлука со која привремено се ре-
шава тоа прашање 
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Основна уставна определба е односите во само-
управните интересни заедници, па според тоа и оп-
штествено-економските односи, да се уредуваат со 
самоуправно спогодување и договарање на работни-
те луѓе во основните организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци што Ја основале самоуправната интересна заед-
ница Меѓутоа, кога се во прашање самоуправни ин-
тересни заедници што вршат определени дејности 
односно работи што се од посебен општествен инте-
рес, ако не се оствари самоуправното одлучување за 
"прашање од кое битно зависи работата на интерес-
ната заедница, Уставот Ја предвидел можноста во 
член 62 став 1, Собранието на СР Македонија, од-
носно собранието на општината да донесе одлука со 
која привремено се решава тоа прашање Можноста 
л а донесување на таа интервентна одлука на собра-
нието на општествено-политичката заедница, Уставот 
Ја предвидува како исклучок кој доаѓа до примена 
само доколку претходно се исцрпени сите можности 
за самоуправно одлучување во рамките на самоуп-
равната интересна заедница 

Според мислењето на Судот, кога е во прашање 
обезбедување на средства во рамките на самоуправ-
на интересна заедница што врши работи од посебен 
општествен интерес, собранието на општествено-по-
литичката заедница може да интервенира со одлука 
во смисла на означената уставна одредба, само до-
колку не биде склучена самоуправна спогодба. 

Во 1980 година меѓу општинските самоуправни 
интересни заедници на културата и Самоуправната 
интересна заедница на културата на град Скопје е 
склучена Самоуправна спогодба за здружување на 
средства ѕо Републичката заедница на културата за 
развојот на творештвото и културните дејности од 
општ интерес за Републиката („Службен весник на 
СРМ" бр. 27/80), во која учесниците ги утврдиле 
своите обврски и одговорности во остварувањето на 
слободната размена на трудот, критериумите, како 
и начинот и постапката за утврдување висината на 
средствата што ги здружуваат Притоа, во член 6 
став 1 од Спогодбата е утврдено дека висината на 
средствата што се здружуваат во Републичката заед-
ница на културата и процентот на учеството, учес-
ниците во спогодувањето го утврдуваат секоја година 
со посебен договор согласно со предвидувањата што 
ќе се утврдат со Резолуцијата за политиката на ост-
варувањето на општествениот план на СР Македони-
ја и Општествениот договор за утврдување на сред-
ствата од данокот и придонесите од Личните доходи 
наменети за финансирање на општите општествени и 
на заедничките потреби за соодветната година. Спо-
ред став 4 на овој член, одлука за висината на сред-
ствата и процентот на учеството донесуваат собра-
нијата на општинските самоуправни интересни за-
едници на културата — учесници во Спогодбата 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај оп-
штинските самоуправни интересни заедници здруже-
ни во Републичката заедница склучиле самоуправ-
на спогодба со која здружиле средства, Судот сметаа 
нека Собранието на СР Македонија немало основ во 
член 62 став 1 од Уставот на СР Македонија да ин-
тервенира со одлука Судот исто така смета дека из-
вршувањето на она што во самоуправната интересна 
заедница е самоуправно договорено како и решава-
њето на споровите кои произлегуваат од самоуправ-
ниот однос во кој се наоѓаат учесниците во само-
управна спогодба за здружување на средства, треба 
да се решава во соодветна постапка, а не со одлуки 
донесени врз основа на член 62 став 1 од Уставот 
на СР Македонија 

Со оглед на тоа што Собранието на СР Македо-
нија немало уставен основ да ги донесе оспорените 

одуки. Судот утврди дека тие не се во согласност 
со член 62 став 1 од Уставот на СР Македонија 

Воз основа на изнесеното судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

У бр 134/84 
15 маЈ 1985 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с р 

377. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на' седницата одржана на 15 ма ј 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА член 1 од Статутот на Здруже-
нието на самостојните авто-такси возачи на град 
Скопје, донесен од Собранието на Здружението на 
ј 3 јуни 1984 година, во делот во кој е предвидено 
задолжително здружување на работните луѓе кои 
самостојно вршат авто-такси превоз 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното Здружение, на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти 

3 Уставниот суд на Македонија, со решение У 
бр 253/84 од 6 март 1985 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбата 
означена во точката 1 на оваа одлука Постапката е 
поведена затоа што се постави прашањето за сог-
ласноста на оваа одредба со член 2 од Законот за 
општествените организации и здруженијата на гра-
ѓаните („Службен весник на СРМ" бр 32/83). 

4 На седницата Судот утврди дека во член 1 
од означениот Статут е предвидено задолжително 
здружување на работните луѓе кои самостојно вршат 
дејност на авто-такси превоз со личен труд и сред-
ства во Здружението на самостојните авто-такси во-
зачи на град Скопје 

5 Според член 2 од Законот за општествените 
организации и здруженијата на граѓани, работните 
луѓе и граѓаните слободно и доброволно се здружу-
ваат и основаат општествени организации и здруже-
нија на граѓани 

Со оглед на тоа што со означената одредба од 
оспорениот Статут е предвидено задолжително здру-
жување во Здружението на самостојните авто-такси 
возачи на град Скопје, иако според означениот За-
кон тоа здружување е слободно и доброволно. Су-
дот утврди дека оваа одредба не е во согласност со 
член 2 од Законот за општествените организации ^и 
здруженија на граѓани 

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

У бр 253/84 
15 маЈ 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

378. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

2о од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки на седницата одржана на 29 ма ј 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВААТ Заклучоците број 09-240/1, 
донесени од Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Македонски Брод, на седницата одржана на 
30 јануари 1985 година 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на Собранието на 
општината Македонски Брод" 

3. Уставниот суд на Македонија ,со решение У 
бр. 49/85 од 17 април 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на Заклучо-
ците означени во точката 1 од оваа одлука. Постап-
ката е поведена затоа што Органот на управата ре-
сорот определува кое стручно лице ќе учествува на 
закажаното вештачење 
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4. На седницата Судот утврди дека во точката 1 
со оспорените Заклучоци е утврдено, „со цел да се 
подобри редот и дисциплината во органите на упра-
вата на Собранието на општина Македонски Брод, 
Општинскиот суд Кичево и другите судови, органи и 
организации доколку имаат потреба од разни струч-
ни вештачења барањата, односно поканите да ги 
доставуваат до Органот на управата при Собранието 
на општина Македонски Брод КОЈ ресорно ќе опре-
дели кое стручно лице ќе учествува на закажаното 
вештачење" Понатаму, според точкава 12 „доколку 
Општинскиот суд и другите ор1 ани и организации, и 
понатаму практикуваат поканите лично да ги доста-
вуваат на вештите лица, на тие лица нема да им 
биде дозволено да учествуваат на закажаната распра-
ва, а доколку такво лице самоволно замине на^ веш-
тачење, против тоа лице ќ е бидат преземени^ соод-
ветни мерки" Во точката з, пак, е определено зак-
лучоците да влегуваат во сила од денот на доне-
сувањето 

5 Согласно член 250 став 1 од Законот за про-
цесната постапка, вештачењето го вршат вештаци 
што ги определува надлежниот суд Во став 3 од 
истиот член е предвидено надлежниот суд да може 
да го овласти претседателот на советот или замоле-
ниот судиЈа, тие да определат вештатли, ако ним им 
с доверено изведувањето на доказот со вештачење 
Член 253 предвидува обврска определените вештаци 

