
„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 200 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

761. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за заемот за вработување, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд и Соборот на општините одржани 
на 24 декември 1986 година. 

Бр. 08-3598 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнег Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 1 
Заради обезбедување дел од средствата за зго-

лемување на вработеноста, се воведува задолжителен 
заем за вработување (заем). 

Заемот може да се запишува и врз доброволна 
основа. 

Член 2 
Средствата од заемот се насочуваат врз кредит-

на основа за учество во финансирањето на изградба-
та, реконструкциите и проширувањето на постојните 
капацитети и за други намени во трудово интензив-
ните гранки што обезбедуваат зголемување на врабо-
теноста во индустријата, во земјоделството, малото 
стопанство и дејностите што се вршат со личен труд 
и средства на трудот во сопственост на граѓаните, за 
организирање на научни и стручни единици во ор-
ганизациите на здружениот груд, како и за созда-
вање услови за вработување на село. 

Поблиските намени, критериумите и приорите-
тите за користење на средствата од заемот се утвр-
дуваат со програма за насочување и користење на 
средствата од заемот што ја донесува Собранието 
на СР Македонија. 

Член 3 
Обврзници на заемот се: 
— работниците во основните и во другите орга-

низации на здружениот труд, работните заедници и 
другите самоуправни организации и заедници и кај 
другите корисници на општествени средства,-

— активните воени лица и граѓанските лица на 
служба во ЈНА; 

— работните луѓе што самостојно вршат дејност 
со личен труд и средства на трудот во сопственост 
на граѓаните и работните луѓе кои со личен труд 
самостојно во вид на занимања вршат професионална 
дејност; 

— работните луѓе што самостојно вршат дејност 
со личен труд и средствата на трудот во сопственост 
на граѓаните и работните луѓе кои со личен труд 
самостојно во вид на занимања вршат професионал-
на дејност во другите републики и автономни по-
краини, чии семејства живеат во Републиката; 

— работните луѓе — обврзници на данокот од 
личен доход од вршење на земјоделска дејност; 

— работниците вработени кај работните луѓе од 
алинеите З и 5 на овој член,-

— работниците вработени кај работните луѓе од 
алинеја 4, чии семејства живеат во Републиката; и 

— корисниците на пензија 
Обврзници на заемот од став 1 алинеја 1 на овој 

член се и работниците што работат во работната 
единица на основната организација, друга самоуп-
равна организација или заедница чие седиште се 
наоѓа во друга социјалистичка република или авто-
номна покраина, како и граѓанин на Социјалистич-
ка Република Македонија кој на територијата на Ре-
публиката е вработен во дипломатски, односно кон-
зуларни претставништва, кај странски или меѓународ-
ни организации, или кај претставници или службе-
ници на тие претставништва или организации и гра-
ѓани на Социјалистичка Република Македонија вра-
ботени во дипломатски, односно конзуларни прет-
ставништва и претставништва на Стопанската комора 
во странство. 

Член 4 
Обврзниците на заемот од член 3 на овој закон 

плаќаат заем и тоа: 
— од алинеите 1, 2, 6 и 7 — по стапка од 2°/о од 

месечниот личен доход; 
— од алинеите 3 и 4 — по стапка од 2°/о од 

личниот доход од самостојно вршење на дејности,-
— од алинеја 5 — по стапка 5®/о од катастар-

скиот" приход утврден за тековната година; и 
— од алинеја 8 — по стапка од 2,0/о од месечни-

те пензиски примања. 
Пресметката и уплатата на заемот за обврзни-

ците од алинеите 1 и 4 на овој член ја врши исплат-
ната благајна при исплатата на личниот доход, на-
доместокот на личниот доход и пензијата. 

Пресметката на заемот за обврзниците од али-
неите 2 и 3 на овој член ја врши општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите за приходи, 
а заемот се плаќа во роковите и на начин пропи-
шан со Законот за даноците на граѓаните. ' 

Член 5 
Од обврската за плаќање на заемот се ослободу-

ваат работниците што примаат загарантиран личен 
доход според Законот за работните односи, корис-
ниците на најнизок износ на пензија како и работ-
ните луѓе што самостојно вршат дејност со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-
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ните и работните луѓе кои со личен труд самостојно 
во вид на занимање вршат професионална дејност и 
обврзниците на данокот од личен доход од вршење 
земјоделска дејност, што се ослободени од обврска-
та за плаќање данок. 

Член 6 
Врз доброволна основа заем може да запишу-

ваат и тоа: 
— обврзниците од член з на овој закон, над 

износот определен со член 4; 
— организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, граѓаните и 
граѓанските правни лица; и 

— работниците на привремена работа во стран-
ство, иселениците и други. 

Член 7 
Заемот од член 6 на овој закон се запишува од 

1 март до 31 мај 1987 година. 
Запишувањето и уплатувањето на заемот се врши 

на местата определени за запишување и уплатување' 
на заемот. 

Запишувачите на заемот даваат писмени изјави 
за висината на заемот што го запишуваат, начинот 
и рокот на уплатувањето, за овластувањето на испла-
тувачот да врши задржувања на запишаниот заем во 
рати од редовните месечни лични доходи, односно 
пензиите и од другите примања или изјави за начи-
нот и рокот на уплатување на заемот во случаи кога 
сами вршат уплатување на запишаниот заем. 

Член 8 
Уплатувањето на средствата на заемот почнува 

од 1 март 1.987 година и трае до 28 февруари 1991 
година. 

Заемот од член 6 на овој закон може да се уп-
лати одеднаш или најмногу во 24 рати, во рокот од 
став 1 на овој член. 

Член 9 
На обврзниците на заемот од член 3 на овој 

закон исплатната благајна води евиденција за секо-
ја одделна уплата на заемот. 

Член 10 
Средствата од заемот се уплатуваат на посебна 

сметка во Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје (Банката). 

За уплатените средства Банката води посебна 
евиденција по општини. 

Член 11 
Средствата од заемот ги одобрува Банката како 

кредит според програмата од член 2 став 2 на овој 
закон, со каматна стапка од 12,5°/о. 

Со средствата од заемот може да се учествува 
најмногу до 40°/о од вредноста на инвестиционата 
програма и тие средства имаат третман на сопстве-
но учество на корисникот на средствата од заемот. 

Организациите на здружениот труд што (ќе вра-
ботат поголем број лица имаат приоритет при ко-
ристењето на средствата од заемот. 

Роковите за враќање на ануитетите на кредитите 
од став 1 на овој член се усогласуваат со роковите 
од член 14 на овој закон. 
I " 

Член 12 
За уплатениот заем Социјалистичка Република 

Македонија издава обврзници, кои гласат на доно-
сителот. 

Обврзниците се издаваат во апоени од 500, 1.000, 
5.000, 10.000 И 20.000 динари. 

Член 13 
На уплатениот заем се пресметува камата по 

стапка од 10°/о годишно наназад. Каматата почнува 
да тече од денот на секоја одделна уплата на за-
емот. 

Член 14 
Заемот се враќа во рок од 5 години врз основа 

на ануитетски купони што ги содржи обврзницата, а 
кои пристигнуваат за наплата во мај секоја година, 
почнувајќи од 1 мај 1993 година. 

Секој ануитетски купон гласи на еднаков износ, 
во кој е содржан делот на отплатата на каматата. 

Член 15 
Правото за наплата на заемот по пристигнатите 

ануитети застарува за три години од денот на прис-
тигнувањето за наплата. 

За отплатата на заемот гарантира Републиката. 

Член 16 
Средствата потребни за враќање на заемот со 

каматата се обезбедуваат од ануитетите што ги вра-
ќаат корисниците на кредитите од средствата на 
заемот. 

Член 17 
Работите на евиденцијата, емисионите работи, 

пресметувањето на ануитетите и отплатување^ на 
заемот, како и одобрувањето, користењето и напла-
тата на кредитите од средствата на заемот ги врши 
Банката. 

За уплатата, користењето и враќањето на сред-
ствата од заемот, Банката поднесува полугодишен 
извештај до Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, а годишен — до Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Член 18 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и Банката ќе склучат договор за намирување на 
трошоците за работите од член 17 на овој закон. 
Во името на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија договорот го потпишува републичкиот 
секретар за финансии. 

Член 19 
До користењето на средствата според член 2 на 

овој закон, Банката пресметува и плаќа камата. 
Висината на каматата од став 1 на овој член се 

утврдува со договорот од член 18 на овој закон. 

Член 20 
За организирањето на работите и за реализаци-

јата на заемот се грижи координационото тело фор-
мирано од Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија и комисиите што ги формираат изврш-
ните совети на собранијата на општините. 

Член 21 
За користењето на средствата од заемот, Бан-

ката распишува конкурс. 
По конкурсот Банката донесува одлука во рок 

од 60 дена од денот на завршувањето на рокот за 
поднесување на комплетно барање за кредит според 
условите предвидени со конкурсот. 

