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

Претплатата за 1986 година изне-
сува 5.800 динари. Овој број чини 150 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

553. 
Дрз остоја иа член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
11|р етоеДЈахеЛ|СТВ1отк) иа Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА НА 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД .ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА Ф И Н А Н С И Р А Њ Е НА ИЗГРАДБАТА 
НА Н О В И ТЕРМОЦЕНТРАЛА ТОПЛАНИ, ЕНЕР-
ГАНИ И КОТЛАРНИЦИ, Н А ТЕЧНИ ГОРИВА ДО 

1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за забрана на располага-
њето ао дел од општествените дредства за (финанси-
рање ^а 'изградбата иа нови тармоцентралм, топла-
ни, енергани и котларници на течни горива до 1990 
година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го доносе на 'седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 23 септември 1986 го-
дина. 

Бјр. 08-2бЗЗ/|1 
23 септември 1986 година 

Скопје 

Претседател 
иа Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на ОРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 
НА ИЗГРАДБАТА НА Н О В И ТЕРМОЦЕНТРАЛА ТО-
ПЛАНИ, ЕНЕРГАНИ И КОТЛАРНИЦИ НА ТЕЧНИ 

ГОРИВА ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 

Со сивој закон се забранува располагање оо дел 
од општествените средства на организациите на здру-
жениот труд, самоуправните ,интересни. заедници да-
на другите самоуправни организации и заедници и 
на општествено-политичките заедници (во натамош-
ниот текст: организациите на здружениот труд и' 
другите ко)ри1аници на општествени (средства) за фи-
нансирање на изградбата на ноши термоцентрал и, то-
плани, енергани и котларници на течни горива до 
1990 поодиш. 

Член 2 

Термоцентрала, во смисла на овој закон е посе-
бен објект кој служи за производство на електрична 
енергија, термоцентрала-топлана е посебен објект 
кој 'служи за производство на електрична енергија 
и топлотна енергија во вид на пареа, .врела и топла 
вода. 

Топлана, во ш и ш а на овој закон е посебен 
објект дај служи за производство па топлотна енер-
гија во вид на пареа, врела и топла вода за загре-
вање "на станбени и деловни зграда, индустриски^ и 
други објекти, какр и за технолошки цели. 

Енергана, во смисла на овој закон е [индустрис-
ка термоцентрала — топлата како посебен објект 
кој служи за комбинирано производство на топлотна 
-енергија за греење во технолошки цели и електрич-
на енергија. 

Котларница, во смисла на авај закон е просто-
рија 'во која се вградени кртли (станбени заради, хо-
тели, болници, школи и други објекти) или посебно 
Изградени оженети со вградени котли кои служат 
за производство на топлотна енергија во ви\д на па-
реа, врела и топла вода и за загревање простории 
или за технолошки цели без разлика на бројот на 
приклучените' објекти. 

Течно гориво, во смисла на овој закон е масло 
за горење — мазут, масло за горење — екстра лес-
но (ћл/, масло за горење — лесно специјално (ЛС) 
и течен гас. 

Член 3 
Одредбите од член 1 на ошј закон се однесу-

ваат и на постојните објекти на течни горива на 
КОЈИ се вр,ши реконструкција Зјаради замена 'на пос-
тојниот котел. 

Член 4 

По исклучок од член 1 и 3 од овој закон замена 
на постојниот котел или набавка на нов "котел на 
течно гориво може да се врши само на објекти 
за кои Републичкиот комитет за енергетика, индус-
трија и мало стопанство ќе утврди дека не постојат 
технички, технолошки, еколошки и економски усло-
ви за премин на јаглен. 

За оце|нување на условите од став 1 на овој член 
организациите на здружениот труд и другите корис-
ници на општествени средства се „должни со бара-
њето да поднесат и соодветна документација. 

Се овластува Републичкиот комитет за енер ге 
тика, индустрија и М1ало стопанство да ја пропиш 
содржината на документацијата од став 2 на ове 
член. 

Член 5 

Организациите на здружениот труд и другите' 
корисници на општествени средства кои до денот 
на влегување во сила на овој закон реализирале 
70% од вкупно предвидените рредегш за изградба 
и набавка на опрема за објектите од член 1 и 3 на 
овој закон можат и натаму да користат општествени 
средства За довршување на тие објекти. 

Член 6 

Одредбите од член 1 и з на овој закон не ос 
однесуваат на енергани во рафинериите и на помошни 
котларници кои служат за пуштање во работа на го-
леми енергетски е,диници во термоцентрали и топ-
лани. 4 

Член 7 

Организациите на здружениот трудни други ко-
рисници на општествени средства кои 1вр.шат набав-
ка на котел на течно гориво за свои потреби или 
организации на здружениот труд како изведувачи 
за други, пред склучувањето на договор должни (се 
набавката да ја пријават на Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 8 

Надзор над примената на одредбите на овој 
закон вршат електроенергетската инспекција и ин-
спекцијата за парми котли. 
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Член 9 
Оо паричка кајзш од 100.000 до 1.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престан организација на 
здружениот труд или друго правно лице ако дел 
од општесттвените средства со кои располага ги упо-
треби за финансирање на изградбата на нови термо-
цератрали, топлани, енергани или котларници на тен-
ни горива, или за реконјструкција заради замена 
•на постојниот котел (член 1 и 3). 

|С}о парична казна од 50.000 до 100.000 динари 
ќе се казни за столарски престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организација на. здру-
жениот труд или друго правно лице. , 

Член 10 
Со парична казна од 100.000 до 500.000 динари 

ќе де казни за стопански цре1стап организација на 
здружениот труд или друго правну лице кое врши 
набавка на котел на течно гориво, а претходно, не 
Ја извести Службата, на општественото книговодство 
(член 7). 

Со. парична казна од 5.000 до 50.000 денари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој член 
и одговорното лице. 

Член 1<1 
> Овој закснн шегува во сила осмиот ден од де-

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

554. 
Врз оанова на член 376 став 1 алинеја 6 од 

У/Ставот на Социјали етичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА К Р И В И Ч Н И ДЕЛА И 

СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за извршување на (санкциите за 
кривични дела и стопански престапи, 

што .Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 23 септември 1986 година. 

Бр. 08-2526 
23 септември 11986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИ-

В И Ч Н И ДЕЛА И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Член 1 
Во Законот за извршување на санкциите за кри-

вични делат и стопански престапи („Службен весник 
на СРМ" бр. 19/79, 50/82 И 42/85), ВО член 73 ПО 
зборовите: „пензиско осигурување и" се додаваат 
зборовите: „на работникот на кого". 

Член 2 
По член 73 се додаваат три нови члена 73-а, 

73-6 и 73-в, кои гласат: 

„Член 73-а 
На работник во казнено-поправна установа и 

во|опитнонп)онравен дом, кој ќе оствари право на пен-
зија според одредбите на ошј закон му се врши 
усогласување на пензијата на почетокот на секоја 
година, така што пензијата се зголемува за онолку 

проценти колку што во изминатата година во про-
сек ое зголемени личните доходи на работниците 
во казне но-поправната установа и восгштно-поправ-
ниот дом од која работникот ќе по оствари правото 
на пензија, ако тоа за него е поповолно од усогла-
сувањето - на пензиите што се .врши по општите 
прописи. 

На начин утврден од -став 1 'на овој член се 
усогласува и пензијата на работник во казнено-
ио|правна установа и воопитно-поправен дом кој ос-
тварил право на пензија според прописите што ва-
желе пред влегувањето во (Сила на овој закон. 

На работникот кој остварил право на пензија 
во родената што и претходи на годината во која 
се врши усогласување на пензиите, пензијата се зго-
лемува дразмерно на бројот на месеците за кои во 
изминатата година примал пензија. 

Одредбите на овој член сообразно се приме ну-
ваат и на корисниците на инвалидска пензија и се-
мејна пензија кои оствариле право на пенјзија спо-
ред одредбите на овој закон или според посебни 
прописи пред влегувањето во сила на овој закон. 

У(согласувањето на пензиите се врши по служ-
бена должност врз обнова на извештај од органот 
на управата надлежен за финансии на општествено-
политичката заедница за обезбедување на средства-
та за лични доходи на казнено-лоправната установа 
и воспитно-поправниот дом во изминатата го)дина. 

Член 73-6 
Пред првото усогласување на пензиите ќе се 

изврши валоризација на пензиите иза пенјзирнирани-
те работници од казнено-поправнине установи и вос-
питно-.поправните домови кои оетв1ариле право на 
пензија во смисла на член 73-а од овој закон за-
клучно до 31 декември 1985 година. 

Критериумите и процентот на залоризацијата »на 
пензиите во смисла на став 1 на овој член ќе ги 
пропише Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Член 73-в 
Средствата за усогласување на пензиите во ви-

сина .на разликата меѓу пензиите на пензионираните 
работници на казнено -поправните установи и вос-
питно - поправните домови според општите прописи 
и пензиите кои им, припаѓаат опор ед одредбите на 
овој закон, како и средствата за валоризација на 
пензиите од член 73-6 на овој закон, ги обезбедува 
Републиката". 

Член 3 
Овој закон влегува во .сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка .Република М,акедонија". 

555. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република М,акедонија, 
Прет|се|дателств|0т0 на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
Њ Е НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН 

БРОЈ Н А ГРАЃАНИТЕ 

/Се согласува Законот за изменување на Зако-
нот за единствениот матичен број на- граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
М,акедонија го донесе на седницата на Одборот на 
општините, одржана на 23 септември 1986 година. 

Бр. 08-2488/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИ-

ОТ МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот' за единствениот матичен број на 

граѓаните („Службен весник на СРМ" број 20/80), 
во член 8 став 1 бројот „1985" се заменува со 
бројот ,Д986". 

Член 2 
Во член 14 бројот „200" се заменува со бројот 

„1.000", а бродот „1.000" се заменува ро бројот 
„3.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во* сила осмиот ден од денот 

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

556. 
Врз основа на член 294 ОД Законит за извршу-

вање на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („Службен ©ешик на СРМ" број 19/79, 
50/82 и 42/85), Собранието на 'Социјалистичка Репуб-
лика Мжедонија на одделни .единици на Соборот 
на здружениот труд и Општественочпол итичкиот со-
бор, одржани на 23 септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ 
ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ ОД ЖЕНСКИ ПОЛ — СКОПЈЕ 

1. Се основа Воспитно -попр авен дом з а мало-
летници од, женски пол — Скопје. 