да се одѕват на поканата од Судот и да го изнесат 
СВОЈОТ наод и мислење Согласно член 257, пак, веш-
таците се повикуваат со доставување на писмена по-
кана во коЈа со наведува името, презимето, занима-
њето на повиканиот, времето и местото на доаѓање, 
предметот на КОЈ се повикува и назначување дека се 
повикува како вештак Во член 242 став 1 од Зако-
нот за кривична постапка е предвидено дека вешта-
чењето го определува со писмена наредба органот 
што Ја води постапката Член 243 став 1, пак, пред-
видува дека лицето што се повикува како вештак 
с должно да, се одзве на поканата и да даде свој 
наод и мислење 

Законот за прекршоци те во член 163 став 3 
предвидува дека вештачењето го определува со пис-
мена наредба Судот за прекршоци што Ја води пре-
кршочната постапка, а член 164, пак, предвидува 
дека лицето кое се повикува како вештак е должно 
да се јави на поканата и да даде свој наод и мис-
лење. " ; 

Од изнесените одредби од Законот за процесна 
постапка Законот за прекршоци и Законот за кри-
вична постапка произлегува дека судот го опреде-
лува вештачењето 

Со оглед на тоа што во конкретниот случаЈ со 
оспорените заклучоци е предвидено органот на упра-
вата да определи кое стручно лице ќе учествува на 
закажаното вештачење, Судот утврди дека тие се во 
спротивност со означените одредби од Законот за 
процесната постапка и дека не се во согласност со 
означените одредби од Законот за прекршоците. 

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

У бр 49/85 
29 мај 1985 година 

Скопје 
П ретседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с р 

379. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа нз 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејствс 
на неговите одлуки на седницата одржана на 29 ма; 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА член 35 од Правилникот за ут-
врдување на основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка, донесен со р е ф е р е н ^ м од работниците во 
Одделението за внатрешни работи во Крушево, одр-
жан на 5 ма ј 1984 година 

2 Оваа одлука (ќе сс објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното Одделение за внатрешни 
работи во Крушево, на начин предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти 

3 Уставниот суд на Македонија, со решение У 
Ср 56/85 од 17 април 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 35 
од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка Постапката е поведена затоа што на работникот 
кој оди во пензија во последната година од работ-
ниот стаж му се зголемува личниот доход во висина 
од 15% од остварениот просечен нето личен доход 
на ниво на органот во претходната година 

4 На седницата Судот утврди' дека член 35 од 
оспорениот Правилник предвидува во последната го-
дина од работниот стаж на работникот, кој ќе се 
стекне со користење на право на пензија по било 
која основа, ќе се исплаќа зголемен личен доход во 
висина од 15'% од остварениот нето личен доход на 
ниво на^ Органот во претходната година Ставот 2 
предвидува ова право работникот да го стекнува со 
поднесување молба и давање на писмена изјава Ста-
вот 3, пак, предвидува работникот кој прима зголе-
мен личен доход заради одење во пензија, ако не 
замине во пензија да го врати примениот бруто из-
нос 

5 Согласно член 22 од Уставот на СР Македо-
нија и член 126 од Законот за здружениот труд и 
член 236 од Законот за државната управа, личниот 
доход на работникот се утврдува според резултатите 
од неговиот^ труд и според неговиот личен придонес 
што со сзојот тековен и минат труд го дал во зго-
лемувањето на доходот на основната организација, во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот 

Со 01 лед на тоа што со оспорениот член се 
врши распределба на личниот доход на тој начин 
што засилено се вреднува минатиот труд во послед-
ната година пред пензионирањето, независно од вло-
жениот труд и постигнатите резултати, Судот утвр-
ди дека тој не е во согласност со уставното начело 
на распределба според трудот 

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

У бр 56/85 
29 мај 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с р 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

216 . 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Врз основа на член 52 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата и Заклучокот на Изврш-
ниот одбор на Собранието на Републичката заедни-
ца одржана на 19 VI 1985 година, Собранието на 
Републичката заедница на седницата на 27 јуни 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Рудници и индустрија за никел и антимон „ФЕ-

НИ" Кавадарци, во делот на објектот кој мирува, 
СЕ ОСЛОБОДУВА ОД обврската за здружување сред-
ства од личен доход од вработените во Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата за остварување на додаток на 
деца за 1985 година, за сите исплати на личен доход 
што ќе се извршат од 1 VII до 31 XII 1985 го-
дина 

Чаен 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 03-459/18 
27 Јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Бишковски, с р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

217. 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за 

вработување и осигурување во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ" бр 13/78) и член 
17 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување, 
Собранието на Републичката СИЗ за вработување, 
на седницата одржана на 14 мај 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА 
РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПО-
ТЕСНО СЕМЕЈСТВО ОДНОСНО ДОМАЌИНСТВО 

КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН 
ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

Член 1 
Во Одлуката за износот и видот на приходите 

на работникот и членовите на неговото потесно се-
мејство односно домаќинство кои влијаат на право-
то на продолжен паричен надоместок („Службен вес-
ник на СРМ", број 31/83), во членот 2, по ставот 2 
се додава нов став 3 кој гласи 

„Приходите остварени од работникот по осно-
вите од точка 1, 3. 4 5, 8 и 10 на претходниот став 
не се сметаат во вкупни приходи кои влијаат на 
остварувањето на правото на продолжен паричен на-
доместок" 

Член 2 
Членот 8 се менува и гласи. 
„Кога ќе настапат промени во имотната состојба 

на семејството, односно домаќинството, што ќе ги 
изменат околностите што повлекуваат прекинување 
или престанок на правото па продолжен паричен 
надоместок, работникот може повторно да поднесе 
барање и да оствари право на продолжен паричен 

надоместок за остатокот на времето - определено за 
исплатување на продолжениот паричен надоместок, 
во случаЈ на 

1. отуѓување (продажба, замена, подарок) на нед-
вижен имот или на дел од недвижен имот, според 
поднесената пријава до надлежниот орган (катастар), 
од првиот ден на наредниот месец, 

2 неприфаќање на наследство, од денот на смрт-
та на оставителот, 

3 откажување на наследство односно, наследен 
дел од имотот во корист на друг наследник, од де-
нот на давањето на наследничката изјава, 

4. експроприЈација на имотот или дел од имотот, 
ло преземањето на имотот од страна на оној во чи-
Ја корист е извршена експропријацијата, 

5. престанок на вршење на самостојна стопанска 
дејност или професионална дејност, од денот на бри-
шењето од регистарот, 

6 изградба на земјиште кое е обложено со ка-
тастарски приход, од денот на издавањето на гра-
дежната дозвола" 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр 02-426 
17 мај 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Драган Тодоровски, с р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

218 . 