Основната организација на здружениот труд и 
другата самоуправна организација и работните луѓе 
што вршат дејност со личен труд и средства во соп-
ственост на граѓаните на кои, во согласност со овој 
закон, им се одобрени средства, се должни да засно-
вуваат работен однос на неопределено време со нај-
малку онолкав број работници колкав што бил пред-
виден во инвестиционата или друга програма за која 
се одобрен* средства. 

Ако процените на Банката за економската оп-
равданост на прифатената инвестициона програма се 
покажат погрешни, па поради тоа дојде до искажу-
вање на загуба и до невработување на програмира-
ниот број работници/ Банката е должна по спрове-
дувањето на санационата постапка, сразмерно на уче-
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ството во финансирањето од средствата на заемот, да 
изврши отпис на пристигнатите побарувања по да-
дениот кредит до висината на искажаната загуба во 
таа година на товар на приходите на Банката. 

Корисниците на средствата од заемот во дејнос-
тите што се вршат со личен труд и средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните што нема да го вра-
тат кредитот и нема да го вработат предвидениот 
број работници, надоместувањето на средствата од 
заемот ќе се врши од расположливиот целокупен 
имот на корисникот на средствата од заемот. 

Член 22 
Службата на општественото книговодство врши 

контрола на пресметувањето и уплатата на средства-
та од заемот кај корисниците на општествени сред-
ства и органите на управа надлежни за работите на 
приходи. 

Член 23 
Надзор над применувањето на одредбите на овој 

закон врши републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на трудот. 

Член 24 
Републичкиот секретар за финансии во рок од 

30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон, (ќе донесе поблиски прописи за начинот на 
запишување, уплатување, користење и враќање на 
средствата од заемот, како и за формата и текстот 
на обврзниците. 

Член 25 
Со парична казна од 100.000 до 250.000 динари 

ќе се казни за прекршок организацијата на здруже-
ниот труд или друго правно лице: 

1) ако не пресмета и не уплати средства на име 
заем на посебната сметка од член 10 став 1 на овој 
закон (член 4 став 2); 

2) ако средствата ги користи ненаменски (член 
2); и 

3) ако не заснова работен однос со онолкав број 
работници колку што била должна да прими соглас-
но со член 21 од овој закон. 

За прекршокот од став 1 точка 1 и 3 на овој 
член, ќе се казни и одговорното лице на организаци-
јата на здружениот труд или друго правно лице со 
парична казна од 30.000 до 60.000 динари. 

За прекршокот од став 1 точка 1) на овој член 
ќе се казни функционерот кој раководи со општин-
скиот орган на управата надлежен за работите за 
приходи со парична казна од 30.000 до 60.000 динари 
(член 4 став 3). 

Член 26 
Со парична казна од 1.000 до 150.000 динари ќе 

се казнат за прекршок и работните луѓе што вршат 
дејност со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните, на кои во согласност со овој закон им се 
одобрени средства, ако не засноваат работен однос 
со онолкав број работници колку што биле должни 
да примат согласно со член 21 од овој закон. 

Член 27 
Со парична казна од 100.000 до 250.000 динари 

ќе се казни за прекршок Банката ако при одобру-
вањето на средствата од заемот не се придржува на 
критериумите од член 2 на овој закон (член И став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во Банката со парична казна 
од 30.000 до 60.000 динари. 

Член 28 
Доколку корисникот на средствата од заемот би-

де казнет за прекршок од член 25 став 1 точките 2 
и з и член 26 на овој закон, должен е да ги врати 
одобрените средства од заемот во рок од 30 дена 
со пресметаната затезна камата. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

762. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТ-

НИТЕ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот, за изменување и допол-
нување на Законот за работните односи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 24 декември 1986 го-
дина. 

Б р . 0 8 - 3 5 6 7 
24 декември 1986 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 ЗАКОНОТ 

ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за работните односи („Службен вес-

ник на СРМ" број 4 5 / 7 7 , 3 / 8 3 . 3 / 8 5 и 4 2 / 8 5 ) ВО член 
98 ставовите 2 и з се менуваат и гласат: 

„На работникот му престанува работниот однос 
согласно со член 216 став 1 точка 3 од Законот за 
здружениот труд кога ќе исполни еден од условите 
за стекнување на право на старосна пензија од член 
21 од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување, односно кога /ќе.-

— наполни 65 години (маж) односно 60 години 
возраст (жена) и најмалку 15 години стаж на осигу-
рување; 

— наполни 60 години (маж) односно 55 години 
возраст (жена) и 20 години пензиски стаж,-

— наполни 40 години (маж) односно 35 години 
пензиски стаж (жена), без оглед на годините на воз-
раста. 

На работникот — жена работниот однос и прес-
танува по сила на Законот под исти услови како и 
на работникот — маж, ако даде писмена изјава де-
ка сака да продолжи да работи до истите години на 
пензиски стаж, односно стаж на осигурување и го-
дини на возраст како и работникот — маж". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а !ќе се применува 
по истекот на 3 месеци од влегувањето во сила. 

763. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 
ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за данокот од доходот на орга-
низациите на здружениот труд, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 24 декември 1986 го-
дина. 

Бр. 08-3569 
24 декември 1986 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 ДАНОКОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за данокот од доходот на организа-

циите на здружениот труд („Службен весник на СРМ", 
број 4 2 / 8 0 , 3 8 / 8 1 , 3 8 / 8 3 , 2 2 / 8 5 И 4 2 / 8 5 ) , ВО член 8 али-
неја 21 на крајот, точката се заменува со точка и 
запирка и се додаваат две нови алинеи кои гласат: 

„ — износот на средствата за премии, регреси, 
компензации, извозни стимулации и по основ на вра-
ќање на царини и други увозни давачки; и 

— износот на средствата здружени за реализации 
ја на заеднички програми за развој". 

Член 2 
Во член 10 стапката („2°/о" се заменува со стап-

ката „1,5%". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1987 година. 

764. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 24 декември 1986 го-
дина. 

Бр. 08-3568 
24 декември 1986 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 РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките даноци на граѓани-

те „Службен весник на СРМ" број 5 0 / 8 2 , 3 8 / 8 3 , 3/85, 
1 6 / 8 5 и 4 4 / 8 5 ) во член 2 алинеја 1 стапката „2« /о" се 
заменува со стапката „ 1 , 7 ° / » " . 

Член 2 
Во член з став 1 точка 1, стапката „1|0/о" се за-

менува со стапката „1,5'°/о". 
Во точка 2 стапката „20% се заменува со стап-

ката „30%". 
Член 3 

Во член 4 стапката „0,5'°/о" се заменува со стап-
ката „1,7°/о". 

Член 4 
Во член 5 ставот 1 се менува и гласи: Данокот 

на вкупниот приход на граѓаните се плаќа по след-
ниве стапки: 

Ако основицата на данокот Се плаќа данок На основица 
изнесува износ и стапка над 

Член 5 
Одредбите од членот 4 на овој закон ќе се при-

менуваат и на облогот на данокот на вкупниот при-
ход на граѓаните за 1986 година, што ќе се изврши 
во 1987 година. 

Член 6 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на 
Законот. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1987 година. 

765. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" број 15/80), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Соборот 
на општините, одржани на 24 декември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ 
ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за определување на 
висината и начинот на. плаќање на надоместоците, 
за употреба на јавните патишта што се плаќаат за 
моторни и приклучни возила, што Собранието на 
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Републичката самоуправна интересна заедница за 
патишта ја донесе на седницата одржана на 20 но-
ември 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3599 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигоровски, е. р. 

766. 
Врз основа на член 31 од Законот за старосно 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" број 15/78), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 24 декември 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Собранието на Социј али етичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на фи-
нанскиот план на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за старосно осигурување на земјоделци-
те за 1987 година, што ја донесе Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за ста-
росно осигурување на земјоделците, на седницата 
одржана на 17 декември 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3574 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

767. 
Врз основа на член 35 од Законот за старосно 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" број 15/78), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 24 декември 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗ-
НОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОС-

НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1987 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на 
фиксниот износ и стапката на придонесот за ста-
росне осигурување на земјоделците за 1987 година, 
што ја донесе Собрацието на Републичката самоук 

равна интересна заедница за старосно осигурување 
на земјоделците, на седницата одржана на 17 декем-
ври 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3570/1 
24 декември 1986 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е. р. 

768. 
Врз основа на член 118 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" број 
10/83), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 24 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СО-
ЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1987 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на ви-
сината и начинот на обезбедување средства за со-
лидарно остварување на задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението на СР Македо-
нија за 1987 година, што ја донесе Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на седницата, одржана на 18 но-
ември 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3573 
24 декември 1986 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е. р. 