2. Домот ќе почне со работа на 1 октомври 1986 

год,ина. 
3. Управните, стручните и административно -те х-

ничките работи за потребите на Ворпитно-поправ-
ионот дом ги врши Казнено -понр авниот дом — Ид-
ризово'. . 

4. Оваа одлука' влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „'Службен весник 'на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2525 
23 септември 1986 година 

Скопје 
^ Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврам овски, е. р. 

Претседател 
на Ошптеслшено-шшитигакиот собор, 

Петар Карајанов, е. р. 

557. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 72 
став 1 од Законот за редовните судови („'Службен 
вејсник на СРМ" 'број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78 и 46/82), 
Собранието на Социјалистичка Република М1аке!д1онија 
на одделни садници на Собирот на здружениот труд 
и Општествено-шлитичкиот собор, одржани на 23 
септемвјри 1986 година, дооделе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО ВРХОВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА, ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ, СТОПАН-
СКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И ОКРУЖНИТЕ 

СТОПАНСКИ СУДОВИ 

I 
Во Одлуката за утврдување бројот на судиите 

во ВрховЈниот -(руд на Македонија, окружните судови, 
Стопанскиот кзуд на Македонија и окружните сто-

пански судови („Службен весник ш СВМ" бр. 38/83), 
во дел И точка 2 бројот „28" се заменува со бро-
јот „31". 

IX 
Оваа одлука влегува во оила осмиот дан од де-

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

• СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2524 
23 септември 1986 (година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска с̂. р. 

Претседател 
на Општестаеночполитичкиот собор, 

Петар Кара јанов, е. р. 

558. 
Врз обнова на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85 и 26/(86), Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 септември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО УНИВЕР-
З И Т Е Т О В © СОБРАНИЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ 
СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" 

— СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Уииверзитепското собрание и Уни-
верзитет}скиот совет на Универзитетот „Кирил и Ме-
тодиј" во Скопје, поради истек на времето за кое 
се именувани |и тоа: 

Мирко Апостоловски, -
(Слободан Арнаудов, 
Славка Арсова, 
мчр Томислав Атанасова^ 
Борис Атанаоовјски, 
д-р Коста Балаб|анов, 
Илија Бошков, , • 
Јездимир Богдански, 
Исм,алаИ Емурлаи/ 
Кирил Дорев|ски, 
Елена Ѓурковиќ, 
. Салих Емин, 
Миодраг Ефремов, 
Аце Коцевски^ 
Ристо Лазаров, 
Л,азар Караџов, 
.-Никша Митев-ски, ' 
Фуад Јашари, 
Ленче Сгаврева и 
М(ОМЧИЛО Стојковски. 
За претставници на опште|стве(ната заедница во 

Универзитетското собрание на Универзитетот „.Кирил 
и Методиј" во Скопје, се именуваат: 

Елица Донева, потпретседател на Собранието на 
СРМ, 

Јовко Јовковјски, член на Претседателството на 
РО на СЗ БИ ОВ М, 

Мирко Апостоловски, член на Претседателството 
на Советот на СОМ, 

Марјан Матовски, извршен -секретар на Претсе-
дателството на ЦК СКМ, 

Блаже Атана|сов, секретар на РК на ССММ, 
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Љупка Хаџи Христова, члан на Претседателство -
то на ВК на ССРНМ, 

Светлана Антоновска, директор на Републичкиот 
задаод за статистика^ 

Благоја Филиповски, секретар на Градската кон-
ференција на СОРНМ, 

В|ан1гел Арнаудов, член на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, 

Гор гм Доневски, помошник генерален директор 
на Општа кадровска служба на Рудници и железар-
ница „Скопје" — Скопје, 

Васил Костовски, помошник директор на Метал-
скиот завод „ТИТО" — Скопје, 

инж. Слободан Улриновски, директор на ГРО 
„Пелагонија" — Скопје, 

Душко Туџаров, директор на „,Реплек" — Скопје, 
д-р Петко Георгиевски, доцент на Медицинскиот 

ф|акултет — Скопје, 

Ристо Кошка, член на Извршниот одбор на Сто-
панската комора на Македонија, 

Маја Цветковска, доцент на Те хнолошкоимета-
лурпжиот ф|акултет — Скопје, 

Јакупи Сулејман,, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, 

Јосиф Ќурчиев, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, 

Урим Старова, професор на Педагошка академи-
ја ш Скопје и 

Сулејман Џело, комерцијален директор на Тек-
стилниот комбинат „ОтекС — Охрид. 

За претставници на општествената заедница во 
Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и 
Методиј" — Скопје се именуваат: 

Елица Донева, потпретседател, на Собранието на 
СРМ, 

Марјан Матеевски, извршен секретар на Претседа-
телството на ЦК СКМ, 

Љупка Хаџи Христова, член на Претседателство-
то на РК на ССРНМ, 

Блаже Атанасов, секретар на РК на ССММ, 
Мирко Апостоловки, член на Претседателството 

на Советот на СОМ, 
Вангел Арнаудов, член на Извршниот совет на 

Собранието на СРМ, 

Урим Старова, професор на Педагошка акаде-

мија — Скопје, 

Ристо Кошка, член на Извршниот одбор на Сто-
панската комора на Македонија, 

Јовко Јовковски, член на Претседателството ца 

РО на СЗБНО1ВМ и 

Сулејман Џело, комерцијален директор на Текс-

тилниот комбинат „Отекс" — Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2505/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

559. 
Црв о-анова на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен верник 1на СРМ" 
број 16/85), Соборот на зјдружениогг тру1д на Собра-
нието на СО ција листичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 септември 1986 година, 
донесе ^ 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И И М Е Н У В А Њ Е ПРЕТСТАВНИ-
Ц И Н А ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ Н А ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ — ПРИЛЕП 

Се разрешуваат претставниците на 'Општествена-
та заедница во Советот на Економскиот факултет 
— Прилеп поради истек на мандатот, односно про-
мена на работните места од каде што беа делеги-
рани: 

Трајле Димевски, 
'Кирил Цветановски и 
Лилјана Нанкулојска. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Економскиот факултет — Прилеп се име-
нуваат : 

Александар Василевски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен: 
во Стопанска банка — Основна банка — Битола 

Васил Димески, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, раководител на 
план и анализа во „Политекс" — Прилеп и 

Кочо ѓорѓиоски, делегат (во Соборот на општини-
те на Собранието на СРМ, цретседател на Општин-
скиот суд во Крушево 

СОБРАНИЕ Н А СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2509/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

560. 
Врз основа на член 21 од Договорот за осно-

вите на земјишната политика, Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика М,акедон!ија, на седницата »рдржана на 23 сеп-
тември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ Ч Л Е Н Н А ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕ-
Њ Е СПРОВЕДУВАЊЕТО Н А ДОГОВОР ЗА ОСНОВИ-

ТЕ Н А ЗЕМЈИШНАТА П О Л И Т И К А 

За член на Одборот за следење спроведувањето 
на Договорот за основите на земјишната политика 
се делегира Мориц Романа, општествено-политички 
работник. 

СОБРАНИЕ Н А СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2513/1 
23 септември 1986 шдина 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовска е. р. 

561. 
Врз основа на член 29 од Општествениот дого-

вор за одаоѕите на заедничката политика во облас-
та на вработувањето и неговооо остварување во 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ" број 11/85), Соборот 
на здружениот труд на Собранието на Социјалистич-
ка Република М|ааддонија, на седницата одржана на 
23 септември 1986 година, донеле 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ Ч Л Е Н И НЕГОВ З А М Е Н И К ВО 
ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ СПРОВЕДУВАЊЕТО Н А 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА О С Н О В И Т Е НА 
ЗАЕДНИЧКАТА П О Л И Т И К А ВО ОБЛАСТА Н А ВРА 
БОТУВАЊЕТО И НЕГОВОТО ОСТВАРУВАЊЕ ВО 

СФР ЈУГОСЛАВИЈА 

За член и негов заменик во Одборот за ш е де-
ње спроведувањето иа Општествениот договор за ос-
новите на заедничката политика во областа на вра-
ботувањето и неговото остварување во СФРЈ, се де-
легираат : 

а) за член 

1д-р Димко Миле:нко1В)ски, помошник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за труд и 
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б) -негав заменик 
' Грета Настева, секретар во Комисијата, за те-

ковна економша политика при Претседателетвото 
на СОМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-25112/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

562. 
Врз основа на член 19 од Општествениот дого-

вор за позабрзан развој на определените подрачја 
на ри деко-планинските реони и граничниот појас 
во СР1М за периодот од 1986 до 1990 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 24/86), Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 23 
септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОНИОТ 
ОДБОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОГОВОР ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ОПРЕДЕЛЕ 
НИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ 
РЕГИОНИ И ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС ^ О СРМ ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

За члан на Координационо т одбор за спрове-
дување на Општествениот договор за позабрзан раз-
вој на определените подрачја во ридско -планинските 
решени и граничниот појас во СЕМ за периодот од 
1986 до 1990 година, се делегира Миле Арнаутовски, 
генерал потполковник во пензија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2510/1 
23 се!птември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

563. 
В|рз основа на член 14 од Статутот на Н ау чно -

културните средби „Десет дена Крушевкжа Републи-
ка", бобо,рот на здружениот труд на Собранието на 
Оо!ци|јали1сти14!к1а Република Македонија на седницата 
одржана на 23 септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА НАУЧНО-
КУЛТУРНИТЕ СРЕДБИ „ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА 

РЕПУБЛИКА" 

Се разрешува > 'од член на Советот на Научно -
културните средби „Десет дена Крушевска Репуб-
лика" Драган Николовски, поради истек на манда-
тот. 

За член на Советот на Научночкултудаите средби 
„Десет дена Крушевска Репу бинка" се делегира Бош-
ко Станковски, општествено-(политички работник. 