Врз основа на член 7 од Одлуката за утврдување 
на учество на корисниците на здравствена заштита 
во цените на одделни видови на здравствени услуги, 
како и при набавката на ортопедски помагала, про-
тетички средства и лекови, Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје на седницата 
одржана на 27 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА УЧЕСТВОТО НА КОРИСНИ-
ЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИ КОРИС-
ТЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ 

УСЛУГИ УТВРДЕНИ ВО ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС 

Член 1 
Со оваа одлука се валоризира учеството на ко-

рисниците на здравствена заштита при користењето 
на лекови по издаден рецепт и услугите на домаш-
на нега на стари и изнемоштени лица со остварениот 
просечен пораст на цените на лековите, односно 
здравствените услуги во 1984 година и се утврдува 
на 

— 30 динари по издаден рецепет за оние лекови 
за чија примена не е потребна непосредна интер-
венција од стручен медицински работник, 

— 220 динари дневно за услугите на домашна 
нега на стари и изнемоштени лица 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ" 

Бр 02-7152/'") 
27 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Борис Јаневски, с р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА'ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - РЕСЕН 

219. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр 10/83) и 
член 181 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Ресен, Собранието 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита со рам-
ноправно учество на Соборот на делегатите корис-
ници на услугите — работници и Соборот на деле-
гатите даватели на услуги, на заедничката седница 
одржана на 28 ЈУНИ 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
УСЛУГИ - РАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН 

ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за стапките на придонесот за здрав-

ствена заштита и стапките на посебниот придонес 
за користење на здравствена заштита во странство 
на корисниците на услуги — работници од Општина-
та Ресен за 1985 година бр 02-32/1 од 24 XII 1984 
година, о б и е н а во ,,Службен весник на СРМ" бр. 
/ /85 

Во член 1 став 1 се менува и гласи 
„Стапката на придонесот за здравствена зашти-

та за 1985 година сс утврдува на 8,00% од бруто 
личниот доход и другите примања во кои се содр-
жани 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови за здравствена заштита од 4,16%, 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравствената заштита од 3,84% 

Став 2 се брише 
Став з се менува и гласи 
„Придонесот за несреќа па работа и професио-

нални болести во висина од 0.50% 
Основица за пресметување од претходниот став 

претставува 
— кај обврзниците кои формираат доход — ост-

варениот доход, 
— кај обврзниците кои не формираат доход — 

бруто личните доходи и другите примања" 
Став 4 се брише 

Член 2 
Во член 2 стап 1 се менува и гласи: 
„Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство (деташирани работни-
ци) се определува во висина од 35'% од чистиот 
личен доход, односно основицата утврдена со посеб-
на одлука 

Придонесот од претходниот став по видови на 
здравствена заштита се распоредува сразмерно на 
стапките утврдени со членот 1 на оваа одлука" 

Член 3 
Во член 3 став 1 се менува и гласи 
„Придонесот за здравствена заштита на прив-

ремено невработените лица — СИЗ за вработување 
ќе ги плаќа по стапка од 12'% 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став -Претставува просечниот паричен 
надоместок на привремено невработените" 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јули 1985 година 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ" 

Бр 02-61/1 
28 јуни 1385 година Претседател, 

Ресен Дорче Спировски, с р 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

2 2 0 . 
Врз основа на член 116 од Законот за здрав-

ствена заштита и единствените критериуми за уче-
ство на корисниците на здравствената заштита во це-
ната на одделни видови здравствени услуги при на-
бавка на ортопедски помагала и лекови, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, на заедничката сед-
ница на сите собори одржана на 24 Јуни 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Член 2 став 1 точка 2 се менува и гласи 
„За издаден лек по рецепт освен за оние леко-

ви за чија примена е потребна непосредна интервен-
ција на стручен медицинсси работник од 30 динари". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 04-21/4 
24 јуни 1985 година 

Штип 
Претседател, 

Трајче Гелев, с р. 

2 2 1 . 
Врз основа на член 105 од Законот за здравстве-

на заштита и член 30 од Статутот на Општинската 
заедница за здравство и здравствено осигурување — 
Штип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на рамноправна седница на двата собора на Собра-
нието одржана на 24 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ОД 1. VI. 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Средства за здравствена заштита во Заедницата 

за здравствена заштита се здружуваат врз основа на 
Програмата за работа и развој на Општинската за-
едница за работниците по стапка од 8,50% од бруто 
личниот доход, и другите примања 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
спружен труд (деташирани работници) се определу-
ва по стапка во висина од 25^/о од утврдената осно-
вица што ја претставува месечниот просечен нето 
личен доход на работниците на матичната организа-
ција исплатен во годината што и претходи на годи-
ната во која работникот е испратен во странство, 
односно просечниот месечен нето личен доход во 
матичната организација остварен во претходните го-
дини на сите работници од категоријата што ја има 
деташираниот работник за работниците кои не ост-
вариле личен доход во претходната година 

Основицата од претходниот став во текот на го-
дината се применува како аконтација 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годината 
во коЈа деташирањето е извршено според претходната 
т одина 
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Член 3 
За лица кои работат по договор на дело се пла-

ќа придонес за здравствено осигурување во случај 
несреќа на работа и професионално заболување по 
стапка од 3% од исплатениот надомест 

Член 4 
Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на придонесот на начин утврден со за-
кон, со статут или други општи акти на Општинска-
та заедница за здравство и здравствено осигурување 
— Штип 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 04-21/6 
24 јуни 1985 година 

Штип 
Претседател 

Трајче Гелев, с. р 

регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ЦОУ „Гоце Делчев" — Неготино, ул „М. 
Тито" бр. 117, со следните податоци. Се брише досе-
гашниот застапник Сечков Никола, а се запишува 
новиот застапник Николова Цвета, индивидуален ра-
ботоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1281/84. (447) 

'Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Ф;и. бр. 1271 од 20. XI. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-185-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Централното основно училиште „Браќа Ми-
ладинови", Ц. О. — с Долни Дисан, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Накова 
Цвета, в. д. директор, а се запишува новиот застап-
ник Наков МиЈал, директор, со неограничено овлас-
тување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1271/84. (448) 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1175 од 28. XI. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1932-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар ^основањето и конституирањето на 
Монтажно -електроинсталатерската задруга „Електро-
ника", РО — Скопје, ул. „Невена Георгиева" бр. 2. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 29. VI. 1984 година и Самоуправна спогодба за 
здружување на трудот и средствата на задругата од 
2. VII. 1984 година. 

Основачи на задругата се: Вангелов Боро, Манев-
ски Владо, Стојковски Драги, Бундевски Трајко, Мир-
чевски Тодор и Тасевски Душан, сите од Скопје. 

Основни дејности електро" инсталатерска (инста-
латери на електрични водови, лифтови, светлечки ре-
клами и слично) 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства 

За" обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на трикратниот износ од здружениот влог 
кој изнесува 10 000,00 динари, и тоа за секова об-
врска 

Лице овластено за застапување е Тасевски Душан, 
в д. директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1176/84 (452) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1292 од 27. XI. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1747-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Договорната градежна занаетчиска органи-
зација на здружениот труд „Љубат" , Ц О. — Кава-
дарци, ул. „Народна младина" бр. 1, 'Со следните по-
датоци: 'Се брише досегашниот застапник Жабовски 
Трајко — директор, без ограничување, а се запишу-
ва како нов застапник Монев Ристо — в д. директор, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1292/84. (446) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр. 1281 од 27. XI. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-186-0-0-0, ја запиша во судскиот 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1317 од 8. XII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-4887-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација за управување, одр-
жување и користење на објектите на (физичката кул-
тура „Водно", Ц. О. — Скопје, оо^следните подато-
ци: (Се брише досегашниот застапник Бранко Димит-
ровски — в. д. директор, без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник Зафир Куновски - ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи .бр. 
1317/84 (449) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
во Фи. бр. 1310 од 5 XII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-135-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Центарот за култура и информации, Ц О. — 
Скопје, ул. „Моша Пијаде" бр. 1, со следните пода-
тоци. Се брише досегашниот застапник Катерина Ми-
хај лов а в. д директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник Најдески Ѓорѓија — дирек-
тор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1310/184 " (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1259 од 16 XI 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-314-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на називот на Гимназијата „Зеф 
Љуш Марку", Ц О. — Скопје, нас. Карпош III бб, 
со следните податоци: Досегашниот назив на работ-
ната организација Гимназија „Зеф Љуш Марку", Ц 
О. — Скопје, се менува, така што во иднина ќе гла-
си Училиште за средно образование „Зеф Љуш 
Марку", Ц О — Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1259/84 (451) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр. 1142 од 27 XI 1984 година ,на регистар-
ска влошка бр. 2-1933-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Занает-
чиската задруга „Дрвопродукт", РО — Скопје, ул 
„Прохор Пчињски" бр 94 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
за здружување на занаетчиите од 10. IX 1984 го-
дина 