769. 
Врз основа на член 249 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 24 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

„СКОПЈЕ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за 
изменување на Самоуправната спогодба за здружу-
вање на основните организации на здружениот труд 
во Работната организација Студентски центар „Скоп-
је" — Скопје, што ја донесоа работниците на Работ-
ната организација на референдумот одржан на 30 
јуни 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3571 
24 декември 1986 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска е. р. 
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770. 
Врз основа на член 249 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 24 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУ-

ДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутарната одлука за 
изменување и дополнување на Статутот на Работната 
организација Студентски центар „Скопје" — Скопје, 
што ја донесоа работниците на Работната организа-
ција, на референдум одржан на 30 јуни 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3572 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

771. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ — 
СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на Факултетот за ликовни 
уметности — Скопје, се именуваат: 

Ника Стојановска, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, референт по 
работни односи, кадри и ОНО во МФРО „Украс" — 
Скопје и 

Ангеле Гавриловски, советник во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

Бр. 21-3579 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

772. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ 
АПТЕКА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Аптека при Медицинскиот факул-
тет во Скопје, се именуваат; 

Јордан Ј анчовски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, дипл. правник 
вработен во АТРО „Пролетер" — Скопје РЗ заед-
нички служби. 

Осман Мифтари, член на Советот на Републи-
ката и 

Петар Стоилов, заменик јавен правобранител на 
Македонија. 

Бр. 21-3577 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

773. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

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

СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Институтот за земјотресно 
инженерство — Скопје поради истек на времето за 
кое е именуван Томче Соколовски. 

За претставник на општествената заедница во Со-
ветот на Институтот за земјотресно инженерство — 
Скопје, се именува Јанчо Јанчевски, делегат во Собо-
рот на општините на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3572 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

774. 
Врз основа на член 248 став з од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бро1 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МАШИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставник на општествената заедница во Со-
ветот на Машинскиот факултет во Скопје, се деле-
гира Трпко Ристевски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3573 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 
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775. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

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

ТОТ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена 
та заедница на Советот на Архитектонскиот факултет 
— Скопје, поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

м-р Васил Василевски и 
Јордан Јорданов. 
За претставници на општествената заедница на 

Советот на Архитектонскиот факултет — Скопје, се 
именуваат: 

Лазар Димов, делегат во Соборот на општините 
на Собранието на СРМ и 

Ратко Јовановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ (технички рако-
водител на објект во ГРО Пелагонија — Скопје). 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3571 
24 декември 1986 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовски, е. р. 

776. 
Врз основа на член 43 од Општествениот дого-

вор за заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распоре-
дувањето на доходот и чистиот доход и распредел-
бата на средствата за лични доходи на СРМ, Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ЧЛЕН НА 
КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ СПРО-
ВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА САМОУП-
РАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУ-
ВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ И 
ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕД-

СТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СРМ 
Се разрешува од заменик на член на Координа-

циониот одбор за следење спроведувањето на Оп-
штествениот договор за заедничките основи и ме-
рила за самоуправно уредување на односите во стек-
нувањето и распоредувањето на доходот и чистиот 
доход и распределбата на средствата за лични до-
ходи во СРМ Лазо Маџаровски, поради истек на 
делегатскиот мандат 

За заменик на член на Координациониот одбор 
за следење спроведувањето на Општествениот дого-
вор за заедничките онови и мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распоре-
дувањето на доходот и чистиот доход и распредел-
бата на средствата за лични доходи во СРМ се име-
нува Иљаз Сабриу, заменик на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3587 
24 декември 1986 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска, е. р. 

777. I 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 декември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИ-
ТУТ ЗА ПОЛЈО ДЕЛ СТВО И ГРАДИНАРСТВО ПРИ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Институт за полјоделство и гра-
динарство при Земјоделскиот факултет — Скопје 
се именува Божидар Андоновски, делегат во Собо-
рот на општините на Собранието на СРМ, директор 
на РО „Југотутун" — Кочани. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3574 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

778. 

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 
насоченото образование '(„Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ — 

СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Факултетот за ликовна умет-
ност — Скопје, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

Марика Бочварова, 
Сашо Кузмановски и 
Доне Тодоров. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Факултетот за ликовна уметност — Скоп-
је, се именуваат: 

м-р Крсте Богоески, виш кустос во Музејот на 
град Скопје, 

Никола Спасовски, текстилен дизајнер во РО 
„Тетекс" — Тетово и 

Трајче Јанчев, ликовен уметник. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3575 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

ца Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамовска, е. р. 
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779. 
Врз основа на член 23 од Законот за спомени-

ци и спомен обележја („Службен весник на СРМ" 
број 31/82), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СПОМЕНИЧКИ ОД-
БЕЛЕЖУВАЊА НА НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ВО 

СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од претседател на Советот за спо-
менички одбележувања на настани и личности во 
СР Македонија д-р Владо Ивановски, поради преан-
гажираност. 

Се разрешуваат од членови на Советот за спо-
менички одбележувања на настани и личности во 
СР Македонија поради истек на мандатот: 

Зоран Зелениковски, 
Јован Наумовски и 
Шукри Авдовиќ. 
За претседател на Советот за споменички одбе-

лежувања на настани и личности во СР Македонија 
се именува Панде Ташковски, член на Советот на 
Републиката. 

За членови на Советот за споменички одбеле-
жувања на настани и личности во СР Македонија се 
именуваат: 

Павле Игновски, член на Советот на Републиката, 
Костадинка Васкова, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ и 
ѓорѓи Аџиевски, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3569 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

780. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

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

ТОТ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Градежниот факултет — 
Скопје, поради истек на времето за кое се именувани: 

инж. Христо Хаџиевски, 
Иван Икономов и 
Ѓорги Пакетчиев. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Градежниот факултет — Скопје се име-
нуваат: 

Слободанка Лазаревска, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

Живко Марков, член на ГК на ССРНМ, заменик 
секретар на Општинскиот секретаријат за урбанизам 
и комунално-станбени работи „Карпош" — Скопје ц 

Драган Савинов, директор на Општи кадровски 
сектор во ГРО „Гранит" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3570 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

781. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 
НА ООЗТ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на ООЗТ Архитектонски фа-
култет во Скопје се именуваат; 

Симеон Апостолски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
РО „Македонија-проект" — Скопје и 

Вера Србиновска, секретар на Одборот за услуж-
ни дејности, станбено-комунални прашања и урбани-
зам во Соборот на здружениот труд на Собранието 
на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3580 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

782. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАР-
НИТЕ СТУДИИ ПО ПРОИЗВОДНО-ТЕХНИЧКО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР 

ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ 

За членови на Комисијата за именување декан 
на Интердисциплинарните студии по производно-тех-
ничко образование при Унверзитетскиот центар за 
математичко-технички науки се именуваат: 

инж. Томислав Папеш, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Кузман Брезовски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
ГРО „Гранит" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3581 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р, 
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783. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕК-

ТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА 
„ДИМИТАР АРСОВ« ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
За именување членови на Комисијата за изгот-

вување предлог за именување директор на ООЗТ 
Клиника за ревматологија „Димитар Арсов" при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

Василка Јуруковска, секретар на Комисија на 
Претседателството на СРМ и 

Невенка Крчковска, судија на Општинскиот суд 
Скопје I — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3582 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

784. 
Врз основа на член 254 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

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 имену-
вање директор на РО Студентски центар „Скопје" — 
Скопје, се именуваат: 

Душко Апостолов, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Киро Михајловски, секретар на Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3583 
24 декември 1986 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е. р. 

785. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОЛЕ-
ГИЈАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ФАКУЛ-

ТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ — 
СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување колегијален работоводен орган на 
РО Факултет за фиЈпозофско-историски науки —• 
Скопје се именуваат; 

Емин Салих, делегат во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ и 

м-р Сандре Нонкуловски, советник во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3578 
24 декември 1986 година Претседател 

Скопје на Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамове™, е. р. 

786. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА КЛИНИКАТА ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ 
ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Клиниката за ортопедски 
болести при Медицинскиот факултет во Скопје, по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

Ѓулистана Јумеровска, 
Никола Кацарски и 
д-р Иса Салиу. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Клиниката за ортопедски болести при 
Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

д-р Зоран Радоњић, вработен во Поликлиниката 
во Чаир, 

Бранко Чадиковски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, финансиски 
контролор во Заедницата за здравство и здравствено 
осигурување на град Скопје и 

Кирил Нанески, делегат во Соборот на општини-
те на Собранието на СРМ (општински општествен 
правобранител на самоуправувањето — Прилеп). 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр.21-3576 
24 декември 1986 година Претседател 

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

787. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИ-
РЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДСКИ БО-

ЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување директор на ООЗТ Клиника за 
ортопедски болести при Медицинскиот факултет во 
Скопје се именуваат: 

Александар Донев, општествено-политички работ-
ник и 

Ѓулистана Јумеровска, делегат во Општествено-
политичкиот собор на .Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3584 
24 декември 1986 година Претседател 

Скопје на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р, 
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788. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование ^„Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

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

НИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ПРИ 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за гастроентерохепатоло-
гија при Медицинскиот факултет во Скопје, се име-
нуваат: 

Димитар Велков, секретар на Комисијата за прет-
ставки и предлози на Собранието на СР Македонија, 

Хаме Садо, делегат во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ и 

м-р Љубица Чонева, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработена во 
Републичкиот завод за унапредување на социјалните 
дејности. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3585 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд 
Иван Аврамовска с. р. 