СОБРАНИЕ. НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2614/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

564. 
Врз ошова на член 10 од Општествениот дого-

вор за регионално организирање на здравството и 
здравственото осигурување во СР Мжедонија, Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СРМ на 
седницата одржана на 23 септември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО КООРДИ-
НАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ СПРОВЕДУВАЊЕ-
ТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА РЕГИО-

НАЛНО ОРГАНИЗАРАЊЕ НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СР 

МАКЕДОНИЈА 

За претставници во Координационото тело за 
следење спроведувањето на Општествениот договор 
за регионално организирање .наздравството и здрав-
ственото осигурување во СР Македонија се делеги-
раат : 

д-р Владислав Бидиков, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СР Македонија, 
вработен во Клиниката за гастроентерохенатологија 
при Медицинскиот факултет во Скопје и 

Бранко Чадиковкжи, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
Заедницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на град Скопје. , 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2511/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

565. 
Врз основа на член 3 од Законот за средствата 

за поигрување на годините („Службен весник на 
ОР1М" б|рој 48/74), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке;допи-
ја на седницата содржан а на 23 септември 1986 го-
дина, 'донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА 

ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ 

За претседател на Советот за пошумување на по-
лските (се именува Никола Кастратошијќ, генерал пот-
полковник /во пензија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2506/1 
23 септември (1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

566. 
Врз основа на член 223 од ДеловнмкЈот на Со-

бранието на СРМ („Службен весник .на СРМ" број 
16/86), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република М,академија, на сед-
ницата одржана на 23 септември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПРОЕК-
ТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКА ПРОГРАМА „НАЦИОНА-

ЛИЗМОТ И БЕЗБЕДНОСТА" 

За член на Советот на проектот за истражувач-
ка програма „Национализмот и безбедноста" се деле-
гира Чедомир Стојковски, претседател на Коордвдка-
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циоиото тело за општествена самозаштита иа Собра-
нието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2515/11 
23 септември 1986 година 

' Скопје 
Претседател 

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

567. 
Врз основа на член 30 став з од Законот за 

филмската дејност („Службен весник на СРМ" број 
15/56), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-' 
ната одржана на 23 септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ" 

— СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на РО за производство на филмови „Вардар-
филм" — 'Скопје, се именуваат: 

Милка Божикова: делегат во Општествено-поли •• 
тичкиот собор на Собранието 1на СРМ, 

д-р Корта Балабанов, генерален директор на 
СОЗТ Музеји на Македонија — Археолошки, Етно-
лошки и Историски — Скопје и 

Перо КецкарВДски, републички советник во Со-
бранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2507/1 
23 септември 11986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, е. р. 

568. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за 

заштита на националните паркови („Службен весник 
на СВМ" број 33/80), 'Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 септември 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 

ООЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „МАВРОВО" — 
МАВРОВИ АНОВИ 

Се разрешува претставникот на Општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Национален парк 
„Маврово" — Маврови Анови поради изборот за член 
На Претседателството на СРМ Јездимир Богдански 

За претставник на 'општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Национален парк „Маврово" — 
Мирови' Анови ос' именува Драган Шојлевкжи, ре-
публички советник во Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

( ' 
ђр. 08-2508/1 

23 септември 1986 година 
(Скопје 

Претседател 
на Соборот -на здружениот труд. 

Иван Аврамовски, е. р. 

569. 
Врз основа на член 61 став 2 од Законот за 

научно-истражувачка дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Соборот на здружениот' труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата одржана на 23 септември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-

ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање директор на Институтот за социолошки и по-
литичко-лравни- истражувања — Скопје се имену-
ваат : 

Предраг Кушевјски, делегат во Општествено - по -
литичкиот собор на Собранието на̂  СР М;акедонија и 

Мирјана Тошева, делегат »во, Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СР Мжедонмја. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2618/1 
23 септември 1986 подаш * 

Скопје 
Претседател 

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

570. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование („(Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на -седни-
цата одржала на 23 септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ПРОДЕ-

КАН НА СОЗТ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови во Комисијата за изготвување пред-
лог за избор на продекан на СОЗТ Правен факул-
тет — Скопје, се именуваат.-

Красимира Паковска, судија на Основниот суд 
на здружениот труд —Скопје и 

Ѓорѓи Иванов, делегат во Опште|стве)но-политич-
кикзт собор на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2519/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска, е. р. 

571. 
Врз основа на член 505 став з од Законот за 

здружениот труд, Соборот на здружениот труд на. 
Собранието на Соцмјалијстичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23 септември 1986 
година, донесе - . 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ" — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње директор на РО Студентски центар „Скрије" — 
Скопје (се (име1нуваат: 
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Душко Апостолов, делегат во. Општествено-поли-
тичкиот собор на, Собранието на СР Македонија и 

Драган Николовски, делегат во Општествено - по -
литичкиот србор на Собранието на СР Македонија 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2520/1 
23 септември 1986 година 

, Скопје 
Претседател 

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

572. 
Врз основа на член 505 став 3 од Законот за 

здружениот труд,, Соборот на здружениот -труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 33 септември 1986 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВНИК НА ООЗТ 
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „МАВРОВО" — МАВРОВИ 

АНОВИ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње управник на ООЗТ Национален парк „Маврово" 
— Маврови Анови се именуваат: ' 

Сокол Симов|с1ки, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СР Македонија и 

Цветко Милошевски, делегат во Соборот на .Здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2521/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател . 

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

574. 
Врз сатова на член 64 од Законот за -социјалната 

заштита („(Службен ветиќ на СРМ" број 9/86), Со-
бранието на Ооциј алијстижа Република Македонија, 
на седницата на Соборот на "Здружениот труд, одр-
жана на 23 септември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ — 

СКОПЈЕ 

Се дава согласност иа Статутарната одлука за 
изменување и доно лиу в,ање на Статутот на Репуб-
личкиот завод за, унапредување на социјалните деј-
нојсти — Скопје, што ја донесоа работниците на За-
водот на референдумот одржан на 25 февруари 1986 
година. 

.СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-253:5/1 ? 
23 септември 1986 (година 

Скопје 
Претседател 

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

573. 
Врз основа на член 38 став 3 од Законот за 

Службата на општественото книговодство во Соци-

јалистичка Република Македонија („Службен весник 

на СРМ" број 44/85), Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, на седницата на Соборот на 

здрвениот труд, одржана на 23 септември 1986 

година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СЛУЖБАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се потврдува Статутот на Службата иа опште-

ственото книговодство во Социјалистичка Република 

Македонија, што го донесе Советот на Службата на 

општественото книговодство на СР Македонија на 

26-та седница одржана на 13 јуни 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2534/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 

, Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Авр адовски, е. р. 

575. 
Врз оснива на член 26 став 2 од Законот за заш-

тита на Националните паркови („Службен весник на 
СРМ" број 33/80), Соборот на здружениот труд (на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23 септември 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
БИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ООЗТ НАЦИО-
НАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА" — ОХРИД ЗА ИМЕ-

НУВАЊЕ УПРАВНИК НА ООЗТ НАЦИОНАЛЕН 
ПАРК „ГАЛИЧИЦА" — ОХРИД 

Се дава согласност . на Одлуката на Собирот на 
работните луѓе на ООЗТ Национален парк „Галичи-
цу" '— Охрид со која за управник се именува Вла-
димир Бојаџиев, досегашен управник на Национал-
ниот парк „Галичица" — Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2517/1 1 

23 септември 198в година 
Скопје , 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовска е. р. 

576. . 
Врз ошова на член 26 став 2 од Законот за 

заштита на националните паркови („Службен весник 
на СРМ" број 33/80), Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 септември 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
БИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ООЗТ НАЦИОНА-
ЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР" — БИТОЛА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 7- УПРАВ-
НИК НА ООЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР" 

— БИТОЛА 

Се (дава согласност на Одлуката на Собирот на 
работните луѓе на ООЗТ Национален парк „Пелистер" 
— Битола за именување индивидуален работоводен 
орган — управни^ т 903Т Национален даре „Ле-



Стр. 856 — Бр. 315 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 октомври 1986 

листер" — Битола со која за управник на ООЗТ 
Национален парк „Пелистер" — Битола се именува 
д-р инж. Живко Паришко, досегашен управник ма 
Националниот парк „П Алистер" — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2516/1 
23 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

577. 
Врз »анова на член 144 став 1 Точка 1 од Зако-

нот за превоз во патниот сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 35/85 и 9/86), Републичкиот комитет 
за сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УСЛОВИ НА 
МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА СО КОИ СЕ ВРШИ ЈАВЕН 

ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 „ 
Со овој правилник се утврдуваат техничко-екс-

плоатационите услови што треба да ги исполнуваат1 

моторните возила ао кои се врши јавен превоз на 
латиници и отока во патниот сообраќај. 

II. МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

А) Автобуси 

Член 2 

Автобусите и нивните приклучни возила што се 
употребуваат за јавен превоз на патници во меѓу-
месниот линиски и слободен патен сообраќај имаат: 

1. исправен радио апарат,-
2. обезбедено загревање на внатрешноста на 

автобусот од најмалку 290 К (18° С); 
3. правилно прицврстени, исправни и чисти се-

дишта за патниците; 
4. прибор за честење и перење на возилата; 
5. пластични или пластифицирани хигиенски ке-

си во темна боја за потребите на патниците и 
6. завеси што ги штитат патниците од сонце. 

Автобусите што се употребуваат за јавен превоз 
на патници во меѓународниот превоз и во слобод-
н о г патен ^сообраќај, во земјата мора да имаат и 
разгласни уреди за известување на патниците. 

Автобусите со кои се врши меѓународен превез 
на патници мора да бидат удобни и м&одерни и не 
гао)стари од три години. 

Член з 

Седиштата во автобусите за меѓумесен превоз на 
патници што се обложени со природна или вештачка 
кожа односно со друг материјал што не пропушта 
вода, имаат навл1аки, .а преку тие навлаки — посеб-
ни платнени навлаки за насловот за глава во бела 
боја, што ее ме,нуваат ,секој ден. 

Член 4 

Автобусите и зглобните автобуси со кои се врши 
превоз на патници во градскиот и приградскиот ЛИ-
НИЈСКИ патен сообраќај мора да имаат правилно при-
цврстени, исправни и чисти седишта за патниците, 

Автобусите и зглобиите автобуси мор,а да имаат1 

обезбедено загревање на внатрешноста на возилата 
од најмалку 288 К (15° е). ч 

Член 5 

Седиштата во автобусите мора да бидат поста-
вени во правецот на движеше на возилото. 

По исклучок, седиштата во автобусите во град-
скиот и приградскиот линиски цревоз на патници 
што се 'сместени над тркалата на автобусот можат да 
бидат поставени под агол од 90° или 180° во однос 
на правецот на движењето на возилата, а седиштата 
во автобусите за меѓумесен превоз на патници во кој 
е вграден посебен сало1Н на патници под .агол од 
180° во однос на правецот на движењето на вози-
лото. 

Во автобусите со кој се врши меѓународен пре-
воз на патници меѓу редовите на седиштата вдолж 
автобусите мора да биде поставена тепих патека. 