Основачи на задругата се: Кирил Шошолчев, 
Горѓи Христовски, Фејзула Шабан, Синани Сефер и 
Перо Ѓорѓиевски, сите од Скопје 

Основни дејности, изработка на ролетни од дрво 
и пластика; столарска; казанџиска (изработка на на-
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лани и кломпи); изработка на дрвена амбалажа, из-
работка на дрвена галантерија. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име ,и за своја сметка, а за обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара 100 сите свои средства 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица одговараат супсидијарно и зад-
ругарите во износ од 10.000,00 динари, и тоа за се-
која обврска 

Лице овластено за застапување е Кирил Шошол-
чев — в. д директор, без ограничување 

Од Окружниот - стопански суд во Скопје, Фи бр 
1142/84 (453) 

Окружниот стопански суд во Скопје, оо решение-
то ФИ. бр 1019 од 14. XI 19Ѕ4 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1931-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на „Паркет-
га, РО — Скопје, ул. „840" -бб, населба „Маџари". 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
за здружување од 11 VI 1984 година 

Основачи на задругата се- Петрушевски Благоја 
— Скопје, Милевиќ Радојко — Скопје, Стаменковеки 
Цанко — Скопје, Николовски Радован — Скопје и 
Николовски Наум — Скопје 

Основни дејности паркетарска, изолатерска, из-
работка и поставување на подови со вештачка смо-
ла; печкарска и керамичарска за поставување на 
плочки, стаклорезачка 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства 

Задругарот — основач на задругата во правниот 
промет со трети лица одговара во висина на задруж-
ниот влог, односно за обврската на задругата сторе-
на во правниот промет со трети лица одговара огра-
ничено сунаи дијарно за секоја обврска до изш:с од 
10 000,00 динари 

Лице овластено за застапување е Петрушевски 
Благоја - в д. директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1019/84 (454) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1279 од 26 XI 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-178З-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Нераште", Р. О -
с Нераште — Тетово, со следните податоци Се бри-
ше досегашниот застапник Ејуп Латифи — в д. ди-
ректор, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник Азир Мустафи — в д директор, без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1279/84 (455) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи бр 244 од 5 IX 1984 година, на регистарска 
влошка бр 1-660-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Регионалната 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Источен регион, Кочани 

Основните дејности 
1. ја утврдува политиката и донесува план за раз-

вој на здравствената заштита што се остварува во 
Регионалната заедница, 

2. поведува иницијатива за склучување на само-
управни спогодби со општинските заедници за обез-
бедување средства за задоволување на заедничките 
потреби и интереси, кои според оваа самоуправна 
спогодба се остваруваат во Регионалната заедница, 

3 донесува статут на Регионалната заедница и 
други самоуправни општи акти со кои поблиску се 
утврдува остварувањето на заедничките потреби и 
интереси во Регионалната заедница, 

4. спогодбено со собранијата на општинските за-
едници учествува во донесувањето на самоуправните 
општи акти со кои во Регионалната заедница се ут-
врдува поизедначено ниво и обем на правата и усло-
вите на користење на здравствената заштита на под-
рачјето на Регионалната заедница, 

5. донесува план и други самоуправни општи 
акти во областа на народната одбрана и општестве-
ната самозаштита во 'согласност со Законот и пла-
нот за народна одбрана и задачите кои се обезбе-
дуваат во рамките на Регионалната заедница, 

6. донесува финансиски план на средствата на 
Регионалната заедница и ја усвојува завршната 
сметка, 

7. одлучува за изградба, реконструкција и опре-
мување на објектите за здравствена заштита од инте-
рес на здравствениот регион во согласност со планот 
и програмата за здравствената заштита на Регионал-
ната заедница, 

8. донесува самоуправен општ акт со КОЈ се ут-
врдуваат единствени основи и мерила за стекнување 
на доходот со слободна размена на трудот со здрав-
ствените организации што вршат дејност за задово-
лување на заедничките потреби и интереси од под-
рачјето на Регионалната заедница, 

9. по потреба дава предлог за вршење на стру-
чен надзор над работата на здравствените органи-
зации , 

10 склучува општествени договори и самоуправ-
ни спогодби од надлежноста на Регионалната заед-
ница, 

11. донесува програма за работа и деловник на 
Собранието па Регионалната заедница, 

12 избира и разрешува претседател и заменик 
на претседателот на Собран,исто, членови на Изврш-
ниот одбор и другите работни тела, 

13 избира претставници на Регионалната заедни-
ца во самоуправните органи во други организации и 
заедници, 

14 склучува Самоуправна спогодба за обезбеду-
вање на материјалните трошоци за работата на Ре 
гионашната заедница, 

15 врши и други работи утврдени со закон, со 
оваа самоуправна спогодба, статутот и другите само-
управни акти на Регионалната заедница 

Во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања и одговара со сите свои средства 
(целосна одговорност) М-р Николов Никола, секре-
тар, ќе ја потпишува Заедницата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
244/84 (456) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр 172 од 13. VI 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-655-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на РО за основно воспита-
ние и образование „Маршал Тито" — Пробиштип 

Основни дејности 
— воспитание и образование на учениците во 

траење од осум години, засновано врз придобивките 
на современата наука, идејните основи на марксиз-
мот, степенот на развитокот на самоуправното соци-
јалистичко општество и постигањата во педагошката 
теорија и практика. Работејќи на организирано план-
ско реализирање на воспитно образовниот процес, 
работниците на РО, преку целосно остварување на 
наставно-вошитнитс активности утврдени во настав-
ниот план и програма и другите подрачја од про-
грамската структура, ќе обезбедуваат успешно завр-
шување на основното образование и правилно про-
фесионално насочување на учениците. 

Во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања и одговара со сите свои средства 
(целосна одговорност) 

Стојковски Новица, в. д индивидуален работово-
ден орган, со неограничено овластување ќе ја заста-
пува Р О 
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РО за основно воспитание и образование „Мар-
шал Тито" — Пробиштип настанала по пат на спо-
јување на ОЗТ „Браќа Миладинови", односно Ден 
трално основно училиште, и ОЗТ Централно основно 
училиште „Маршал Тито" — Злетово 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО „Маршал Тито" — 
Пробиштип (457) 

Од Окружниот -стопански суд во Штип, Фи бр 
172/84 (457) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 33 од 6 II 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-480-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на овластеното лице на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување, оо следните податоци 
Му престанува правото за застапување на досегаш-
ниот секретар на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, Ц О — Радовиш, Стефанов Кирчо, а за 
секретар на Заедницата е именуван Ефнушев Ристо, 
кој со неограничени овластувања ќе ја застапува 
истата 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување - Радо-
виш, бр 01-271 од 30 IX 1982 година 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр 
33/84 (458) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 32 од 6. II. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-481-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице за застапување на ОСИЗ 
за старосно осигурување на земјоделците оо Ц О. 
— Радовиш, оо следните податоци Му престанува 
правото на застапување на досегашниот секретар на 
О СИЗ за старосно осигурување на земјоделците со 
Ц. О — Радовиш Стефанов Кирил, а за секретар на 
Заедницата е именуван Ефнушев Ристо, кој со неог-
раничени овластувања ќе ја застапува истата 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Одлуката на Собранието на ОСИЗ за старосно оси-
гурување на земјоделците, бр. 01-67 од 28 X 1982 
година 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
32/84 (459) 