789. 
Врз основа на член 5 од Општествениот договор 

за меѓународна соработка во научната област на лек-
сикографијата („Службен лист на СФРЈ" број 21/82), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН И НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО 
СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО НАУЧНАТА ОБ-

ЛАСТ НА ЛЕКСИКОГРАФИЈАТА 

За член и негов заменик во Советот за коор-
динација и следење на остварувањето на Општестве-
ниот договор за меѓународна соработка во научната 
област на лексикографијата, се именуваат: 

а) За член 
Тодор Димитровски, раководител на Одделение-

то за лексикографија при Институтот за македонски 
јазик „Крсте Мисирков" — Скопје и 

б) За негов заменик 
д-р Кирил Конески, професор на Филолошкиот 

факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3586 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

790. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за заемот 

за вработување, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Соборот на општините, одр-
жани на 24 декември 1986 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-

ТА ОД ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

I 
Со оваа програма се утврдуваат поблиските на-

мени, критериуми и приоритети за користење на 
средствата од заемот за вработување. 

II 
1. Поблиски намени, критериуми и приоритети за 
користење на средствата од заемот за вработување 

Заради зголемување на вработеноста, средствата 
од заемот се користат и се наменуваат според еко-
номските критериуми и приоритети утврдени со оваа 
програма. 

Основен критериум за користење на средствата 
е со помали вложувања по вработен да се постигне 
поголемо вработување. Притоа, вложувањата треба 
да бидат насочени кон создавање можности за отво-
рање на нови работни места за кои не е потребно 
вложување во градежни објекти и друга инфраструк-
тура, односно користење на постројките кои не се 
оптимално користени. 

Од овој критериум може да се отстапи само ко-
га со инвестиционото вложување ќе се понудат такви 
програми кои ќе овозможат соодветен број врабо-
тувања и завршување на инвестиционите работи^ за 
6 месеци од денот кога средствата за реализација на 
инвестицијата ќе бидат ставени на располагање на 
инвеститорот. 

Средствата од заемот за вработување кои се ко-
ристат врз кредитна основа како учество во инвести-
ции во индустријата, се насочуваат во модерните 
трудово-интензивни доходовни гранки (електронската, 
металопреработувачката и др.), како и за модерни-
зација и реконструкција на инсталираните капаците-
ти во индустријата со примена на современа тех-
ника и технологија со што се отвораат и нови ра-
ботни места. Средствата од заемот треба да се на-
сочат и кон инвестиции во земјоделството, малото 
стопанство и во вршењето на дејноста со личен труд 
и средства во сопственост на граѓани и за создавање 
подобри услови за вработување на село, со што ќе 
се намали миграцијата село-град. 

Врз основа на овие определби средствата од за-
емот не можат да се користат за инвестиции во 
капитално интензивни гранки и области како што 
се: енергетиката и рударството, црната и обоената 
металургија, базната хемија, сообраќајот, шумарство-
то градежништвото, станбено-комуналната дејност 
како и други капитално интензивни гранки и об-
ласти, како и во нестопанските дејности, освен оние 
утврдени со оваа програма. 

Средствата од заемот се користат врз селективна 
основа и со примена на економските критериуми за 
вложувањата според следните приоритети: 

— со похмали вложувања по вработен да се пос-
тигне поголемо вработување, што се утврдува врз 
основа на просечната вредност на инвестицијата по 
работно место во стопанството на Републиката во 
односната дејност, според податокот на Републички-
от завод за статистика; 

— вложување во трудово-интензивни и доходов-
ни гранки,-

— вложувања според намените за кои не се 
потребни градежни објекти и друга инфраструктура, 
а со цел да се создадат услови за порационално ис-
користување на постојните постројки и инфраструк-
турата и зголемување на капацитетот на производ-
ството ; 

— инвестициони вложувања кои се реализираат 
претежно за домашни плаќања (за динарски сред-
ства) кои можат да се ефектуираат за 6 месеци, 
сметајќи од денот кога средствата се ставаат на рас-
полагање,-
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— инвестиции за кои се потребни вложувања, да 
не бидат повисоки од 50% од просечната вредност 
на инвестицијата по работно место во стопанството 
на Републиката во соодветната дејност; 

— инвестиции за основни и обртни средства со 
кои се овозможува најмалку двосменска организаци-
ја на работата, а особено во проекти со кои се 
отстрануваат тесни грла во производството, се скра-
тува работното време и се обезбедува трисменска, 
односно четирисменска работа и се создаваат други 
услови за повеКесменска работа; 

— вложувања во трајни обртни средства со кои 
се овозможува дополнително вработување за најмал-
ку една третина од постојниот број на вработените, 
а со тоа се овозможува зголемено користење на ка-
пацитетите : 

— вложување во малото стопанство од општестве-
ниот сектор особено во дисперзирани објекти во 
неразвиените подрачја (во таканаречената придруж-
на и сервисна индустрија и во помали индустриско 
преработувачки капацитети, а кои се однесуваат на 
сериско производство, супституција на нови произ-
води и др. и во други дејности што се вршат со ли-
чен труд и средства во сопственост на граѓани, во 
договорни организации на здружениот труд и за-
други со што ќе се овозможи вработување на нови 
работници; 

— вложувања во организации на здружениот 
труд во стопанството заради организирање на ин-
ститути^ служби, бироа или центри за истражувања, 
проектирања, програмирања, инженеринг, маркетинг, 
за дизајн за контрола и квалитет за експертизи-ана-
лизи и центри за информации; 

— вложувања во општествениот сектор на зем-
јоделството со кои се обезбедува порационално ис-
користување на постојните капацитети и се подобрува 
квалификационата структура на вработените; 

— вложување во индивидуалното земјоделство 
заради унапредување на трајни кооперативни одно-
си во областа на сите области на земјоделството; и 

— исклучок од критериумите од алинеја 4 и 6 
ќе може да се прави кога со инвестиционото вло-
жување ќе се понудат такви програми кои ќе овоз-
можат соодветен број вработувања и завршување на 
инвестициите и ефектуирање на проектите за 6 ме-
сеци и извозно ориентираните организации. 

Предност при користење од средствата од зае-
мот ќе имаат корисниците кои ќе ги исполнуваат 
и следните критериуми: 

— кои ќе понудат инвестициони програми изра-
ботени врз научна и стручна основа и во кои се 
содржани сите елементи според кои може да се 
оцени економската оправданост и исполнувањето на 
обврската за бројот на работниците кои треба да се 
вработат; 

— кои ќе обезбедат поголемо сопствено учество 
по услов во пресметковната вредност на инвестиции-
те, средства од заемот да учествуваат најмногу до 
40%; 

— кои ќе обезбедат програма врз основа на која 
ќе вработат работници од III до VIII степен на 
стручна подготовка; 

— кои за ист обем на вложени средства ќе обез-
бедат поголем број работни места; 

— кои ќе користат над 80°/о домашни сурови-
ни; и 

— кои под исти услови ќе обезбедат производна 
програма, наменета за извоз. 

2. Користење на средства од заемот 
Кредитите од средствата на заемот за вработува-

ње при конечната распределба ќе се насочуваат: 
а) 80% на општината во чие подрачје е уплатен 

заемот од кои: 
— 87,5*% за програми за вработување; 
— 12,5% за инвестиции за урбанизација и соз-

давање услови за живот и работа на село, изградба 
на продавници, занаетчиски работилници, сервиси 
за поправка на земјоделски машини и за создавање 

на други услови со кои ќе се намалува миграција^ 
село-град и ќе се иницира повратната политика град-
село; 

б) 20% за инвестициони вложувања во работно-
интензивни и објекти со најмалку трисменско рабо-
тење од заеднички интерес за Републиката. Прио-
ритет ќе имаат вложувањата во стопански неразвие-
ните општини во општини, односно подрачја со ре-
лативно најголем број невработени, во пограничните 
и ридско-планинските региони и за програми наме-
нети за извоз. 

Средствата од заемот ќе се уплатуваат на посебна 
сметка во Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје. За да се обезбеди територијален принцип 
на одобрување на кредитите ќе се врши и анали-
тичко евидентирање на средствата од уплатениот 
заем по општини. 

Ако во некоја општина, организациите на здру-
жениот труд или другите субјекти кои можат да ко-
ристат средства од заемот не понудат инвестициона 
програми, или ако понудените програми не ги ис-
полнуваат условите и критериумите утврдени со оваа 
програма, средствата од заемот ќе можат да се ко-
ристат за инвестициони вложувања од заеднички ин-
терес за Републиката. 