- Член 6 

Во автобусите во меѓумесниот превоз на патни-
ци сите седишта, освен седиштето на возачот и кон-
дуктерот, мора да бидат нумерирани. Нумерирањето 
на седиштата се врши ао арапски броеви и мора да 
се совпаѓа со броевите на издадените ;возни билети. 

Член 7 

Бојата на автобусите и 'нивните приклучни во-
зила и зглобните авто буси со кои се врши ј авен 
превоз на патници ја утврдува организацијата на 
здружениот труд на која и припаѓа возилото при 
што сите автобуси на организацијата на здружениот 
труд мора да бидат во иста боја. 

Член 8 

Автобусите со кои се врши јавен превоз на пат-
ници во линискиот и слободниот патен сообраќај 
имаат натпис на боЈчните надворешни страни кој со-
држи назив и седиште на организацијата на здру-
жениот труд и амблем доколку е утврден. 

Натписот од став 1 на овој член се испишува 
на македонски јазик со кирилични букви во боја што 
се вклопува со основната боја на автобусот. 

На автобусите со кои се врши меѓународен пре-
воз на патници, покрај испишувањето со кирилични 
букви, испишувањето на натписот може да се врши 
и оо латински букви. 

Автобусите со кои се врши јавен превоз на пат-
ници во градскиот и приградскиот линиски патен 
сообраќај покрај натписот од став 1 на овој член 
можат да имаат и рекламни натписи што се испи-
шуваат на македонски јазик со букви во бела или 
црна боја. 

Член 9 

Автобусите со кои се врши јавен преѕвоз на пат-
ници во линискиот патен сообраќај, покрај натписот 
од став 1 на член 8 од овој правилник, ги имаат 
-следните ознаки: 

1. назив на автобуската линија во која се назна-
чува името на почетната, поважните попатни и крај-
ната автобуска станица, времето на поаѓање од по-
четната и времето на доаѓање во крајната автобуска 
станица, а во автобусите од градскиот и приград-
скиот линиски патен сообраќај и број на линијата 
како и временското растојание во кое се врши сооб-
раќај на линијата. 

Ознаката се испишува' на македонски ј;азик на 
бела табла со црни печатни букви и се истакнува од 
внатрешната десна страна на предното заштитно 
стакло. 

На автобусите од градскиот и приградскиот ли-
ниски патен сообраќај ознаката се истакнува и на 
внатрешната страна на предното бочно стакло, а на 
зглобните автобуси и на внатрешната страна на зад-
ното бочно стакло; 

2. број на регистрирани места за седење и сто-
ење ; ^ 

3. име и през,име на членовите на посадата на 
автобусот; 

4. натпис .„забрането пушење"; 
5. натпис „седиште за инвалиди" односно „се-

диште за мајки со мали деца", во автобусите на 
градскиот и приградскиот патен .сообраќај; 

6. обележување на вратете за влез и излез како 
и правецот на движењето на патниците во автобу-
сите од градскиот и приградскиот патен сообракај; 
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7. уред за нашата на превозот во автобусите во 
кои не 'се обезбедени кондуктери и 

8. возен ред на линијата и ценовник за таа ли-
нија. 

.Член 10 
Во автобусите со кои се врши јавен пре(Воз на 

патници во меѓумекшиот линиски патен сообракај 
како бис-возе ње, покрај ознаката од точка ,1 на член 
9 од овој правилник, на истото место мора да се 
истакне и натпис бие-возење со број на автобусите 
зависно од тоа со колку автобуси се врши превозот 
како бис-возење. 

Член 11 
Во автобусите со кои се врши превоз на патни-

ци во слободниот патен сообраќај наместо ознаката 
од точка 1 на член 9 од овој правилник се истакну-
ва .натпис .„Слободно возење". 

Член 12 
Во секој автобус за јавен прешз во патниот 

сообракај, постои посебна контролна книга во која 
внесуваат забелешки (инспекциските органи, како и 
органите на внатрешната контрола. 

Контролната книга содржи најмалку 50 укориче-
ни листови големина 21:15 см. на крајот заверена и 
регистрирана од страна на организацијата на здру-
жениот тру)Д. Во контролната книга се внесува и ре-
гистарскиот број на моторното возило. 

Член 13 
Автобусите за јавен превоз :на патници во Меѓу-

месниот патен сообраќај треба да имаат затворен 
простор за сместување на багажот. Големината на 
овој простор треба да биде сразмерна на бројот на 
седиштата на автобусот сметајќи за секое седиште 
30 кг. багаж со тоа што секој килограм зазема 2 
дом.3 

Во автобусот мора да бидат предвидени погод-
ни места за сместување на рачен багаж. 

Б) Патнички возила 
( 

Член 14 
Патничките моторни возила со кои се врши ав-

то-такси превоз на патници, покрај условите пропи-
шани со Законот за превоз во патниот сообраќај, 
мора да имаат.-

1. најмалку четири трати што овозможуваат не-
пречено влегување и излегување на патниците; 

2. таксиметар поставен на вишо место за патни-
ците од десната страна на граѓанинот-превозник; 

3. натпис „ТАХХ" односно „РАДИО ТАХ1" поста-
вен на средината на предната страна на' покривот од 
возилото. Натписот е едноб разен, осветлен и читлив 
од предната и задната страна и ' синхронизиран. со 
таксиметарот за да свети кога возилото е слободно 
за прием на патниците. Од „песната стоана на натпи-
сот „ТАХ1" одвоено „РАДИО ТАХГ' се става зборот 
„МАК", а од левата страна евидентниот број на во-
зилото со' димензии на буквите и броевите од 5 см. 

Под натписот „ТАХ1" односно „РАДИО ТАХЈ"." 
се испишува името на градот седиште на собранието 
на општината во која такси превозникот има жи-
веалиште, со димензии на буквите од 1,6 см. Натпи-
сот се испишува на пластична касета во жолта-окер 
боја »со црни букви чии основни димензии изнесу-
ваат: должина 50 см. висина 12,5 см. за такси, однос-
но 15,5 ем за радио такси .возилата и бочна широчи-
на 9 СМ.; 

4. исправен противпожарен апарат,-

5. исправни уреди за греење и вентилација; 

6. радио апарат; 

7. простор за патниците одвоен од просторот за 
багаж; 

8. предни седишта со наслон за глава и со уреду! 
за поместување на седиштата по .должина на (возило-
то. Седиштата и настанот за глава на предните се-
дишта се преш лечени ао навлаш,-

9. потребен алат и прибор за одржување на во-
зилото и 

10. пластични или пластифицирани хигиенски ке-
си во темна боја за потребите на патниците. 

Член 15 
Бојата на патничките моторни возила со кои »се 

врши јавен превоз на патници ја определува органи-
зацијата на здружениот труд и друго - општествено 
правно лице на кои им припаѓа возилото при што 
сите патнички моторни вшила мора да бидат во 
иста боја. 

Член Иб 
Комби возилата во линискиот патен сообраќај, 

прикрај условите пропишани -со Законот за превоз во 
патниот сообраќај, мора да ги исполнуваат и след-
еше УСЛОВИ: 

1. на вратите или бочните надворешни страни 
од возилото се испишува име и презиме на граѓа-
нинот — превозник и седиште на собранието на оп-
штината во која граѓанинот превозник има живеа-
лиште од!но|сно назив на организацијата на здруже-
ниот труд или друго општествено правно лице. 

Одредбите од член 9 точка 1 и 8 и член 14, 
тО[Чка 4, 5, 6, 7, 9 и 10 од овој правилник се приме-
нуваат и на> патничките моторни возила со кои гра-
ѓаните превозници вршат јавен превоз на патници 
1во линискиот патен сообраќај. 

III. ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Член 17 
Товарните моторни возила и нивните приклучни 

вшила (во натамошниот текст: товарни возила) мора 
во зависност од видот и особините на предметите 
што се превезуваат, да исполнуваат услови со кои 
при преводот се обезбедува заштита на предметите 
од оштетување, испаѓање, прекумерно растурав (ка-
лираше) загадување и слично. 

Член 18 
- Товарните возила според вид,от на товарниот сан-

дак можат да бидат отворени, покриени, затворени 
и специјални. 

Член 19 
Отворените товарни возила се употребуваат за 

јавен превоз на ринфус, ланчани и други пакувани 
прелети на дои не им пречат атмосферските и дру-
гите надворешни влијанија (дожд, снег, прашина, 
топлина, студ и ш.). 

Товарниот сандак на отворените товарни возила 
мора да биде ограден од сите четири страни со стра-
ници изградени од тврд материјал (дрво, метал и 
ел.), за обезбедување на предметите од растурање и 
испаѓање* во текот на превозот, со тоа што болните 
и забната страна треба да бидат подвижни. 

За превозот на денчани предмети со поголема 
должина (дрвена граѓа, железни цевки, шипки, шини 
и ел.) товарната површина на отворените товарни .во-
зила на надворешниот раб треба да има поставев 
железни столбчиња што служат за обезбедување на 
предметите што се превезуваат (синџири, кл,а1нфи, по-
лути, затегнувачи и ел.). 

Член* 20 

Покриените товарни возила се употребуваат за 
јавен превш на предмети на кои им пречат атмос-
ферските и други надворешни влијанија. 

Покриеното товарно возило треба да има покри-
в а што се поставува на полукружни носачи во об-
лик на сводови или во облик на двоводен покрив. 
Носачите мораат да бидат поставени така да не мо-
жат да се вадат од надворешната страна. Покрива-
а т мора да биде изработен од материјал што не 
прокнижува (церада, пластифицирано, гумирано плат-
но или слично) и да има на рабовите отвори зајак-
нати со метал или кожа што служат за зацврстување 
на алките или куките што се поставени на погрдно 
место на товарното возило. Ако покриеноно товар-
но возило се користи за превоз на предметон иго 
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варат проветрување во текот на превозот, бочните 
(трани на покривамот мора да имаат отвори оо пре-
клопити што можат да ое отвараат и затвараат, оо 
тоа што големината на отворите треба да биде таква 
што од нив не може да се внесуваат или изнесуваат 
предметите од товарното возило. 

Ако со покриеното товарно возило се превезу-
ваат житарици во растурена. состојба или други 
предмети во зрнест а или гр анулирана состојба, .внат-
решниот дел на товарниот сандак мора да биде 
обложен со посебен покривач, обликуван .според ди-
мензиите на товарниот сандак, заради обезбедување 
на предметите од растурање или обезбеден со спе-
цијално заптивањс. / 

Член 21 

Затворените товарни возила се употребуваат за 
јавен превоз на предмети во неп аку вана или пакува-
на состојба на кои атмосферските и другите надво-
решни влијанија може да им нанесат штета во по-
голема мера. 