делени права од инвалидско ш осигурување, Ц, О 
— с. Банско, Струмичко, со следните податоци До-
сегашниот з д. раководител Божи ико чеиз Бранко е 
избран за раководител на РЗ на Домот за одмор и 
рекреација на корисниците на пензија и корисниците 
на определени права од инвалидското осигурување, 
Д О. — с. Банско, Струмичко 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Одлуката на Работната заедница, бр. 33-05/1 од 27. 
IX. 1984 година 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ф,и бр 
258/84. (461) 

Окрулшиот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи бр 185 од 2. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1212-0-0, Ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластени лица за застапување на ОЗТ 
за комунални услуги „Фортуна" Д О — Штип, со 
следните податоци Му престанува правото за заста-
пување на досегашниот индивидуален работоводен 
орган на ОЗТ за комунални услуги „Фортуна", Д О. 
— Штип, Ш И Ј А К О В Никола, а за индивидуален ра-
ботоводен орган односно в д. индивидуален работо-
воден орган е именуван Александров Стојан, кој со 
неограничени овластувања ќе Ја застапува ОЗТ. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Фортуна" 
— Штип, бр 0202-256/2 од 1 VI 1984 година 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
185/84 (462) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр 297 од 29. X 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 127, Ја запиша во судскиот регистар 
промената на фирмата на РО Основно училиште 
„Димитар Влахов" с Радожда — Струшко, со след-
ните податоци' Се менува називот на Централното 
основно училиште „Димитар Влахов" — с Радожда 
и истиот ќе гласи Работна организација — Основно 
училиште „Димитар Влахов" — с Радожда, со Ц. О. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
297/84 (36) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи бр. 131 од 26 IV 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-433-1-0-0, Ја запиша во судскиот регис-
тар промената на овластено лице за застанување на 
ООЗТ Центар за основно образование и воспитување, 

Н. Сеил. О - Св. Николе, ООЗТ „Гоце Делчев" -
Св. Николе, со следните податоци: Му престанува 
правото за застапување на досегашниот в д. дирек-
тор на ООЗТ ЦОУ „Гоце Делчев" — Св Николе, во 
состав н,а Центарот за основно образование и воспи-
тување, Н. Сол. О. — Св ^Николе, Андонов Тихомир, 
а за директор с именуван Андонов Тихомир кој со 
неограничени овластувања ќе ја застапува основната 
организација на здружен труд 

Уписот се изврши ве регистарот врз основа на 
Одлуката на Работничкиот совет при ООЗТ ЦОУ „Го-
це Делчев" — Св Николе, бр 0401-42 од 6 IV 1984 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
131/84 (460) 

Окружниот !стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр. 305 од 31. X. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 126, ја запиша во судскиот регистар 
промената на фирмата на Работната организација 
Основно училиште „Климент Охридски" — с. Драс-
лајца, Струшко, со следните податоци Се менува 
називот на Централното основно училиште „Климент 
Охридски" — с. Драслајца и истиот ќе гласи Ра-
ботна организација Основно училиште „Климент Ох-
ридски" — с Драслајца, со Ц О 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
305/84 (37) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр. 292 од 26. X 1984 година, на регистарска 
влошка бр 314, Ја запиша во судскиот регистар 
промената на фирмата на Работната организација Ос-
новно училиште „Маршал Тито" — с Лабуништа, со 
следните податоци Се менува називот на Централ-
ното основно училиште ,,Маршал Тито" с Лабу-
ништа и истиот ќе гласи Работна организација Ос-
новно училиште „Маошал Тито" — с Пабуништа, со 
Д О 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
292/84 (38) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 258 од 2. X 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-603-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластени лица за застапување на Ра-
ботната заедница на Домот за одмор и рекреација 
на корисниците на пензија и корисниците на опре-

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр 279 од 16. X. 1984 година, на регистарска 
влошка бр 681, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето и конституирањето на РО Центар за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство — Охрид, 
со Ц О 



Стр. 502 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 1? јули 1985 

Основна дејност 
1. ги следи врвните достигнувања во областа на 

земјоделското производство кај :на-с и во шепот и 
преку погодни форми се грижи за нивната што по-
широка примена кај индивидуалните земјоделски 'про-
изводители преку директни контакти и тоа од облас-
та на сточарството, полјоделството, овоштарството, 
пчеларството, лозарството и стручно издишување на 
индивидуалните земјоделски производители, 

2. ое грижи за благовременото и стручно извр-
шување на мерките што ги финансира или субвен-
ционира Републичкиот совет за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство и Општинскиот совет за 
унапредување на индивидуалното земјоделство на оп-
штината Охрид, а по потреба и Собранието на оп-
штината Охрид, 

3. изработува методологии за поставување де-
монстративни опити во полјоделството, градинарство-
то, овоштарството и лозарството, 

4 во соработка со Републичкиот центар за унап-
редување на индивидуалното земјоделство „Примена" 
врши набавка на 

— потребен лозов и овошен саден материјал, 
— одредени видови темиња кои се од посебен 

интерес за подрачјето на општината Охјрид, 
— одделни видови репроматеријали и (средства за 

производство, 
5. врши агрохемиско испитување на почвите при 

индивидуалните земјоделски производители, 
6. организира општински натпревари за добива-

ње високи приноси кај сите поважни култури и сто-
чарски производи, 

7. организира учество на индивидуалните земјо-
делски производители на општински и други зем-
јоделски изложби, г 

8 организира стручни советувања и предавања за 
издигање на 'Стручното ниво на земјоделските про-
изводители од општината Охрид 

Во (правниот промет РО има целосни овластувања 
и целосна одговорност 

' Лице овластено за застапување е Кире Маленко, 
в д. директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
279/'84. (33) 

Окружниот стопански суд .во Битола, со решение-
то Фи. бр. 256 од 20 IX. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 540-16, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
ООЗТ ВО за основно образование и воспитание „11 
Октомври" — Битола, со ООЗТ за исхрана, одмор и 
рекреација — Битола со следните податоци. Лице 
овластено за застапување на ООЗТ е Живко Нико-
ловски — в. д. директор, со неограничени овластува-
ња. Му престанува овластувањето на Методија Ива-
нов 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
256/84 (31) 

Окружниот стопански суд ,во Битола, со решение-
то Фи бр. 278 од 15. X 1984 година, на регистарска 
влошка бр 585, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на лицето овластено за застапување на Р О 
Комбинирана детска установа „Втори септември" — 
Демир Хисар, оо Ц О, со следните податоци Лице 
овластено за застапување на РО е Наумовски Мил-
ка, в. д. директор, со целосни овластувања. И прес-
танува овластувањето на Ивановска Душанка 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
278/84 ' (32) 