III 

Оваа програма ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3561 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Илија Глигорова«!, е. р. 

791. 
Врз основа на член 5 од Законот за споменици 

и спомен обележја („Службен весник на СРМ" број 
31/82), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 24 септември 1986 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПОМЕНИЧКО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ 

- НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРВ ДЕЛ 

Историјата на Македонија е мошне богата со 
настани и личности кои впечатливо придонеле и 
придонесуваат за нејзиното опстојување во времето 
и просторот и чии дела носат не само посебен нацио-
нален белег, туку имаат и свои универзални вред-
ности и се вградуваат во мозаикот што го сочи-
нуваат светската цивилизација и култура. Впрочем, 
на овој простор се зародила словенската писменост 
и култура и од времето на големите словенски 
учители и просветители Кирил и Методиј, Климент и 
Наум и други, па се до наши денови, со различен 
интензитет и разновидност на творечкиот израз, деј-
ствувале голем број истакнати поединци и силни 
творечки личности, што оставиле неизбришливи тра-
ги во нашето културно живеење и творење и што 
даваат особен белег на националната култура. Во овој 
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долг временски период, на овој простор, на кој се 
вкрстосувале патиштата на бројните освојувачи, се слу-
чувале бројни други настани што го означувале и 
омеѓувале вековниот стремеж на македонските Сло-
вени и Македонците воопшто, во својата борба за 
слобода, независност, национална самостојност и чо-
вечко достоинство. Бројните востанија и востанички 
борби ги омеѓуваат тие стремежи и чекорења, ја 
истакнуваат примерната храброст и трајност на сло-
бодарската борба, племенитост и хуманост на свое-
то суштествување и борбата, високото човечко дос-
тоинство ити, што треба да бидат трајно одбележани 
и сочувани за идните генерации. 

На голем број од овие личности и настани им 
се подигнати споменици и спомен-обележја како вид-
но изразен знак на благодарност и признание на 
народот, од една, и како пример и поттик на сегаш-
ните и идни генерации, од друга страна, да го чу-
ваат она што е извојувано, да ги чуваат светлите 
и слободарските традиции на таа величествена бор-
ба и истовремено да се борат за натамошното хума-
кизирање на животот и творештвото, за сестран кул-
турен напредок и развиток на народот. 

Во оваа програма се опфатени настаните и лич-
ностите што приоритетно би требало да бидат одбе-
лежани со споменици во Републиката. 

ВТОР ДЕЛ 

I. СО СПОМЕНИК ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖАТ 
СЛЕДНИТЕ НАСТАНИ 

1. Востанието на Комитопулите и Самуил (1014) 
Во 969 година во Македонија избувнало воста-

ние против бугарската власт, кое завршило со при-
видно признавање на византиската власт. Смртта на 
Јован Цимиски, византиски император (976), ја ко-
ристи Самоил, еден од четирите комитопули кои го 
организирале првото востание и застанува на чело 
на првото царство на Македонците — Словени. По-
тоа тој го проширува царството на север до Срем, 
на југ до Атина, на запад до Јонското Море и на 
исток до Црно Море. Престолнината била во Преспа, 
а подоцна во Охрид, кој истовремено бил и седиште 
на црковната власт. По поразот во битката кај Бела-
сица (1014) Самоил умира во Прилеп на 6 октомври 
1014 година, а набргу пропаѓа и македонската др 
жава (1018). 

Споменикот ќе биде подигнат во Ресен-острово 
„Голем град" Преспанско Езеро. 

Споменикот ќе претставува архитектонско-скулп 
торско и хортикултурно решение. 

2. Богомилското движење и Поп Богомил (X 
век) 

Богомилството, како едно од најсилните и најма-
совните антифеудални и антицрковни движења се по-
јавува во X век. Податоците говорат дека ова дви-
жење потекнува од е. Богомила — Велешко, од каде 
е и водачот на ова движење, попот Богомил, Бого-
милите се опишани како аскети кои се бореле про-
тив распустниот живот на високото црковно свеш-
тенство. Богомилството било прогласено за ерес по-
ради своите напредни идеи и радикални измени во 
општествениот живот. 

Споменикот (ќе биде подигнат во Титов Велес. 
Споменикот ќе претставува скулпторско решение 

(релјефна или мозаична композиција — Партерек 
споменик). 

3. Карпошовото востание и Карпош (1683—1689) 
Влошената економска и општествено-економска 

положба на македонскиот народ биле основни при-
чини за Карпошовото востание, а непосредно охраб-
рување и повод биле австро-турските војни. Воста-
нието избувнало во октомври 1689 година меѓу рус-
тен дил и Скопје, а на чело се наоѓал војводата Кар-
пош, а според некои извори „Крал на Куманово", 

титула што ја потврдил и австрискиот цар Леополд 
I. Востаниците ги ослободиле Кратово, Куманово, Ка-
чаник и Крива Паланка, која била и упориште на 
Карпош. Во содејство со австриските војски го осло-
бодиле Скопје и Штип. Но подоцна доаѓа до прес-
врт во воено-политичката ситуација и востанието е 
угушено, а Карпош свирепо убиен на Камениот мост 
Скопје во 1689 година. 

Споменикот !ќе биде подигнат на Камениот мост 
во Скопје (место на убиството на Карпош). 

Споменикот ќе претставува хортикултурно реше-
ние со поставување плоча со податоци за настанот. 

4. Учесници од Македонија во Граѓанската војна 
во Шпанија (1936) 

Шпанија во 1936 година стана арена на борба 
на слободниот прогресивен свет против фашизмот. 
Тоа беше настан од вонредно значење за растежот 
на единството на меѓународното работничко движе-
ње. Во тоа единство и солидарност и нашата работ-
ничка класа и КПЈ зедоа истакнато место, давајќи 
на разни начини поддршка на праведната борба на 
шпанскиот народ. Во интернационалните бригади беа 
голем број Југословени меѓу кои и стотина борци 
од Македонија. Многумина од нив ги оставија свои-
те животи на шпанската почва, свесни за интерна-
ционалната должност, свесни дека борбата таму е 
поврзана со борбата на македонскиот народ за на-
ционална и социјална слобода. 

Споменикот ке биде подигнат во Скопје. 
Споменикот ќе претставува релјефна или моза^ 

ична композиција поставена на некој јавен објект. 

5. 11 Октомври 1941 — Ден на востанието на 
македонскиот народ 

На 11 Октомври 1941 година со нападот на по-
лициската станица, на затворот и на телефонско-те-
леграфската мрежа во Прилеп, започнале и први 
поголеми вооружени напади врз окупаторот. Вакви 
акции имало во Куманово, Скопско и во други де-
лови на Македонија. Окупаторите презеле остри и 
свирепи мерки, со цел да се заплаши народот и вос-
танието да се задуши во својот зародиш. Затоа се 
вршеле масовни апсења, интернирање, тепачки и 
стрелања. Но, паралелно со тоа растел и револтот на 
народот спрема окупаторите и јакнело партизанското 
движење. Овие почетни акции претставуваат почеток 
на вооруженото востание на македонскиот народ. 

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје и Прилеп, 
Споменикот ќе претставува монументални архи-

тектонски решенија. Скулптурален симбол во цента-
рот на Скопје и Прилеп. 

6. Депортација на Евреите 
На 11 март 1943 година беа депортирани Евреи-

те од територијата на денешна СР Македонија. Во 
Македонија до 1941 година живееја околу 8.000 Ев-
реи. Ноќта, на 11 март 1943 година беа фатени 
7.144 Евреи и собрани во логорот во Скопје. Околу 
25 март започна нивното транспортирање во Треб-
линка — Полска, каде сите се погубени. Останаа 
само оние што пред 11 март беа во НОВ. 

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје. 
Споменикот ќе претставува тродимензионални об-

јекти во хортикултурно решен простор. 

7. Февруарскиот поход и Богомилската битка 
(1944) 

Февруарскиот поход во историјата на македон-
скиот народ претставува една од најголемите победи 
извојувани во текот на НОВ. На својот борбен пат 
борците од 1 македонско-косовска бригада со натчо-
вечки напори постигнаа голем воен и политички ус-
пех. На 31 јануари 1944 година, Главниот штаб на 
Македонија, со другарот Светозар Вукмановиќ — 
Темпо, ја преминаа реката Вардар на околу 30 км 
северно од Солун и со напорен марш низ Егејскиот 
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дел на Македонија стигна до југот на Беласица, од 
каде со непрестани борби со бугарските окупатори 
се пробија до Козјак Планина. 