Затворените товарни возила мора да имаат зат-
ворен сандак (фургон) со врати на задната попречија 
страна по целата широчина на товарниот сандак. 

Ако предметите што се превезуваат со затворени 
товарни возила, во текот на превозот бараат провет-
рување, во затворениот товарен сандак треба да пос-
тојат отвори заштитени со метални решетки или 
м|режа која оневозможува внесување и изздсување на ' 
предметите од товарниот сандак. 

Член 22 
Специјалните товарни возила се употребуваат за 

превоз на предмети што бараат посебни услови во 
превозот. , , 

Специјалните товарни возила мора да имаат: 
1. автови спорните за пр евоз на товари во течна 

состојба, превоз на товари во прав, зрна и гранули-
ран состојба и автоцистерјните за превоз на жива 
риба, Од внатрешната страна — вградена изолација 
од материјал што не влијае штетно на течноста што 
се превезува од надворешната страна бојадисана со 
светла мрша боја или пласти скициран а бела пласти-
ка или од лим што не рѓосува заради изолација, 
уреди за полнење и празнење во ' таква состојба да 
не ја растураат течноста, изградени, од Материјал 
што штетно не влијае на течноста шио се преве-
зува. Автоцмстератите за превоз на жива риба, — 
уреди за кислород и отвор за утовар и истовар. 

Автоцистерните наменети за превоз на прехрам-
бени течности неможе да се употребуваат за превоз 
на други течности што би можеле штетно да влијаат 

• на прехрамбените течности ; 

2. автоцистерните мешалици (миксери) за превоз 
на бетон, малтер и слично, — агрегат за ротирање 
на мешалицата за време на превозот, исправно зат-
ворање на капакот на мешаницата и прибор за праз-
нење на меша лицата; 

3. автоладилниците за превоз »на свежо месо, све-
жи производи од месо, .свежа риба, млечни цроизво-
ди> масти од животинско и растргне лио потекло, слат-
карски производи, свежи јајца, (мрша кожа и ел., 
авто ла, ди лниците за превез на свежо овошје, зелен-
чук, сечено цвеќе и ел. и возилата за превоз на крв, 
плазма, серум, лекови, вакцини, биолошки материјал 
за трансплантација и ел. — агрегат за ладење на 
просторот во кој се сместени, предметите што се 
превезуваат, прибор за заклучување на товарниот 
сандак, опрема и прибор за сместување и прицврсту-
вање на предметите (носачи со куки, .полици, прегра-
ди, фиоки, затегнувани и ел.) зависно од видот на 
предметите што се превезуваат; , 

4. возилата за превоз на леб, пецива и сл. -1-
полици за сместување ,на корпи за леб (гајби), плат-
нени .навлажн за карпите и прибор за утовар и исто-
вар и уреди за проветрување; 

5. в̂озилата за превоз на фдатирани пијалаци, 
напитоци и други флаширани производи — полици 
за сместување на карпите за шишиња и покривач 
(платнен или пластичен) погоден за откривање и 
покривање од бочните страни на товарниот сандак; 

6. возилата (платформите) за превоз на конте-
њери и цистерни конте њери и возилата за превоз на 
патнички .автомобили, мотоцикли, велосипеди, ваго-
ни и ел. — опрема и прибор за зацврстување на 
предметите на товарниот сандак; 

7. возилата — платформи за превоз на инвести-
циона опрема (вонгабаритни предмети), градежни ма-
теријали и слично — опрема и прибор за зацврсту-
вање на предметите (сајли, лучни и други гРо,дмету-
вачи) за спречување, поместувањето на предметите 
на возилото, за поместување на предметите на во-
зилото, за повремено ротирање на предметите, вит-
ла, механичка и хидраулична дигалка, полуга, виси-
нометри, алат за одредени зафати за ископи, наси-
тување и ел., а за превоз на одредени предмети — 
самордна дигалка со соодветен капацитет; 

8. возилата за превоз на стакло и' производи од 
стакло -рамки -носачи за сместување на стаклото фик-
сирани за подот на каросеријата, зацврстувани за 
предметите и заштитници изработени »од дрво, плас-
тика или друг лесен материјал што се поставува 
паралелно со предметите, прилагодено за откривање 
и покривање од двете бочни страни на товарниот 
• сандак ; 

9. возилата за превоз на одредени' опасни мате-
рии — опрема и прибор предвиден »со прописите за 
•цравоз на опасни материи; 

10. возилата (фургони) за превоз на пари, скапо-
цени метали и други .средства за плаќање, поштенски 
марки, поштенски пратки, печат, книги (подвижна 
библиотеки), уметнички предмети, музејски збирки и 
ел. — соодветни брави и прибор за заклучување на 
вратите на товарниот сандак, а за превоз на скапо-
цени метали, пари и хартии од вреднојст или умет-
нички предмети и музејски збирки и алармен уред. 
Товарниот сандак од возилата да е изработен од ма-
теријал што е отпорен на оган, непопуслив и ито 
дава максимална гаранција црн насилно ограбување; 

11. возилата (фургони) за превоз на мебел-при-
бор за зацврстување на предметите (п|о|дмет̂ вачи, 
граничници, загетувачи и ел.) друг прибор за заш-
тита на предметите од оштетување (гумени, пластич-
ни и тапацирани облоги, перници и подметувачи) и 
црн бор за утовар и истовар; 

12. возилата (фургони) за превоз на конфекција 
— носачи за закачување на конфекцијата на е,дно 
или повеќе нивоа со можност за подесување на (Виси-
ната на -носачите и прибор за заклучување на вра-
тата на товарниот сандак,-

13. (возилата за превоз на ѓубрива — у; реј ди за 
дигање на оандакот за ѓубре и за'негово празнење, 
а за превоз на фекалии — армирано-ребраста гума 
или гумирани црева за полнење и цразнење на вози-
лото, уред за уапсувана на фекалиите како и при-
бор и материи за надворешно чистење, дезинфекци-
ја и неутрализирање на непријатните мириси; 

14. возилата со покриен товарен сандак за пре-
воз на жива стока, перјаста живина, пчели во кош-
ници и слично — решеткаста конструкција на стра-
ниците на товарниот сандак (со едно или повеќе ни-
воа), изработена од соодветен метал и дрво ор под 
што спречува лизгање, врати посебно на секое .ниво, 
вградени алки и прибор за врзување на крупната 
стока, р.ампа која самостојно или во комбинација со 
вратите служи за утовар или истовар на животните 
а за превоз на пчели простор за сместување на кош-
ниците и прибор за зацврстување на кошниците и за 
затворање на отворот на кошницата за време на 
превозот,- . (

 1 

15. (возилата со отворен товарен простор за пре-
воз на дрвена граѓа, метални шипки, цевки, шини, 
конструкции И др.: 

а) п|о најмалку два железни »столба со синџири 
. од двете страни -на товарниот простор — зацврстени 
на железни носачи шио ае зацврстени за подот така 
да товарот што се превозува се пренесува легнато 
на дрвени носачи за кои е прицврстен подот како и 
по доза пара синџири или челични јажиња со соод-
ветни уреди за врзување заради зацврстување на 
предметите ИГРО СО својата должина ја преминуваат 
задната ивица на подот; 
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б) соодветен број на подметувачм прицврстени 
по должината на рабовите од подот, заради утешу-
вање на предметите кон средината на товарнион 
простор и два железни столба со синџири или сајли 
што се врзуваат за браникот на вредните делови од 
товарниот простор за зацврстување на предметите, 
што се |оме|сте1ни на подот попречно ©о однос на пра-
вецот на движењето на возилото; 

' ц) цврст и за подот фиксиран браник на пред-
ната страна од товарниот простор што во висина е 
поголем од казината на возачот за спречување на 
поместувањето на предметиве .нанапред при возење 
или при застанување на возилото, без оглед на .на-
чинот на см екнување то н а пред м етите во возилото ; 

16. возилата за превоз на томиласти предмети 
. со уред за самоилов арување (кииери) — продолжу-
вач!и на страните на товарниот сандак, за спречува-
ње, растурање на товарот по патот и подобра иско-
ристеност на ноеивоста кога се врши превоз на 
предмети со помала специфична маса. 

Член '23 
Товарните возила од член 19 до 22 од овој пра-

вилник со кои се врши јавен превоз на предмети во 
патниот сообраќај1, покрај уредите и опремата утвр-
дени со Правилникот за димензиите, вкупните маси 

, и О'сното оптоварување на возилата и за основните 
услови кој мораат да ги . исполнуваат уредите и 
опремата на возилата во сообр.аќај на патиштата 
и со овој правилник, мора да ло имаат и следниот 
прибор и алат: ' 

— хидраулична или механичка дигалка; 
— алат за вадење и поставување- на тркалата; 
— прибор за вадење на гумите; 
— прибор за лепење на гумите и контрола на 

притисокот во гумите; 
— алат за замена на ремените,-
— чекан; ' * 
— гарнитура на виљушкасти клучеви; 
— гарнитура на шрафцигера 
— комбинирана кле;шта и 
— по еден соодветен ремен. 
Возилата од став 1 на овој член мораат да 

имаат во возилото посебен простор за сместување на 
примерот и алатот. 

Член 24 
Товарните возила со уреди за регулирање на, 

температурата се возила со проветрување и изотер-
мички возила. 

Возилата со проветрување можат да бидат со 
слободно проветрување и со контролирано провет-
рување. 

Изотермичките товарни возила можат да бидат 
обични ладилници и .со загрејување. 

Член 25 

Товарните возила со сдободно" проветрување 
имаат отворен или покриен товарен сандак. 

Товарните возила со контролирано проветрување 
имаат затворен товарен сандак со \ отвори и уреди 
за контролирање на проветрувањето (зависно од ви-
дот на пред метите што се преве,зуваат) со кои мо-
же да се управува од кабината на возачот или од 
надворешната страна. 

Член 26 

Обичното изртермично товарно возило има зат-
ворен товарен сандак чии страници се .изградени на 
на!чин и од материјал што го ограничува влијанието 
на температурата на стоката што се превезува. 

Член 27 

Ладилникот е изотермично товарно возило оо 
извор за ладење што се постигнува со средства за 
ладење (природен и сув мраз и ел.) или со меха-
нички уреди за-ладење. 7 

Во ладилнико-т со извор за ладење без механич-
ки уреди мора да »биде обезбеден: степен на темпе-
ратура од 278 до 255 К (+5° € до —1)8° С) »во трае-
ње од најмалку 12 часа ако надворешната темпера-
тура изнесува 298 К (25° С). 