та, во состав на Работната организација за основ-
но образование и воспитание „Кирил и Методиј" — 
Охрид, со следните податоци Лицето овластено за 
застапување е Китевски Јоце, индивидуален работово-
ден орган, директор, со неограничени овластувања. 
Му престанува овластувањето на Трајчевски Богоја. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
285/84. (34) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр. 257 од 24. IX. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 576-05, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
ООЗТ РО за основно образование и воспитание „11 
Октомври" — Прилеп, ООЗТ ОУ „Гоце Делчев" — 
Прилеп, со следните податоци Лице овластено за 
застапување на ООЗТ е Трајковски Кирил, в д. ин-
дивидуален работоводен орган, со неограничени ов-
ластувања. Му престанува овластувањето на Попоски 
Тоде 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
257/84 (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр 1326 од 11. XII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1744-14-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Работната организација з а основно воспи-
тание и образование „Карпош", О Сол. О, со ООЗТ 
- Скопје, ООЗТ ЦОУ „Борис Кидрич" - с. Сарај 
Скопје, со следните податоци' Се брише досегаш 
ниот застапник Реџеп Зенели — директор, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник Миси-
ни Шефки — директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1326/84 (26) 

Окружниот стопански -суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр 1314 од 1/1. XII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Заводот з арехабилитација на деца и младин-
ци, Ц О. — Скопје, со следните податоци Се брише 
досегашниот застапник Цветан Аврамовски — претсе-
дател на привремениот одбор, а се запишува како 
нов застапник Велимир Ѓурчиновски — в д. дирек-
тор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈЕ ФИ. бр 
1314/84 (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр. 1346 од 12. XII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1771-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Градежно - занаетчиската задруга „Брегални-
ца", Р. О. - Ѓорче Петров — Скопје, го следните 
податоци Се брише досегашниот застапник Бошко-
виќ Михајлов — в. д. директор, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Наков Тодор — 
в. д директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1346/84 (28) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр 285 од 23 X 19'84 година, на регистарска 
влошка бр. 590-08, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
ООЗТ ЦОУ „Светозар Вукмановиќ-Темпо" с Белчиш-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр 1269 од 13. XII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1595-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Стоматолошки факултет, О СОЛ О со 
ООЗТ — ОКОПЈС при Универзитетскиот центар за ме-
дицински науки Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник декан професор д-р 
Благородна Лазаревска, претседател на 'колегијалниот 
работоводен орган1, без ограничување, а се запишува, 
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како нов застапник декан професор д-р Иван Тавчио-
ски, претседател на колегијалниот работоводен орган, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1269/84 (29) 

Лице овластено за застапување е Савевски Тра-
јан, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1223/84 (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 1381 од 18. XII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр 1-816-0 0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Градежно-занаетчиската задруга „Модрич" 
— Скопје, ул „221" бр 1, со следните податоци Се 
брише досегашниот застапник Тосовска Бошковска 
Савица, в.д. директор, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Гајовиќ Миодраг, в д дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
: 381/84. (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр 1365 од 17 XII. 1984 година, ја запиша 
ЕО судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Основното училиште „Стив Нау-
мов" — Ц. О , Скопје, ул. „801" бр 28, населба Авто-
команда, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Милка Тодоровска директор, со не-
ограничено овластување, а се запишува како нов зас-
тапник Миле Недановски — в. д директор, со неог-
раничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1365/84 (23) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр 1029 од 19. XII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 2-1938-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Занаетчиската производна задруга „Детска радост", 
Р О — Скопје, ул „Павле Илиќ" бб. 

Задругата е основана со самоуправна спогодба 
за здружување во занаетчиска задруга од 16 XI. 
1983 година 

Основачи на задругата се - Дабевски Бранко, Поп-
чев Никола, Дабевска Драгица, Попчева Љубица, 
Спасеновска Цена, Георгиевска Вера, Цоневска Вера, 
Цоневска Валентина и Тодоровска Гордана, сите од 
Скопје 

Основна дејност 1 плетарско-производ ство на 
детска трикотажа и 

2 кројачка — на детска облека и конфекција 
Задругата во правниот промет со трети лица ис-

тапува во свое име и за своја сметка 
За обврските на задругата одговараат ограничено 

супсидијарно и задругарите до износ од 10 000,00 ди-
нари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Дабевски Бран-
ко, в. д. директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1029/84. (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1357 од 17. XII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Монтажно-занаетчиската задруга „ Д р с к о -
води", Скопје, ул. „Боша и Херцеговина" бб, бара-
ка 8, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник в. д. директорот Томовски Трајко, без ог-
раничување, а се запишува новиот застапник Јанев-
ски Стево, в д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1357/84 (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 778 од 10 XII 1984 година на регистар-
ска влошка бр 2-1021-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето на Браваро-вагар-

ската задруга .,Вагар", Р О — Скопје, со следните 
податоци: Досегашното седиште на Браваро-вагарска-
та задруга „Вагар", Р О — Скопје, ул „Бихачка" 
бр 12, се менува, така што во иднина ќе гласи Бра-
варо-вагарска задруга „Вагар", Р О — Скопје, Инду-
стриска зона „Југ" 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
778/84 (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр 1300 од 10 XII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-460-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на називот на Гимназијата со 
паралелки на економско училиште „Кочо Рацин'', Ц. 
О. — Ѓорче Петров — Скопје, со следните податоци: 
Досегашната фирма на Работната организација Гим-
назија со паралелки на економско училиште „Кочо 
Рацин", Ц. О — Ѓорче Петров, Скопје се менува, 
така што во иднина ќе гласи - Училиште за средно 
образование „Кочо Рацин", Ц О. — Скопје, населба 
Ѓорче Петров 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1300/84 (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр. 1228 од 13. XII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-1934-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар Работната заедница Авто-мото друштво „Ки-
ро Бурназ" — Куманово, Работна заедница за обука 
на возачи. Н Сол О — Куманово, ул. „ЈНА" бр 
6-а 

Основни дејности - 120190 — стекнување на по-
себни знаења за управување со моторни возила 

Работната заедница во правниот промет со трети 
пица истапува во име и за сметка на Авто-мото 
друштвото „Киро Бурназ" — Куманово 

За обврските на Заедницата што се сторени во 
правниот промет со трети лица одговара неограни-
чено солидарно Авто мото друштвото „Киро Бур-
наз" — Куманово. ч 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр 1397 од 26 XII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 3-1796-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за водостопанство, Ц О — Дебар, Vл „8 
Септември" бр 48, со следните податоци Се брише 
досегашниот застапник Методија Јовчевски — секре-
тар, без ограничување, а се зашилува новиот застап-
ник Ахмет Сопоти — секретар, в д директор, без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1397/84 (17) 

Окружниот стопански СУД ВО Скопје, со реше-
нието Фи бр. 1393 од 28 XII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 1-1099-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште .,Велазоими" со 
П О Куманово, ул. ..ВУК Караџиќ" бб. Куманово, 
со следните податоци' Се брише досегашниот пот-
писник 3јадни Исмаили, в д директор, а се запи-
шува новиот застапник Зија Амзи, директор, без ог-
раничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1393/84, (18) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 38 од 10 I 1985 година, на регис-
тарска влошка бр 1-729-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа „Ан 
тел Шајче", Ц. О. — Куманово, ул , „Моша Пијаде" 
бб, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Манојловска Добринка, в д директор, без 
ограничување, а се запишува за нов застапник Љу-
бинка М а р и н о в и ќ , директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
38/85 (19) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр 276 од 28. X 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-268-4-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на називот и дејноста на 
ООЗТ Физикална медицина и рехабилитација со бал-
неологија и балнеотуризам — Штип, со следните по-
датоци: ООЗТ Физикална медицина и рехабилитација 
со балнеолегија и балнеотуризам, со О Сол О и 
Суп. О. — Штип, во состав на Медицинскиот центар 
— Штип се здружува со ОЗТ „Кежовица" — бања, 
перење и пеглање и хемиско чистење, Ц О — 
Штип и го менува сводот назив, кој ќе гласи Меди-
цински центар — Штип, ООЗТ „Физикална медицина 
и рехабилитација со балнеологија и балнеотуризам" 
- „Кежовица", со О СОЛ О СУП 