Првата македонско-косовска ударна бригада на 
31 јануари 1944 година тргнала од селото Баово, 
Мегленско, Егејскиот дел на Македонија и го поч-
нала својот историски Богомилски марш кон цента-
рот на Македонија ,во реонот на Велес и Прилеп. 
На својот борбен пат бригадата имала многубројни 
судири со окупаторот. Така, на 4 февруари 1944 го-
дина водела деноноќни борби кај селото Никодин, 
а потоа продолжила со операциите кај Богомила. На 
овој славен поход, со постојани борби, борците из-
минале пат долг 260 км. Во низата светли и ^ з а -
боравни настани, а во беспримерниот хероизам и под-
визи, на овој славен марш борците од бригадата 
14 дена се пробивале низ постојана борба со по-
надмоќниот непријател, слабо облечени и гладни. 

Споменикот ќе биде подигнат на погодна лока-
ција на маршрутата на Првата македонско-косовска 
бригада (Прилеп, Кавадарци, Тиквеши ја). 

Споменикот ќе претставува Спомен-шума со ком-
плекс од тродимензионални објекти. 

8. Позначајни борби во текот на НОВ во Маке-
донија (Кленоец, Буковиќ) 

Во текот на септември 1943 година, по капиту-
лацијата на фашистичка Италија, беше создадена 
голема слободна територија која се протегаше од пре-
војот Буковиќ до селото Ботун со двата слободни 
градови Кичево и Дебар. Во текот на октомври на 
ова подрачје беа водени жестоки борби за одбрана 
на слободната територија, и тоа на планинскиот пре-
вој Буковиќ каде изгина целата младинска чета со 
народниот херој Мирко Милески и кај селото Кле-
ноец. Битката против германските и балистичките 
сили кај Кленоец беше прва фронтална битка на ма-
кедонските партизани. Кај Кленоец загина и народ-
ниот херој Јосиф Јосифовски — Свештарот. 

Борбите за одбрана на слободната територија не 
престанаа и постојано се водеа се до заминувањето 
на Бригадата за Егејска Македонија. 

Споменикот ќе биде подигнат во Извор — Пре-
сека (слободна територија), долж новиот пат. 

Споменикот ќе претставува скулпторски форми 
од гранитен камен. 

9. Пролетна офанзива (1944) 
Единиците на НОВ и ПОЈ во пролетта 1944 го-

дина презедоа офанзива на подрачјето на Македо-
нија и Јужна Србија позната како Пролетна офанзи-
ва. Војничкиот и политичкиот успех на единиците на 
НОВ и ПОЈ во Пролетната офанзива беше огромен. 
Непријателските сили насекаде беа разбиени. Како 
резултат на постигнатите победи, се зголеми прили-
вот на борци од цела Македонија, што доведе до 
формирање на нови крупни воени формации, 

Споменикот ќе биде подигнат во Страцин. (алтер-
натива Кратово Куманово). 

Споменикот ќе претставува архитектонско реше-
ние. 

10. Пробојот на Сремскиот фронт 
На 12 април 1945 година е пробиен Сремскиот 

фронт. По ослободувањето на Белград, обединетите 
единици на НОВЈ, како и една дивизија од Црве-
ната армија презедоа гонење на непријателот, почну-
вајќи од ЗемЈ^н и Обреновац низ Срем кон запад за 
конечното ослободување на земјата. На 3 април 
1945 година во составот на Првата армија влезе и 
XV корпус со 42-та Дивизија и 48-та Дивизија на 
НОВЈ од Македонија. Во борбите- од пробивот на 
Сремскиот фронт до Рогошка Слатина Корпусот има-
ше над 800 загинати ,околу 2.900 ранети, околу 150 
исчезнати и 20 заробени. 

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје. 
Споменикот ќе претставува архитектонско-скулп-

торско решение ќе се одбележи некоја касарна со 
името на XIV Корпус. 

11. Прво заседание на АСНОМ 
На 2 август 1944 година на годишнината на 

Илинденското востание во манастирот Прохор Пчин-
ски се одржа Првото заседание на Антифашистич-
кото собрание на народното ослободување на Ма-
кедонија — АСНОМ, на кое 116-те легитимни прет-
ставници на македонскиот народ решаваа за негова-
та судбина. Во одлуките и решенијата на Првото за-
седание на АСНОМ се остварени целите на голема-
та ослободителна борба на македонскиот народ и 
на народностите во Македонија. 

Споменикот ќе биде подигнат во Куманово (под-
рачје на Козјак) и Скопје. 

Споменикот ќе претставува: 1) Меморијален спо-
меник на природата заедно со СР Србија (подрачје 
на Козјак), 2) Скопје — споменик (архитектонско-
скулпторско решение) пред Собранието на СРМ (во 
Паркот или друго централно место). 

12. Споменик на народните херои на Македонија 
Во текот на Народноослободителната војна и Ре-

волуцијата, Македонија даде бб народни херои, кои 
со својата храброст и пожртвуваност придонесоа за 
остварување на вековните идеали на македонскиот 
народ. 

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје. 
Споменикот ќе претставува архитектонско-скулп-

торско решение. 
13. Загинатите и умрените борци од Егејскиот 

дел на Македонија во Антифашистичката вој-
на во Грција 

Македонците од Егејска Македонија, континуира-
но притиснати од денационализацијата на грчките 
власти, по окупацијата на Грција ја делеа судбината 
на грчкиот народ. Во грчко-италијанската војна 1940— 
1941) тие масовно и храбро се бореа против фашис-
тичката војна. На повикот за оружена борба на КПГ 
ги зајакнуваа врските со ПК за Егејска Македонија 
во Солун, каде се создаваат и првите партизански 
групи на Грција, а кои предизвикуваат револт кај 
окупаторот. Македонското ослободително движење од 
1945 до 1949 година во Егејска Македонија доби се-
народен карактер со јасни слободарски цели. Една 
третина од силите на ДАГ беа Македонци. Линијата 
на фронтот се протегаше по пепелиштата и Егеј-
ска Македонија. Од тој човечки колеж и најсурови 
уништувања емигрираа 50.000 Македонци, оставајќи 
ги родните домови, опустошени села и трагедијата 
на сопственото опстојување низ вековите. 

Споменикот ќе биде подигнат во Катланово 
(Скопје). 

Споменикот (ќе претставува тродимензионални 
објекти поставени во хортикултурно решен простор. 

Катланово има посебни природни поволности и 
предиспозиции, а овој простор е и историски сврзан 
со значајни настани од годините на НОВ во Егејска 
Македонија. Во овој контекст просторот ќе биде об-
ликуван како спомен-парк, согласно со претходните 
научни и стручни истражувања. Во заложбата на 
овој простор да се подигне спомен-шума со скулп-
•горално одбележување на историските настани, ќе 
се искористи и природната гравитација на Скопје кон 
Катланово. 

14. Загинатите и умрените борци од Пиринскиот 
дел на Македонија 

Македонците во Пиринскиот дел на Македонија, 
искалени во борбите против бугарскиот фашистички 
режим и крвавиот неоврховистички терор меѓу двете 
светски војни, се најдоа во првите редови на анти-
фашистичкиот отпор во Бугарија. Народот, верен на 
револуционерните традиции, под раководство на Ко-
мунистичката партија во Пиринскиот дел на Маке-
донија, веднаш се определи за отпочнување на ма-
совната вооружена антифашистичка борба преку ко-
ја го гледаше решавањето на својата социјално-еко-
номско и национална обесправеност. Отпорот на ма-
сите во овој дел на Македонија од 1941 година пре-
раснува во формирање на партизански групи и во-
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дење на вооружени борби. И покрај масовните ап-
сења, интерниран^, смртни пресуди и заплашување 
од страна на бугарскиот фашистички режим, во те-
кот на 1941, 1943 и 1944 година се формираа и деј-
ствуваа нови партизански групи и одреди низ цела 
Пиринска Македонија. Во пролетта 1944 година овие 
партизански групи воспоставија тесен контакт со вое-
ните единици и партизански одреди во Источна Ма-
кедонија и во Кумановско, а со доаѓањето на власт 
на Отечествениот фронт во Бугарија изразија спрем-
ност и желба за извршување на својот патриотски 
долг за вклучување и заедничка борба со единиците 
на НОВ и ПОМ во конечното ослободување на Ма-
кедонија и Југославија. 

Споменикот »ќе биде подигнат на патот Куманово 
— Крива Паланка, кон југословенско-бугарската гра-
ница. 

Споменикот »ќе претставува тродимензионални 
објекти поставени во хортикултурно решен простор. 

15. Споменик на братството и едицството 
Братството и единството на југословенските на-

роди и народности се калеше низ тешките борби за 
национална слобода и полна рамноправност во сите 
области на општествено-политичкиот живот. Особено 
во четиригодишната борба, која почнува како народ-
ноослободителна и прераснува во социјалистичка ре-
волуција, сите народи на Југославија покажаа полно 
единство и во борбите против фашистичките окупа-
тори и во политичката активност на внатрешен и 
надворешен план. Братството на југословенските на-
роди и нивната рамноправност се посебно значајни 
придобивки на Народноослободителната војна и Ре-
волуцијата. 

Споменикот (ќе претставува парк на братството-
единството со поставување на архитектонско-скулп-
торски објект на една од каскадите на Водно. 