Ладилнјикот од став 2' на овој член мора да има 
повеќе прегради (комори) за сместување на изво-
рите за ладење што можат да се полнат од надво-
решната страна. 

Во ладилникот со механички уред за ладење мо-
ра да биде обезбедено стално одржување на темпе-
ратурата од 285 К ДО 253 К (+ 12° С ДО — 20° С) ако 
надворешната температура изнесува 303 К (+30°) . 

Член 08 
Изотермичките товарни возила со загрејување 

мора да имаат сопствен извор на топлина што, овоз-
можува одржување на температурата од најмалку 
285 К ( + 12° С). 

Член 29 ^ 

Коморите на товарните возила со уреди за регу-
лирање на температурата се изработени од метал 
што не рѓосува и лесно се чисти. 

Уредите за регулирање на температурата во во-
зилата мора да бидат сместени така да овозможу-
ваат чистење од надворешната страна. 

Член 30 

Товарните возила со кои се врши јавен превоз 
во патниот сообраќај мора да бидат посебно озна-
чени. 

Означувањето се врши на тој начин што брани-
ците на возилата се обоени 'со бела боја. 

* На товарното возило се означува и називот на 
организацијата на здружениот труд и друго опште-
ствено правно лице на која возилото и припаѓа, како 
и неговата корисна но|сив|ост односно кај ^цистерните 
содржината утврдена со баждарење™. 

Ознаката од ставот 3 на овој член се испишува 
ка иже доески јазик со печатни кирилични букви во 
боја што се вклопува во основната боја на товарно-
то вшило. 

• На товарните возила со кои се врши јавен пре-
воз на стока во- меѓународниот сообраќај,' покрај 
мшишувшБето со кирилични букви, испишувањето на 
ознаката може да се врши и со латински букви. 

Ознаките од став 3 на овој' член се наоѓаат по 
правило на вратите на товарното возило на надво-
решната страна. 

Член 31 

Бојата на товарните возила со кои се врши ја-
вен превоз на стока ја утврдува организација на 
здружениот труд или друго правно лице на кои 
возилото им припаѓа при што сите товарни' возила 
мора да бидат во иста боја. 

Член 32 

Во секое товарно моторно возило со кое се врши 
јавен на стока во патниот сообраќај постои 
посебна контролна книга во која внесуваат забелеш-
ки инспекциските органи, како и органиве на внат-
решната контрола. 

, Контролната книга содржи најмалку 50 укори-
чени листови-големина 21:15, на крајот заверена и 
регистрирана од страна на превозникот. Во контрол-
ната книга се внесува и регистарскиот број на во-
зилото,' 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 

Организациите на здружениот труд што вршат 
јавен превоз на патници и стока во патниот сообра-
ќај, кае должни да ги сообразат техничко-експлоата-
ционите услови на моторните и приклучните возила 
со одредбите на овој правилник во рок од една го-
дина од влегувањето. во сила на овој правилник. 

Член 34 

Со влегувањето во сила на овој правилник прес-
танува да важи Правилникот за техничко-експлоата-
ционите услови на моторните возила со кои 1се врши 
јавен превоз во патниот сообраќај („Службен весник 
на ОР1М" бр. 33/75). 



Стр. 860 — Бр. 315 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 октомври 1986 

Член 35 
Овој правилник влегува во оила о;смиот ден од 

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

Бр. 1)1-1.3122/(1 
25 јуни 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за 

сообраќај и врски, 
дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

578. 
Врз основа на член 40 став 3 од Законот за до-

полнителната заштита на воените инвалиди („(Служ-
бен весник на СРМ" бр. 41/85), претседателот на Ре-
публичкиот комитет за здравство и социјална поли-
тика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦИТЕ 
ОД КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ ПАРИЧНИТЕ ПРИМА-
ЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД ЗА-

КОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ЗАШТИТА НА 
ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД 1 ЈУЛИ 1986 ГОДИНА 

1. ОснОвиците за определување на инвалидскиот 
додаток, надоместокот за помош и нега од друго 
лице и материјалното обезбедување за /време на про-
фесионална рехабилитација, утврдени со Наредбата 
за утврдување на извдсот на оановиците за опреде-
лување на инвалидскиот додаток, надоместокот за 
помош и нега од друго лице и материјалното обез-
бедување за време на професионална рехабилита-
ција за 1986 полина („Службен весник на СРМ", бр. 
12/86) во износ од 15.646 динари (за корисниците кои 
немаат приходи)' и 13.176 динари (за корисниците 
кои имаат приходи), од 1 јули 1986 година се зголе-
муваат за 48,7% и изнесуваат.-

— за корисниците кои немаат 
-приходи во домаќинството 23.266 динари 

— за корисниците кои имаат . 
приходи во домаќинството 19.592 динари 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
де;нОт на објавувањето во „Службен вешик на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува ош 1 јули 1986 година. 

Бр. 05-01-6726 
9 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика, 

Милован Шиковски, е. р. 

579. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

материјално обезбедување на учесниците во Народ-
ноослободителната војна (^Службен весник на СРМ" 
бр. 41/85), претседателот на Републичкиот комитет 
за здравстго и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦАТА 
ОД КОЈА СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ ПАРИЧНИТЕ ПРИ-
МАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД 
ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ ВО НОВ ОД 1 ЈУЛИ 1986 ГОДИНА 

1. Основицата од која се определува постојаното 
материјално обезбедување, исклучителното матери-
јално обезбедување и надоместокот за помош и нега 
од друго лице, утврдена со Наредбата за утврдува-
ње на износот на основицата за определување на 
постојаното материјално обезбедуваше, -исклучител-
ното материјално обезбедување и надоместокот за 

помош и нега од друго лице за 1986 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 12/86) вр износ од 15.640 
динари, од 1 јули 1986 година се зголемува за 48,7°/о 
и изнесува 23.266 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден.од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јули 1986 година. 

Бр. 05-01-6726 
9 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика, 

Милован Шиковски, е. р. 

И С П Р А В К А 

Во Упатството за (начинот на утврдување на сред-
ствата за исплата на загарантираниот личен доход 
(„(Службен весник на СРМ" бјр. 27/86), во „Образе-
цот „ЗЛД" — Пресметка на средствата за исплата 
на загарантиран личен доход за месец 
19,8 година, кај организациите на здружен труд 
што докажале непокриени загуби по завршната смет-
ка и во други случаи предвидени со закон", е пот-
падната грешка поради што се дава следната 

И С П Р А В К А 

Во редниот број 9 од Образецот, по зборовите: 
„Реден број", треба да стојат зборовите,: „5 односно". 

Бр. 08-1781/2 
11 септември ,1986 година 

Скопје 
Од Републичкиот секретаријат 

за финансии 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Паскоски Марјанчо од Радовиш против тужената 
Паскоска Данка од е. Злео,во, сега со непозната ад-
реса во странство. Вредност на спорот 4.000 динари. 

Се повикува тужената Паскоска Данка да се ја-
ви во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или 1во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. Доколку тужената не 
се јави во рок од 30 дена, на истата ќе и биде 
поставен за привремен застапник Јован Димитрис в, 
дипломиран правник од Радовиш, кој ќе ги заста-
пува нејзените интереси пред судот согласно, член 
84 ОД ЗИП. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П, бр. 217/86. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Нитов Велес е за-
веден: спор за развод на брак по тужбата на тужи-
те лк ата Пантелић Снежана од Титов Велес, ул. „8 
Март" бр. 19 против тужениот Пангелиќ Владета од 
е. Брезовцу ЗЛ Бањани, а сега со непозната адре-
са во Белград. Вредност на спорот 2000 динари. 

Ос повикува тужениот Пантелић Владета од е 
Брезовица, ЗИ Бањани, а сега со непозната адреса, 
да се јави во Општинскиот »суд во Титов Велес во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да 
определи свој полномошник. 

По истекот на определениот рок ќе му биде 
поставен привремен старател од страна на Центарот 



4 октомври 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ 
1 

Бр„ 35 — Стр. 861 

за социјални работи — Титов Велес, кој ќе ли зас-
тапува неговите права и интереси во постапката за 
развод »а брак до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
363/86. (130) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 411 од 18. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 2—1886—0—0—0, ја "запиша 
во судскиот регистар промената на својството на 
лицето овластено за застапување на Занаетчиската 
задруга за завршни работи во градежништвото „Ус-
луга", Р. О., Скопје, ул. „Мариовска" бб, со .след-
ните податоци: Досегашниот, застапник Белковски 
Георги, в: д. директор, да се запуше со својство 
на директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 411/86. (207) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието С рег. бр. 405 од 15. (IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 1—1618—0—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на седиштето од-
носно поблиската адреса на работната организација 
СОЗТ Универзитетски центар за уметности, РО Фа-
култет за ликовни уметности, со Ц. О. — Скопје, 
ул. „Битпазарска" бб, со следните податоци: Досе-
гашното седиште на СОЗТ Униврзитетски центар за 
уметности .Факултет за ликовни уметности, Ц. О. 
— Скопје, ул. „Октомвриска револуција" бб, се ме-
нува и во иднина ќе гласи: СОЗТ Униврзитетски 
центар за уметности Факултет за ликовни уметно^ 
сти, Ц. О. — Скопје, ул. „Битпазарска" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 405/86. (208) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 384 од 8. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 1—1166—2—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овлас-
тено за застапување Факз^лтет за филозофско-исто-
риски науки со О. Сол. О. на ООЗТ, Скопје, ООЗТ 
Институт за национална историја, — Скопје, со О. 
Сол. О, кеј „Димитар Влахов" бб со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Дан-
чо Зографски, директор, а се запишува новиот зас-
тапник акад. д-р Пандевски Манол, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 384/86. (209) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше^ 
нието Срег. бр. 387 од 9. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 1—161—0—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицего овлас-
тено за застапување на Училиштето за средно об-
разование „Орце Николов", Ц. О., булевар „Илин-
ден" бб — Скопје, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Елена Михајловска, в. д. ди-
ректор, а се запишува новиот застапник Станка 
Славенска, в. д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 387/86. _____ (210) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 425 од 22. IV. 1986. година, на 
регистарска влошка бр. , 3—1499—6—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овлас-
тено за застапување на Здружената самоуправна ин-
тересна заедница на станувањето на град Скопје, 
Основна заедница за деловен простор со Ц. О. — 
Скопје, ул. „Пиринска" — бр. 138, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Костадин-
ка Томовска, привремен управник, а се запишува 
новиот застапник Петар Дилевски, секретар, без 
ограничување како привремен управник. 