Истовремено се запиша и промена па дејноста на 
истата и во иднина ќе ја врши следната дејност 

— болничка, амбулантско туристичка, с.пеција-
листичка, и комунална, 

— дејствува и работи во областа на физикалната 
медицина и рехабилитација со балнеологијд и бал-
нео туризам, 

— дијагностика, лекување и рехабилитација на 
болни од областа на хирургијата, гинекологијата, дет-
ско, ушно, ортопедија со трауматологија, невропои 
хијатрија, интерно, кожно и други области на кои 
с потребна физикална терапија и медицинска реха-
билитација, 

— рехабилитација во г е р и ј а т р и ј а , 
— електродијагностика, 
— акупунктура, ортотика и протег ика, издавање 

на документација за здравствена состојба на физич-
ки лица, унапредување на методите во дијализо етика-
та и рехабилитацијата, рехабилитација и церебро-
ваокуларети и срцеви заболувања, оценка на работо-
способност ка ј физички лица, лечење на пациенти 
во домашни услови, развивање на здравствени работ-
ници и соработка со истите, комунална дејност оо 
хигиенско капење, хемиско чистење — перење и пе-
глање на алиштата, издавање соби за ноќевање и 
други услуги 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Градска бања „Кежо-
вица", бр 0101/82 од 8 X 1984 година и Медицин-
скиот4 центар — Штип, бр 0101-3143 од 18 X 1984 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
276/84 (463) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ф.и бр 1316 од 6 XII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1892-0-0- ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Градежната задруга за завршни работи 
во градежништвото „Плафон-под", Р О — Скопје, 
со следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Ушлиновски Герман - в. д. директор, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник Михај-
лов Василлје - в д директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1316/84 (15) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1124 од 7. XI 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1735-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на задругата со ООЗТ во својот 
состав под назив- Земјоделска задруга „Југо-прогрес", 
Н Сол О со ООЗТ — Гевгелија, ул „Маршал Тито" 
бр 13 

Основна дејност - земјоделско производство и 
пласман на земјоделски производи, градинарство, 
овоштарство, лозарство, лековити билки, шумски пло-
дови, преработка на печурки и сточарство; деловни 
услуги и совети на здружените земјоделци и коопе-
ранти, вршење услуги со земјоделска механизација и 
промет оо репроматеријали; 070250 — трговија на 
големо со мешани стоки, 070224 — градежен, сани-
тарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски 
производи, бои и лакови; 070212 — зеленчук, овошје 
и преработка, шумски плодови, живина и јајца, ал-
кохолни пијалаци 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за сметка на основните органи-
зации во нејзиниот состав 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица одговараат неограничено соли-
дарно основните организации во нејзиниот состав. 

Лице овластено за застапување е инж Димитар 
Проданов, в д. директор, без ограничување 

Во состав на здругата се следните ООЗТ: 
I. Основна задружна организација „Мрзенци", Н. 

Сол О — с Мрзенци. 
Пренотацијата на одлуката за организирање на 

ОЗО е запишана во судскиот регистар, со решение 
од 4 X 1984 година 

Во основната задружна организација се здруже-
ни 102 земјоделци 

Основни дејности' земјоделско производство и 
пласман на земјоделски производи, градинарство, 
овоштарство, лозарство, лековити билки, шумски пло-
дови, преработка на печурки и сточарство, деловни 
услуги и совети на здружените земјоделци и коопе-
ранти, вршење услуги со земјоделска механизација и 
промет со репроматеријали 

Споредни дејности - штедно-кредитно работење, 
промет на градежни материјали и мешана стока и 
изработка на домашни Ракотворби 

Во правниот промет со трети лица основната зад-
ружна организација истапува во свое име и за своја 
сметка, освен за работите за кои во правниот про-
лет е овластена да истапува задругата. 

За своите обврски сторени во правниот промет со 
трети лица основната задружна организација одго-
вара со сите свои средства 

За обврските на оваа задружна организација од-
говараат неограничено солидарно и останатите ООЗТ 
во состав на задругата, а задругарите емчат за неј-
зините обврски до износот од 10 000 00 динари за 
секоја обврска 

Оваа основна задружна организација одговара 
неограничено солидарно за обврските на задругата 
и за обврските на останатите ООЗТ во составот на 

задругата 
Лице овластено за застанување е Петар Ташков 

— в д дироектор, без ограничување 
ООЗТ за трговија . Струмица", Н Сол О — 

Струмица, ул Гоце Лепоев" бр 38 
Пренотацијата на одлуката за организирање на 

ООЗТ запишана е во судскиот регистар, со решение 
фи бр. 996/84 од 4 X 1984 година 

Основни дејности 070250 — трговија на големо 
со мешани стоки, 070224 — градежен санитарен и 
инсталационен материјал 07022^ — хемиски П Р О И З -
шгти бои и пакови 070212 - зеленчук овошје и пре-
работки, шумски плодови живина и јајца, алкохолни пијалоци 

Споредна дејност: 070112 - - зеленчук, овошје и 
преработки, 070124 — огрев и градежен материјал: 
070127 — бои, лакови и хемикалии, 
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Во правниот промет со трети лица ООЗТ истапу-
ва во свое име и за своја сметка, освен за работите 
за кои во правниот промет е овластена да истапува 
задругата 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со анте свои средства 

За обврските на оваа ООЗТ одговараат неограни-
чено солидарно и останатите ООЗТ во состав на зад-
ругата, а задругарите емчат за нејзините обврски до 
износот од 10.000,00 динари за секоја обврска 

Оваа ООЗТ одговара неограничено солидарно за 
обврските на задругата и за обврските на останатите 
ООЗТ во составот на задругата 

Лице овластено за застапување е Ристов Сера-
фим — в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1124/84 (408) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 232 од 29. VIII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-658-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на Р О за средно насочено 
образование со ООЗТ „Кирил и Методи" со Н. Сол. 
О — Струмица. 

Основни дејности 
— воспитување, образование и оспособување за 

работа како средно-стручни кадри за натамошно об-
разование и самообразование во системот на перма-
нентното образование; 

— остручување на средно-стручни кадри од тех-
ничко-технолошка струка, 

— остручување на средно-стручни кадри од зем-
оделско-сточарска и прехранбена струка; 

— остручување на средно-стручни кадри од оп-
штествени дејности. 

Споредна дејност. 
— сместување на учениците во интернат во ООЗТ 

Земјоделско-прехранбен училишен центар „Димитар 
Влахов", во истата ООЗТ производство на земјодел-
ски производи, 

— производство на занаетчиски производи во 
ООЗТ Техничко-технолошки училишен центар „Нико-
ла Карев". 

Во правниот промет со трети лица РО има неог-
раничени овластувања, за обврските на трети лица 
РО одговара со сите свои средства, за обврските на 
РО основните организации одговараат н. сол. о. 

Лице овластено за застапување е Рендевски Јо-
ван — в. д. директор, со неограничени овластувања 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
232/84 (432) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 238 од 29. VIII . 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-658-3-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на ООЗТ РО за средно на-
сочено образование со ООЗТ Н. СОЛ. О. „Кирил и 
Метода" - Струмица, ООЗТ Училишен центар за 
општествена дејност „Јане Сандански" О. СОЛ. О. — 
Струмица. 