16. Споменик на ослободителното движење 
(Револуцијата) 

На прогласот на ЦК КПЈ југословенските наро-
ди одговорија со масовно општонародно вооружено 
востание против фашизмот и ослободување на земја-
та од окупаторот и домашните предавници, како 
единствен пат за национално и социјално ослободу-
вање. Ослободителната борба на југословенските на-
роди и народности под раководство на КПЈ прерасна 
во социјалистичка револуција со силен одглас во це-
лиот прогресивен свет. Народноослободителната вој-
на и Социјалистичката револуција, поради нејзиниот 
карактер и улога и создаде на Југославија голем 
авторитет во меѓународни размери. Успешно завр-
шената револуција на југословенските народи овоз-
можи Југославија да се развива како социјалистичка 
самоуправна заедница на рамноправни народи и на-
родности и да постигне видни резултати во својот 
економски и социјалистички развиток. 

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје. 
Споменикот ќе претставува архитектонско реше-

ние со текст. 

17. Настаните во НОВ на планините Караорман 
и Славеј 

Целиот овој простор во еден дел на 1943 и 1944 
година претставуваше слободна територија во Ма-
кедонија, на која престојуваше Главниот штаб на 
НОВ и ПОМ, Централниот комитет на КПМ, болни-
цата на Главниот штаб, Партизанска печатница, пар-
тизански аеродром и слично. На ова подрачје се 
основаа и првите училишта на македонски јазик, 
првите органи на народната власт во Западна Ма-
кедонија, првите здруженија на македонските право-
славни свештеници ити. Најзначајно е што на ова 
подрачје, покрај бројните и мошне значајни борби, 
се основаа и први поголеми воени единици, како 
што е случај со формирање на Првата македонско-
косовска ударна бригада на 11 ноември 1943 година 
во е. Сливово, формирање на батаљонот „Мирче 
Ацев" во пазувите на Славеј, како прва регуларна 
единица на НОВ и ПОМ, а потоа и други воени 
единици. 

На овој простор ќе бидат подигнати поголеми 
или помали комплекси на спомен-шуми, кои ќе имаат 
многустрано значење и функција и ќе значат трај-
но собиралиште на младата генерација и нејзиното 
натамошно воспитување на традициите на НОВ и 
Социјалистичката револуција. Вакви просторни мож-
ности, постојат и на Караорман и на Славеј Пла-
нина, а урбанистичките решенија и други технички 
проекти ќе ги дадат другите детали и содржини за 
обликување на овој вид споменици. 

18. Настаните во НОВ на Козјак Планина 
Козјак Планина, на свој начин ја симболизира 

Народноослободителната војна и херојските борби 
што се воделе на овој простор, што исто така, се 
наоѓал во регионите на слободните територии за 
време на НОВ и Народната револуција. На овој прос-
тор се извршени и први вооружени акции и борби 
со окупаторите и се основаа бројни партизански 
единици. Во текот на своето натамошно развивање 
тие извршија бројни и значајни борбени акции и 
дејствија и му нанесоа сериозни штети на жива сила 
и воено-техничките средства на непријателот. 

На овој простор ќе биде изведено пошумување и 
организирање на спомен-шума, паркови и други зе-
лени површини. Урбанистичките решенија, во рамки-
те на просторните планови на овој дел од Република-
та, ќе ги определат поблиску локациите на овој вид 
споменичко одбележување и »ќе му дадат придруж-
ни содржини, намени и функции. 

19. Слободната територија на планината Лопуш-
ник 

Лопушник е извонредно значаен простор на пар-
тизан ската слободна територија, со посебна поврза-
ност и влијание врз просторот на Кичевијата, Ох-
ридскиот и Струшкиот крај. На овој простор се нао-
ѓале значајни органи на НОВ и Социјалистичката 
револуција, раководствата на воените единици и слич-
но, а во еден период на НОВ и Народната револу-
ција, на ОВОЈ простор престојуваше и Главниот штаб 
на НОВ и ПОМ, партизанската печатница и др. 

Просторните можности дозволуваат мошне ши-
роки зафати за споменичко одбележување, сврзано 
со определени помеки и други комуникации со дру-
гите соседни региони што на овој начин се поврзу-
ваат со овој простор или тој гравитира кон нив. 
Урбанистичките и техничките решенија ќе ги опре-
делат поблиските терени и локации за подигање на 
спомен-шума, со утврдување на видови на растени-
ја, функционалните намени и други содржини со кои 
би бил исполнет овој простор. 

20. Настаните на НОВ на планината Кожуф 
Историската фактографија зборува дека на овој 

простор се случиле бројни воено-политички настани 
кои заземаат посебно место во нашата национална 
историја. Меѓу другото, на овој простор, во текот на 
1944 година се протегала голема слободна територи-
ја на која биле концентрирани и повеќето единици 
на НОВ и ПОЈ. Главниот штаб на НОВ и ПОМ на 
Кожуф го разработува планот за февруарскиот по-
ход, со основна замисла за пренесување на воените 
операции во централна и источна Македонија и раз-
горување на вооружената борба во цела Македонија. 

Просторот на Кожуф планина по своите ретко 
поволни карактеристики ќе биде обликуван како спо-
мен-парк. Проектите за урбанистичко решавање на 
овој простор ќе утврдат поблиски локации, содржи-
ни и функции. Притоа, ќе се користат и сознанија-
та набележани при изработката на просторниот план 
за овој регион во Републиката. 

ТРЕТ ДЕЛ 

И. СО СПОМЕНИК ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ 
ЛИЧНОСТИ: 

1. Словенските просветители (браќата Кирил и 
Методиј, Климент и Наум) 

Солунските браќа, како што популарно се наре-
чуваат најголемите словенски просветители, Констан-
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тин — повеќе познат по своето монашко име Кирил 
и неговиот брат Методиј, заедно со своите ученици 
Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангелари, се осно-
воположници на словенската писменост и култура. 
Кирил ја создал словенската азбука, а Методиј заед-
но со другите нивни ученици, ги превеле богослуж-
бените книги од грчки јазик со кој говореле маке-
донските Словени во околината на Солун. Кирил 
умрел во Рим 869 година, а Методиј во Велика Мо-
равија во 885 година. 

Климент е прв оригинален словенски и македон-
ски поет, беседник и просветител. Тој е творец на 
новата словенска азбука што била поедноставна и 
полесна за пишување од таа што ја создал Кирил и 
која во чест на својот голем учител ја нарекол ки-
рилица. Климент е основоположник на „Охридската 
книжевна школа", низ која минале 1.500 ученици 
учители и свештеници и која со право се смета за 
Прв словенски универзитет. 

Наум Охридски афирмира концепт за развиток 
на словенството и словенското христијанство. Тој се 
залага за специфичен пат и развиток на словенство-
то, за свој модел на култура и општественост и за 
автономно христијанство. 

Споменикот 1ќе биде подигнат во Скопје и Охрид. 
Споменикот ќе претставува 1) Музеј на словен-

ските просветители — Охрид; 2) Споменици (фигу-
ри) во аулата или дворот на Универзитетот во Скопје 
на браќата Кирил и Методиј и монументален спо-
меник на Климент Охридски во Охрид. 

2. Јоаким Крчоски (1750—1820) 
Во 1750 година во кичевското село Осломеј, е 

роден еден од најистакнатите културно-просветни 
дејци на Македонија од времето на раното просве-
тителство, составувачот на зборници со четива на 
говорниот простонароден македонски јазик — Јоа-
ким Крчоски. Посебно високата заслуга на Крчоски 
и неговите следбеници од подоцнежните децении е 
воведувањето на народниот јазик во писмената упот-
реба. 

Споменикот ќе биде подигнат во Кичево. 
Одбележувањето ќе биде со име на училиште, 

печатница или сродна институција со поставување на 
посебна плоча со текст. 

3. Партение Зографски (1818—1875) 
Роден во Галичник, еден од најобразованите Ма-

кедонци во тоа време. Живее и работи во првата по-
ловина и средината на минатиот век. Се појавува 
меѓу 1857—1859 година кога ги објавил своите книги 
со елементи на галичкиот говор. 

Споменикот ќе биде подигнат во Галичник. 
Споменикот ќе претставува спомен-куќа со по-

себно уредување на една соба. 

4. Јане Сандански (1872—1915) 
Јане Сандански е најкрупна фигура на македон-

ското национално-ослободително движење од Пирин-
ска Македонија. Тој е роден во е. Влахи. Од 1899 
година соработник на Гоце Делчев, потоа Мелнички 
војвода и претседател на Серскиот окружен комитет. 
Еден од раководителите на Народната федеративна 
Паерија. Учествувал во Балканската војна со свој 
одред и се обидел да го постави прашањето за авто-
номијата на Македонија непосредно по победата над 
Турција. Убиен од платениците на бугарскиот цар 
Фердинанд на 22 април 1915 година близу до Рожен-
скиот манастир во Мелничко. 