Од Окружниот стопански суд во ' Скопје, С рег. 
бр. 425/86. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје, ро реше-
нието Срег. бр. 143 од 21. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 2—1083—0—0—0, го запиша 
во судскиот регистар усогласувањето со законот со 
следните податоци: Досегашното седиште на Елек-
тро-механичарската услужна задруга „Техника" со 
Ц. О. — Скопје, ул. „Кемал Ататурк" бб, се мену-
ва и во иднина ќе гласи: Електро-механичарска ус-
лужна задруга „Техника", Р.О. — Скопје, ул. „Ма-
кедонска косовска бригада" бб. 

Занаетчиската задруга е основана со Самоуправ-
на спогодба за здружување на трудот и средствата 
на 22. II. 1971 година. 

Во задругата се здружени следниве задругари-
занаетчии: Стојчевски Илчо, Попов Томислав, Жар-
ки Ерол, Трпко Ристовски и Спасовски Слободан, 
сите од Скопје. 

Основни дејности 
— производство и поправка на електрични апа-

рати ; 
— 40 — електромеханичарска за разладни'уреди,-
— 41 — електромеханичарска (винклирање на 

мотори, поправка и одржување на електрични апа-
рати, машини и друго). 

Занаетчиската задруга во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. 
Занаетчиската задруга во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства со кои рас-
полага, а ако тие не стасаат одговараат и здру-
жените занаетчии за секоја обврска посебно до 
двократниот износ од здружениот влог кој изнесу-
ва 10.000 динари по секој здружен занаетчија (суп-
сидијарна одговорност). 

Лице овластено за. застапување е Стојчевски 
Илчо, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 143/86. (212) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр.. 487 од 30. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 1—751—2—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Радиотелевизија Скопје, Н. Сол. 
О. на ООЗТ—Скопје, ООЗТ „Телевизија", О. Суб. 
О. — Скопје, (со следните податоци: Се 'брише досе-
гашниот застапник Србо Ивановски — в. д. дирек-
тор, а како нов застапник се запишува Иван Ан-
дреевски — директор и главен и одговорен уредник, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 487/86.' (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 218 од 22. IV. 1986 година,- на 
регистарска влошка бр. 2—1664—0—0—0, го запиша 
во судскиот регистар усогласувањето со Законот на 
задругата ' под фирма: Монтажно-услужна задруга 
„Изомонтажа", Р. О. — Скопје, ул. „11 Октомври" 
бр. 118. 

Задругата е основана со одлуката на задруга-
рите од 16. II. 1981 година и Самоуправната спо-
годба за здружување на занаетчиите и нивниот труд 
во задругата од 18. И. 1981 година. 

Во задругата се здружени следниве задругари-
занаетчии: тулевски Љубомир, Радичев Драги, Ха-
лили Зекирија, Таневски Бојан и Ивановски Симо. 

Основни дејности: 
— изолатерска и 
— инсталатерска за централно греење и уреди 

за климатизација. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските со трети лица во правниот про-

мет задругата одговара со целиот свој имот. 
За обврските на задругата емчат Задругарите 

во висина на здружените средства со влог кој из-
несува 10.000 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е тулевски Љу-
бомир, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 218/86. (214) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието С рег. бр. 199 од 18. VI. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 2—1964—0—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на седиштето со 
следните податоци: Досегашното седиште на занает-
чиската услужна задруга „Кововод", Р. О. — Скопје, 
ул. „Наум Охридски" бр. 6, се менува и во иднина 
ќе гласи: Занаетчиска услужна задруга „Кововод", 
Р. О. — Скопје, „Булевар Србија" бб — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 199/86. (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието е рег. бр. 377 од 10. IV. 1986 • година, на 
регистарска влошка бр. 2—2059—0—0—0, го запиша 
во судскиот регистар основањето и конституирањето 
под фирма: Занаетчиска услужна задржа „Изо-Мак", 
Р. О. — Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 47. 

Основачи на задругата се: Драги Паласковски, 
Димко Димковиќ, Глигор АНДОНОВСКИ, Соња Андо̂ -
новска и Мустафа Сељадин/ сите од Скопје. 

Основни дејности: изведување на изолатерски, 
покриварски и ѕидарофасадерски работи. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
одговара со сите свои средства. , . 

- За обврската на задругата одговараат и здру-
жените занаетчии со̂  здружениот влог до 20.000 ди-
нари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Глигор Андо- , 
новски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. -377/86 . (216) 

Окружниот стопански суд .во Скопје, со ре-
шението С рег. бр. 353 од 18. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 2—2064—0—0—0, го запиша 
во судскиот регистар основањето и конституирањето 
на задругата под фирма: Задруга за јавен превоз 
на патници и багаж во патниот сообраќај радио 
такси „Вардар" со Р. О. — Скопје, ул. „Салвадор 
Аљенде" бб — Скопје. . 

Задругата е основана со одлука од 16. XII. 1985 
година. 

Основачи на задругата се: Стојковски Петар, 
Аврамовски Климент, Кодевски Славе, Симоновски 
Правдољуб, Денковски Киро, Ламалали Халит, Нај-
дов Томе, Пешевски Драгомир, Димитровски Мето-
дија и Будимовски Зоран; 

Основна дејност: јавен превоз на патници и ба-
гаж со моторни возила во патен сообраќај радио 
такси. 

Во правниот со трети лица задругата истапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети ли-
ца задругата ќе одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата емчат супсидијарно 
и здружените задругари во висината на влогот од 
10.000 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Петар Стој-
ковски, в. д. директор, без ограничување. 

I Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 353/86. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието С рег. бр. 402 од 24. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 2—2063—0—0—0, го запиша 
во судскиот регистар основањето и конституирањето 
на задругата^ под фирма: Термо-изолатерска задру-
га „Ламела", со Р. О. — Скопје, ул. „Антон По-
по®" бр. 1. 

Задругата е основана и конституирана на 20. 
I. 1986 Година. 

Самоуправната спогодба е потпишана на 20. I. 
1986 година. 

Во задругата се здружени следниве задругари-
занаетчии: Ѓорѓиевски Стојадин, Ангелковски Симе, 
басовски Стојко, Икономов Ванчо и Андреевски 
Андре.. 

Основна дејност: 163 — изолатерска (термо и 
хидро). 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата основачите одгова-
раат до висината на нужниот влог од по 10.000 
динари. 

Лице овластено за застапување е Георѓиевски 
• Стојадин, в. д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 402/86. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието С рег. бр. 444 од 22. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 3—152,0—0—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овласте-
но за застапување на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за становање, со Ц. О. — Титов 
Велес, ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 23, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Благој 
Христов, секретар, а се запишува како нов застап-
ник Борис Неделков, в. д. секретар, без .ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. 
бр. 444/86. (219) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 11—5/1 од 15. 
I. 1986 година на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Берово, запишан е во регис-
тарот на (самостојните занаетчии, под рег. бр. 75, 
книга И Занаетчискиот дуќан под фирма-. Занает-
чиски »дуќан „(Спорт" на Димитковаки Ѓорѓи Јордан 
ОД е. Умлегна, .Борово. 

Дуќанот ќе гарипи занаетчиска дејност од шивач-
киот занает (кројач на машка облека). 

Фирмата ќе ја потпишува ДИМИТКОВСКИ ѓорѓи 
Јордан. 

г Врз основа на решението У. бр. 11—21/1 од 
1. III. 1984 година на Одделението за стопанство 
на Собранието на 'општината Берово, запишан е во 
регистарот на самостојните занаетчии, под рег. бр. 
60, книга И, занаетчискиот дуќан под фирма: За-
наетчиски дуќан „Обнова" на Димовски Атанасов 
Благој од Берово, ул. „Гоце Делчев" бр. 6. Дуќа-
нот ќе врши занаетчиска дејност од коларскиот 
занает — дрвопреработувачки занает (изработка и 
поправка на дрвени каросерии). 

Фирмата ќе ја потпишува Димовски Атанасов 
Благој. • (2) 

КОНКУРСИ 
\ 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за 
изградба на инвестициони објекти („Службен весник 
•на СРМ" бр. 15/85) и член 23 и 24 од Правилникот 
за начинот и постапката за отстапување на изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 22/84), РО РЕК „Битола"' 

р а е п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за подобност и 'отстапување 

I. Општи карактеристики: 

Изработка на главни проекти, изработка, испо-
рака и мдатажа на опрема за комплет системи за ТЕ 
„Битола" III и тоа: 
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•1. внатрешен транспорт на шљака и 

2. надшрешен транс порт на 'петел и шљака 

А 
Системот за вш)тре1шен транспорт на шљака за 

ТЕ „Битола" III, треба да обезбеди прифаќање на 
шљаката од дроби ли дата и нејзин транспорт до со-
бираниот бунар преку системот за празнење до транс-
портните тр аки за надворешен транспорт на пепел 
и шљака. 

Понудата треба да опфати изработка на главни 
проекти, изработка,* испорака и монтажа на комплет-
ниот систем на транспортни траки, како и* опрема'за 
празнење на бункерот заклучно до транспортерите за 
надворешен транспорт на пепел и шљака и да обез-
беди комплетна функционална гаранција. 

Б 
Системот за над грешен транспорт на пепел и 

шљака е составен од низа гумени транспортери, пре-
то1варни платформи и пресипни ленти, како и под-
вижен одлаган за пепел на депонијата за пепел која 
е во шега® на одлагалиштето за јашвина на рудни-
кот „Суводол". 

Понудата и за овој систем треба да опфати ком-
плетна изработка^ на главни проекти, изработка, ис-
порака и монтажа на системот од пресипните инки 
под свлекуваните за пепел заклучно со подвижниот 
одлаган за пе^ел и шљака. Понудата треба да опфа-
ти и поврзување на новиот систем за транспорт на пе-
пел и шљака со постоечкиот за ТЕ „Битола" I и II 
и со него да претставува заедничка целина. Понуда-
та треба да даде комплетна функционална гаранција 
за понудениот систем. • 

II. Услови: 
Вршењето на работите под I ќе биде отстапено 

на подобен и најповолен понудувач. 
Понудите треба да ги содржат сите услови за 

изработка, испорака и монтажа и да бидат компле-
тирани со соодветни технички описи и техничка до-
кументација, проспекти, каталози ити. 