Основни дејности: остручување на средни струч-
ни кадри од општествени дејности. 

Во правниот промет со двете лица Основната ор-
ганизација има неограничени овластувања. За обврс-
ките спрема трети лица ООЗТ одговара со сите свои 
средства, спрема Работната организација ООЗТ одго-
вара неограничено солидарно, а спрема другите 
ООЗТ одговара ограничено солидарно до 50.000,00 
динари 

Рендевски Јован, в. д. директор, ќе ја застапува 
ООЗТ без ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на ООЗТ „Јане Сандан-
ски" О. оол О — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр 
238/84. (433) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 236 од 29. VIII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-658-1-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на ООЗТ РО за средно насо-
чено образование со ООЗТ, со Н. СОЛ. О. „Кирил и 
Методи" — Струмица, ООЗТ Земјоделско прехранбен 
училишен центар „Димитар Влахов", О. СОЛ. О. — 
Струмица 

Основни дејности: остручување на средно-стручни 
кадри од земјоделско -сточарска и прехранбена 
струка 

Споредна дејност: сместување на ученици во ин-
тернат. 

Во правниот промет со двете лица, Основната ор-
ганизација има неограничени овластувања. За обврс-
ките спрема трети лица Основната организација од-
говара со сите- свои средства, спрема Работната ор-
ганизација одговара неограничено солидарно, а спре-
ма другите ООЗТ одговара ограничено солидарно до 
50 000,00 динари 

Ѓорге Стојчев, в. д директор, ќе ја застапува 
ООЗТ без ограничување 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на ООЗТ „Димитар Вла-
хов" О Сол О — Струмица 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
236/84 (434) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за прашања на изборите и именува-

њата при Собранието на општината Виница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на градежен инспектор, со 
овластување на инспектор за патишта — еден 
извршител 
Покрај општите услови, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови' 
— да се дипломирани градежни инженери со 2 

години работно искуство или градежни инженери (I 
степен на градежен факултет) со 4 години работно 
искуство 

Заинтересираните кандидати, покрај молбата, 
должни се да поднесат доказ за завршеното образо-
вание и уверение дека против нив не се води кри-
вична постапка. 

Молбите се доставуваат до: Собранието на оп-
штината Виница до Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата 

Конкурсот трае 15 дена, од денот на објавува-
њето на конкурсот. 

За резултатите од конкурсот, кандидатите ќе би-
дат запознаени во рок од 8 дена по извршениот 
избор 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 17/79 и 
46/82), собранијата на општините Центар и Карпош 
објавуваат дека ќе извршат избор на еден судија во 
Општинскиот суд Скопје I — Скопје 

Кандидатите за избор на судија треба да ги 
исполнуваат следните услови 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење, 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за вр-

шење на судиската функција 
Заинтересираните кандидати пријавите со пот-

ребните документи, треба да ги достават до Коми-
сијата за прашањата на изборите и именувањата на 
Собранието на општината Центар, во рок од 15 де-
на, сметано од денот на објавувањето на ова сооп-
штение, 
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Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на двајца судии 

на Окружниот суд во Скопје 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 91 од Законот за редовните судови, пријави да 
поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за 
прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето. 

Од Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Решение за именување директор на Ре-
публичката управа за ветеринарна служба 564 
Решени? за разрешување од должноста 
самостоен советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија — — 564 
Решение за разрешување од должноста 
помошник на началникот на Бирото за 
претставки и предлози на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија — 564 
Правилник за образецот на дозволата за 
возач на 1рактор и возачка потврда — 564 
Правилник за легитимацијата на здрав-
ствените инспектори / — — — — — 565 
Наредба за ЛОВОСТОЈ на одделни видови 
риби и ракови и ограничување уловот за 
време на ЛОВОСТОЈ — — — — — — 567 
Наредба за големината на рибите под 
Koja не смеат да се ловат — — — — 567 
^Наредба за видови на риболовни средства 
дозволени за стопански и спортски рибо-
лови за ограничување употребата на од-
делни риболовни средства за стопански и 
спортски риболов — — — — — — 568 
Упатство за образецот на легитимацијата 
за стопански риболов — — — — — 569 
Упатство за обрасците на дозволите за 
спортски риболов ,— — — — — — 570 
Упатство за образецот на пегитимацијата 
за чувар на риболовот — — — — — 571 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 134/84 ОД 15 Mai 1985 година — 572 
Одлука на Уставниот суд на Македонка , 
У. бр. 253/84 од 15 маЈ 1985 година — 573 
Одлука на Уставниот суд на Македонка , 
У бр 49/85 ОД 29 мај 1985 година — — 573 
Одлука на Уставниот суд на Македонка, 
У бр. 56/85 ОД 29 МАЈ 1985 година — — 574 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за ослободување од обврската за 
здружување на средства во Републичката 
СИЗ за општествена заштита на децата 
за остварување на додаток на деца за 
1985 година - - - - - - - — 575 
^Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за износот и видот на прихо-
дите на работникот и членовите на него-
вото потесно семејство односно домаќин-
ство кои влијаат на правото на продол-
жен паричен надоместок — — — — 575 
Одлука за валоризација на учеството на 
корисниците на здравствена заштита при 
користењето на одделни видови здрав-
ствени услуги утврдени во определен из-
нос — — — — — - - — — — — 575 
РЕСЕН 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за стапките на придонесот за 
здравствена заштита и стапките на посеб-
ниот придонес за користење на здравстве-
ната заштита во странство на корисни-
ците на услуги — работници од Општина-
та Ресен за 1985 година — — — — — 576 
ШТИП 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за учество на осигурените лица 
во трошоците при користењето на здрав-
ствената заип ита — — — — — - 576 
Одлука за здружување на средства за 
здравствена заштита од 1 VI 1985 година 576 

СОДРЖИНА 
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Одлука за помилување на осудени лица — 561 
Одлука за помилување на осудени лица — 561 
Одлука за усогласување на надоместокот 
на личниот доход на делегатите кои на-
домест на личен доход остваруваат во Со-
бранието на СРМ — — — — — — 562 
Одлука за усогласување на основицата за 
утврдување на аконтацијата на личните 
доходи на функционерите што ги избира 
и именува Собранието на СР Македонија 562 
Одлука за усогласување на основицата за 
утврдување на а к о н т а ц и ј а на личните 
доходи на раководните и други работници 
што ги именува Собранието на СРМ и 
назначува Претседателството на Собрание-
то на СРМ - - - - - - - - 562 
Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Собирот на работниците на Кинотека-
га на СРМ - - - - - - - - 563 
Решение за разрешување од должноста 
помошник на генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство 
во СР Македонија — — — — — — 563 
Решение за назначување самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонка — — — — — — 563 
Решение за разрешување од должноста 
советник на претседателот на Републич-
киот комитет за здравство и социјална 
политика — — — — — — — — 563 
Решение за именување директор на Работ-
ната организација за промет, производ-
ство и прикажување филмови „Македони-
ја — филм" — СкопЈе — — — — — 563 
Решение за разрешување од должноста 
циректор на Републичкиот завод за заш-
тита на природните реткости — — — 563 
Решение за назначување помошник на 
секретара на Секретаријатот за кадров-
ски прашања на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија — — — — 563 
Решение за назначување советник на се-
кретарот на Секретаријатот за кадровски 
прашања на Извршниот совет на Собра-
нието па СР Македонија — — — — 564 