Споменикот ќе биде подигнат во Ново Село 
(Струмичко). 

Одбележувањето ќе биде со име на дом на кул-
турата и споменик пред влезот. 

5. Димитрија П. Чуновски (1878—1940) 
Димитрија П. Чуновски, македонски политичар, 

револуционер, научник-историчар, етнограф, карто-
граф, публицист, културен работник и дипломат пред 
се, организатор на македонската национална мисла 
во текот на пресудно значајните четири децении од 
нашиот век. Роден е во селото Папрадиште. Уче-

ствувал во формирањето на Македонското национал-
но и научно-литературно другарство „Свети Кли-
мент" во Петроград 1902 година. Се борел против 
разделувањето на Македонија и бил неуморен во 
контактирањето со руската дипломатија во полза на 
Македонија. Чуновски умрел на 29 октомври 1940 го-
дина во Петроград. 

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје. 
Одбележувањето ќе биде со назив на воспитно-

образовна институција со скулпторско решение. 
6. Лазар Поп Трајков (1870—1903) 
Лазар Поп Трајков е роден во село Д'мбени — 

Костурско. Учел во родното место, а гимназија за-
вршил во Солун. Тој бил еден од првите револуцио-
нери на Костурскиот крај. Бил член на Горското на-
челство како и раководител на чети и учествувал во 
повеќе судири со непријателот. 

Споменикот ќе биде подигнат на патот Битола 
— Лерин. 

Споменикот ќе претставува архитектонско-скулп-
торско решение со хортикултурно уредување на прос-
торот. 

7. Ангел Динев (1891—1952) 
Ангел Динев е роден 1891 година во село Смок-

вица — Гевгелиско. По тројната поделба на Маке-
донија, А. Динев емигрира во Бугарија каде ја спо-
делува жестоката судбина со десетици илјади маке-
донски бегалци и емигранти. Динев беше бескомпро-
мисен борец против великобугарските фалсификации 
и негирање на македонската историја и национал-
ност. Ангел Динев е автор на „Илинденската епопе-
ја" I и II дел, „Политичките убиства во Бугарија" и 
други бројни трудови. Умрел на 17 февруари 1952 
година во Скопје. 

Споменикот ќе биде подигнат на раскрсницата 
Гевгелија — Струмица — Дојран. 

Споменикот ќе претставува идејно решение што 
ќе се вклопи во постојниот споменик на оваа лока-
ција. 

8. Никола Вапцаров (1909—1942) 
Никола Вапцаров е роден во селото Банско, Пи-

ринскиот дел на Македонија. Потекнува од револу-
ционерно и мошне напредно семејство. Како поет е 
значаен со своите стихови и со своето дело во пот-
тикнувањето на борбениот дух кај масите и со апе-
лот што го содржат неговите песни за борба против 
експлоататорите и ропството. Стрелан од фашистите 
на 23 јули 1942 година во Софија. 

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје. 
Одбележувањето ќе биде со назив на некоја из-

давачка организација или салон на книгата, односно 
друг вид на функционален споменик. 

9. Бајрам Шабани (1920—1941) 
Роден е во село Липково — Кумановско, во си-

ромашно селско семејство. Од петнаесетгодишна воз-
раст работи како занаетчиски помошник, а во осум-
н а е с е т т а година останува без работа. Набргу се 
вклучува во редовите на СКОЈ, а потоа заминува во 
кумановскиот партизански одред. 

При префрлувањето кон Скопска Црна Гора, 
групата со која раководи е опкружена од бугарската 
војска. Бајрам со другарите се засолнува во една во-
деница, од која го одбива непријателот, додека оста-
натите партизани се повлекуваат. Сакајќи да го про-
бие обрачот, тој зема две бомби и ги фрла на не-
пријателот, но истовремено е смртно ранет. 

За народен херој е прогласен на 10 октомври 
1951 година. 

Споменикот ќе биде подигнат во Куманово. 
Споменикот ќе претставува склупторско решение. 

10. Христијан Тодоровски-Карпош (1921—1944) 
Роден е во сиромашно работничко семејство во 

Куманово. Како напреден младинец бргу застанува 
во редовите на СКОЈ и учествува во сите акции што 
се преземаат на овој терен. Учесник е во востанието 
од 11 Октомври 1941 година. Набргу станува коман-
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дант на одред. На 5 февруари 1944 година, кај село-
то Биљана (Руен Планина), се развива нерамноправ-
на борба со бугарскиот окупатор. Иако ^малуброј-
ни, партизаните го напаѓаат селото. Во борбата е ра-
нет и Карпош, кој подлегнува на раните. 

За народен херој е прогласен на 29 јули 1945 
година. 

Споменикот (ќе биде подигнат на територијата на 
општина Куманово. 

Споменикот ќе претставува архитектон еко-склуп-
торско решение. 

IV 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 21-3566 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

СОДРЖИНА 
Страна 
- 1081 

— — 1083 

— 1084 

761. Закон за заемот за вработување 
762. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за работните односи 
763. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за данокот од доходот на орга-
низациите на здружениот труд — 

764. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за републичките даноци . на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 1084 

765. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за определување на ви-
сината и начинот на плаќање на надомес-
тоците за употреба на јавните патишта 
што се плаќаат за моторни и приклучни 
возила — — — — — — — •— — 1084 

766. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за утврдување на фи-
нансискиот план на РСИЗ за староаро оси-
гурување на земјоделците за 1987 година 

767. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за утврдување на фик-
сниот износ и стапката на придонесот за 
старосно осигурување на земјоделците за 
1987 година — — — — — — — — 

768. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за утврдување на виси-
ната и начинот на обезбедување средства 
за солидарно остварување на задолжител-
ните видови на здравствена заштита на 
населението на СРМ за 1987 година — — 

769. Одлука за давање согласност на Самоуп-
равната спогодба за изменување на Само-
управната спогодба за здружување на ос-
новните организации на здружениот труд 
на РО Студентски центар „Скопје" — 
Скопје — — — — — — — — — 1085 
Одлука за давање согласност на Статутар-
ната одлука за изменување и дополнување 
на Статутот на РО Студентски центар 
„Скопје" — Скопје — — — — — — 

771. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за имену-
вање декан на Факултетот за ликовни 
уметности — Скопје — — — — — — 
Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ООЗТ 
Аптека при Медицинскиот факултет во 
Скопје — — 1086 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Институтот за земјотресно инже-
нерство — Скопје — — — — — — 1086 

1085 

1085 

1085 

770. 

772. 

773 

1086 

1086 

774. Одлука за делегирање претставник на оп-
штествената заедница во Советот на Ма-
шинскиот факултет во Скопје — — — 

775. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Архитектонскиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 

776. Одлука за разрешување на заменик на 
член на Координациониот одбор за сле-
дење спроведувањето на Општествениот 
договор за заедничките основи и ме-
рила за самоуправно уредување на одно-
сите во стекнувањето и распоредувањето 
на доходот и чистиот доход и распредел-
бата на средствата за лични доходи во 
СРМ — — — — — — — — — 

777. Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на ООЗТ 
Институт за полјоделство и градинарство 
при Земјоделскиот факултет — Скопје — 

778. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Факултетот за ликовна умет-
ност — Скопје — — — — — — — 

779. Одлука за разрешување и именување прет-
седател и членови на Советот за споме-
нички одбележувања на настани и лич-
ности во СРМ — — — — — — — 

780. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Градежниот факултет — Скопје 

781. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за имену-
вање декан на ООЗТ Архитектонски фа-
култет во Скопје — — 

782. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за именување декан на интердис-
циплинарните студии по производно-тех-
ничко образование при Универзитетскиот 
центар за математичко-технички науки — 

783. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
директор на ООЗТ Клиника за ревматоло-
гија „Димитар Арсов" при Медицинскиот 
факултет во Скопје — — — — — — 

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

785. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
колегијален работоводен орган на РО Фа-
култет за филозофско-историски науки — 
Скопје — — — — — — — — — 

786. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Клиниката за ортопедски бо-
лести при Медицинскиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 

787. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
директор на ООЗТ Клиника за ортопедски 
болести при Медицинскиот факултет во 
Скопје — — — — — 

788. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ООЗТ 
Клиника за гастроентерохепатологија при 
Медицинскиот факултет во Скопје — — 

789. Одлука за именување член и негов заме-
ник во Советот за координација и следење 
на остварувањето на Општествениот дого-
вор за меѓународна соработка во научна-
та област на лексикографијата — — — 

790. Програма за насочување и користење на 
средствата од заемот за вработување — 

791. Програма за споменичко одбележување 
на значајни настани и истакнати личнос-
ти во СРМ — — — — 

1086 

1087 

1087 

1087 

1087 

1088 

1088 

— — 1 0 8 8 

1088 

1089 

1089 

1089 

1089 

— — — 1089 

1090 

1090 

1090 

— — — 1091 
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