Други технички карактеристики- можат1 да се до-
бијат од тендерската документација кај инвести-
торот. 

Тендерската документација 'може да се добие во 
РО РЕК „Битола" — Капитална градба со уплата на 
30.000 динари по примерок на жиро сметка 40300-
762-4266 за РО РЕК „Битола", со назнака „Откуп на 
тан дерека документација". ' 1 

III. Ц е н а : 
Понудата треба да содржи вкупни и едине чии 

цени по позиции. 
IV. РОКОВИ: 
РОК за започнување иа работите — веднаш. 
РОК за завршување на работите е 31. XII. 1987 

година. , 
|Рок за поднесување на пријавите за подобност и 

понудите е 30 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот во „Службен весник на СВМ". 

V. О с т а н а т о : 
Пријавата за подобност треба да содржи: 

— назив и точна адреса на понудувачот; 
— доказ за регистрација; 
— референт листи за Изведени исти и * слични 

работи;' 
— извод за! завршна сметка за 1985 година и 

периодична пресметка за 1986 година; 
— расположливи капацитети на работна (сила и 

механизација; 1 

— начин на пресметка на дополнителни и не-
предвидени работи; 

— должина на гарантниот рок; 
— ф о р м у л и за клизни скали за плаќање на из-

ведените работи. 
Пријавата за подобност и понудата се поднесу-

ваат до РО РЕК „Битола", Суводол — Битола — Ка-
питална изградба со назнака: .„Не отворај — Прија-
ва" и „Не отвора'ј — По!ну)да" — и со назнака на 
конкурсот. 

Сите подетални информации можат да се доби-
јат во РО РЕК „Битола" — Капитална градба на те-
лефон 097/33-255, телекс 53-148. 

Отворањето на пријавите ќе се врши од Коми-
сијата петтиот ден по завршувањето на конкурсот во 
просторите на инвеститорот, а за часот на отвора-
њето на пријавите, како и за денот на отворањето 
на понудите од подобните понудувачи, .понудувачите 
ќе 'бидат известени дополнително. 

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата 
за избор ,на најповолен понудувач во рок од 10 де-
на од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок 
од 30 дена инвеститорот ќе изврши избор на најпо-
волен, понудувач. (404) 

Врз основа на Законот за изградба на инвести-
циони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 15/(83)* 
член 81 и <84 и член 23 и 24 од Правилникот за на-
чинот и постапката за отстапување на изградба на 
инвестициони објекти {„(Службен весник на СРМ" бр. 
22/84), ООЗТ „Електро — Струга" — Струга 

р а с п и ш у в а 
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за избор подобни изведувачи за изградба на 
инвестиционен објект, деловни објекти на оОЗТ 
„Електро — Струга" во Струга 
I. Општи .кар1актерисшки : 

Ориентациона вредност на работите е 120.000.000 
динари. 

И. Место: 
Изградбата на дел шиите објекти ќе се врши во 

Струга. 
III. РОКОВИ: 

БОК за подесување (пријави за избор за подрб-
ао|Ст е 15 дена по денот на објавувањето на конкур-
сот во „(Службен весник на ОРМ". 

Пријавата за подобност треба да (Содржи: 
— назив и точна адреса на понудувачот, 
— (доказ за регистрација, 
— референц листа за изведени исти или слични 

објекти, 
— расположливи капацитети на работната сила и 

механизација, 
— начин и пресметка на (дополнителните и не-

предвидените работи. • 
— можност за кредитирање. 
Пријавата за подобност се поднесува до .инвести-

торот во одвоени и запечатени обвивки со (назнака 
„Пријава за подобност". . 

За сите подетални информации понудувачите да 
се обратат до инвеститорот во ООЗТ „Електро — 
Струга" — Струга, ул. „Пролетерски бригади" бб, 
тел. бр: 72-688. 

Отворањето на пријавите ќе се врши од комиси-
јата на петтиот ден од завршувањето на конкурсот 
во просториите на (инвеститорот. 

Одлуката за избор на најподобни понудувачи ќе 
ја донесе комисијата во рок од 10 дена ОД завршува-
њето на конкурсот. 

За резултатите од конкурсот учесниците (ќе би-
дат известени во рок од 15 дена по истекот на ро-
кот за поднесување на пријави. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („(Службен весник на СРМ" број 17/79), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македо™ја' 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на еден судија на Окружниот 

суд во (Скопје 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 

член 91 од Законот за редовните, судови, треба да 
поднесат пријави до -Собранието на СРМ, Комисија 
за • прашања на изборите и именувањата, 'во рок од 
15 дена оД денот на објавувањето. 

Врз основа на член 9(5 од Законот за редовните 
судови — Пречистен текст („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/79 и 46/82), -Собранието на општината Гевге-
лија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе црпли избор-реизбор на еден сурија 

во Општинскиот суд — Гевгелија 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени во член 9,1 од Законот за редовните (су-
дови („Службен (весник на, СРМ" бр. 17/79 и 46/82). 
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Пријавите оо потребните документи, заинтереси-
раните кандидати да ши достават до Собранието на 
општината Гевгелија — Комисија за избори и имену-
вања во рок од 15 'дена сметано од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („'Службен весник на СРМ" број 17/79), Собра-
нието на Социј,алистичка Република М1акедонија 

О Б Ј А В У В А 
.дека Не врши џзбор на четворица судии на 

Окружниот стопански суд во Скопје 

Кандидатите што ги исполнуваат условите од 
член 91 од Законот за редовните судови треба да 
поднесат црн јави до Собранието на СРМ — Комисија 
за прашања на изборите и именув,ањата, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето. 

Комисијата за избор и именување при Собрание-
то на општината Кратово 

О Б Ј А В У В А 
дека Собранието на општината Кратово ќе врши 
избор на претседател на Општинскиот суд — Кратово 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд, кандидатите треба да ш испол-
нуваат посебните услови предвидени во член 91 од 
3-аконот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ", бр. 17/79). 

Пријавите со потребните документи да се доста-
вуваат' до Комисијата за избор и именување при 
Собранието на општината Кратово ао рок од 15 дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОДРЖИНА 
553. Закон за забрана на располагањето со дел 

од општествените средства за финансира-
ње на изградбата на нови гермоцентрали, 
топлани, енергани и котларници на течни 
горива до 1990 година — — — — — 849 

554. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за извршување на санкциите за 
кривични дела и стопански престапи — 850 

555. Закон за изменување на Законот за един-
ствениот матичен број на граѓаните — — 850 

556. Одлука за основање на Воспитно-поправен 
дом за малолетници од женски пол — 
Скопје — — — — — — — — — 851 

557. Одлука за изменување на Одлуката за ут-
врдување бројот на судиите во Врховниот 
суд на Македонија, окружните судови, 
Стопанскиот суд на Македонија и окруж-
ните стопански судови — — — — — 851 

558. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Универзитетскотс собрание и Универзитет-
скиот совет на Универзитетот „Кирил и 
Методиј" — Скопје — — — — — — 851 

559. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 

; Советот на Економскиот факултет — При-
леп — — — — — — — — — — 852 

560. Одлука за делегирање член на Одборот 
за следење спроведувањето на Договор за 
основите на земјишната политика — — 852 

561. Одлука за делегирање член и негов заме-
ник во Одборот за следење спроведување-
то на Општествениот договор ча основите 
на заедничката политика во областа на 
вработувањето и неговото остварување бо 
СФР Југославија — — — — -— — — 852 

562. Одлука за делегирање член на Координа-
циониот одбор за спроведување на Опште-

ствениот договор за позабрзан развој на 
определените подрачја во ридско-планин-
ските региони и граничниот појас во СРМ 
за периодот од 1986—1990 година — — 853 

563. Одлука за делегирање член на Советот 
на Научно-културните средби „Десет дена 
Крушевска Република" — — — — — 853 

564. Одлука за делегирање претставници во 
Координационото тело за следење спрове-
дувањето на Општествениот договор за 
регионално организирање на здравството 
и здравственото осигурување во СР Маке-
донија — — — — — — — — -г- 853 

565. Одлука за именување претседател на Со-
ветот за пошумување на годините — — 853 

566. Одлука за делегирање член на Советот на 
проектот за истражувачка програма „На-
ционализмот и безбедноста" — — — 853 

567. Одлука за именување претставници на оп-
' штествената заедница во Советот на РО 

за производство на филмови „Вардар-
филм" — Скопје — — — — — — 854 

568. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на ООЗТ Национален парк „Мав-
рово" — Маврови Анови — — — — 854 

569. Одлука за именување ^ленови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Институтот за социолошки и политичко-
правни истражувања — Скопје — — — 854 

570. Одлука за именување членови во Коми-
сијата за изготвување предлог за избор на 
продекан на СОЗТ Правен факултет — 
Скопје — — — — — — — — — 854 

571. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
РО Студентски центар „Скопје" — Скопје 854 

572. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување управник на 
ООЗТ Национален парк Маврово" — 
Маврови Анови — — — — — — — 855 

573. Одлука за потврдување на Статутот на 
Службата на општественото книговодство 
во Социјалистичка Република Македонија 855 

574. Одлука за давање согласност на Статутар- ' 
ната одлука за изменување и дополнување 
на Статутот на Републичкиот завод за 
унапредување на социјалните дејности — 
Скопје — — — — — — — — — 855 

575. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Собирот па работните луѓе на ООЗТ 
Национален парк „Галичица" — Охрид за 
именување управник на ООЗТ Национален 
парк „Галичица" .— Охрид — — — — 855 

576. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Собирот на работните луѓе на ООЗТ На-
ционален парк „Пелистер" — Битола за 
именување индивидуален работоводен ор-
ган — управник на ООЗТ Национален 
па$к „Пелисгер" — Битола — — — — ' 855 

577. ПраЕилник за техцичко-експлоатационите 
услови на моторните возила со кои се 
врши јавен превоз во патниот сообраЅќај 856 

578 Наредба за утврдување на износот на ос-
новиците од кои се определуваат парични-
те примања на корисниците на права спо-

_ , ред Законот за дополнителната заштита 
на воените инвалиди од 1 јули 1986 година 860 

579. Наредба за утврдување на износот на 
основицата од која се определуваат парич-
ните примања па корисниците на права 
според Законот за материјално обезбеду-
вање на учесниците во НОВ од 1 јули 
1986 година — — — — — — — — 860 
Исправка на Упатството за начинот на ут-
врдување на средствата за исплата на за-
гарантираниот личен доход — — — — 860 
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