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ва по потреба. Рож за рекламации 
15 деир. Огласи според тарифата. 
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Скопје 

Број 30 Год. Х1Л1 

Претплатата за ,1986 година 
сува 5.800 динари. Овој број чини 150 
дин. Жиро сметка 40100-603-12490 

458. 
Врз основа на член 56 и 71 од Деловникот за 

работа на Претседателството на СВМ, Претседател-
ството на СВМ, на својата седница одржана на 11 
јули 1986 година, доносе 

О Д Л У К А 

ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
Оо оваа одлука се утврдува (составот и се име-

нува претседател и членови на Комисијата за одли-
куван^ на Претседателството на СРМ. 

II 
Комисијата з а одликувања на Претседателетвото 

на СВМ има претседател и 12 члена. 
Претседателот се именува о д редот н а 'членовите 

на Претседателството, а членовите на Комисијата 
од следните органи и организации: Извршниот совет 
на Собранието на СР1М, Централниот комитет н а 
СКМ, Републичката конференција н а ССРНМ, Прет-
седателството на ССМ, Републичкиот одбор на Со-
јузот на здруженијава н а борците од НОВ н а Ма-
кедонија, Републичката конференција на С1М1М, 'Сто-
панската комора на Македонија, Републичкиот -пгга'6 
за територијална одбрана на СРМ и од РК на 'Соју-
зот на резервните воени старешини н а Македонија. 

За членови на Комисијата можат да бидат из -
брани и истакнати општествени и политички работ-
ници. 

III 
За претседател и членови на Комисијата з а од-

ликувања се .именуваат: -
,1. За претседател Фахри Каја, член на Претседа-

телството на СРМ; 
2. За членови: 
—• (д-р Ѓорѓи М и х а ј л о в е ^ , член н а .Претседател-

ството на СРМ, 
— Методи Петровски, член на Претседателството 

на ЦК СКМ, 
• — Никола Горичан, члењ на Советот на Сојузот 

на синдикатите на Македонија, 
— д-р Љупка Хаџиристова, член на Претседа-

телството на Републичката конференција на ОС РИМ, 
— Ѓорѓи Анџиевски, делегат во Републичката 

конференција на Сојузот на социјалистичката млади-
на на Македонија, 

— (Симка Лав леска, секретар н а Конференцијата 
за општествено-политичка активност на жените, 

— Даница Поповска, член на Комисијата за од-
ликувања и други општествени признанија н а Прет-
седателството Јна Републичкиот одбор н а Сојузот н а 
здруженијата на борците од НОВ н а Македонија, 

— Нако Николовски, член н а Извршниот одбор 
на Собранието на Стопанската комора на Македо-
нија, 

— Ристо Дам јановски, 'полковник во Републички-
от штаб за територијална одбрана, 

— Илија Јовчевски, член на Претседателството 
на Републичката конференција на (Сојузот на резерв-
ните воени старешини н а Македонија, 

— Ванчо. Ари аутов, член на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ, 

— Фана -Тозија., член на Советот на Републи-
ката. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен весник на СВМ". 

Бр. 08-236 
16 јули 1986 година 

Скопје 
'Претседател 

н а Претседателството на ОРМ, 
Драгољуб Ставрев, ,е. р. 

459. 

Врз основа на член 86 од Законот за општона-
родна одбрана („Службен весник на СРМ", бр. 26/34) 
и член 67 од Деловникот на Претседателството на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 32/82)', 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11. 07. 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА БРОЈОТ НА. ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА НА-
РОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НИВНОТО ИМЕНУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на бројот на члено-

вите на Советот за народна одбрана на Претседател-
ството на СР Македонија и за .нивното именување 
(„Сл. весник на СРМ", бр. 19/86) во членот 3, 
став 2, точките 5, 7 и 8 се менуваат и гласат: 

„5. Петар Димитриевски, претседател на Коорди-
национиот одбор за општонародна одбрана, безбед-
ност и општествена самозаштита на Претседателството 
на РК ССРНМ. 

7. Станое Цветановски, член на Претседателство-
то на РО СЗБ НОВ и претседател на Комисијата за 
општонародна одбрана и општествена самозаштита. 

8. ѓорѓи Иванов, член на Претседателството на 
РК ССММ". 

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

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

Бр. 08-237 
16 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Прене ед ате л е т о т о на СРМ, 
; Драгољуб Ставрев, е. р. 
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460. 
Врз основа на член 72 од Деловникот за рабо-

та на Претседателството на СРМ, Претседателството 
на СРМ, на седницата одржана на 11 јули 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛСТВОТО НА СРМ 
1. Се разрешува од член на Комисијата за поми-

лување на Претседателството на СРМ Љупчо Ајдински, 
2. За член на Комисијата за помилување на Прет-

седателството на СРМ се именува Каменчо Ѓоргов, 
член на Претседателството на РК ССРНМ. 

3. Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе 
се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-238 Претседател 
16 јули 1986 година на Претседателството да СРМ, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

461. 
Врз основа на член 72 од Деловникот за работа 

на Претседателството на СРМ, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 11 јули 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 
1. Се разрешува од член на Комисијата за прет-

ставки и поплаки на Претседателството на СРМ Киро 
Никоски. 

2. За член на Комисијата за претставки и поплаки 
на Претседателството на СРМ се именува Иљми Еми-
ни, претставник на РК ССРНОД. 

3. Одлуката влегува во сила со донесувањето, а 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-239 Претседател 
16 јули 1986 година на Претседателството иа СЕМ, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

462. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уста-

вот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за 
помилување, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 24 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Од натамошно извршување на изречената казна 
затвор се ослободуваат осудените лица: 

1. Стефановски Мирослав Душко, од Тетово, 
2. Цилев Горѓи Андон, од Скопје, 
3. Алемин Гани Јусуфи, од е. Желино 
4. Стојанов ѓорѓи Стојан, од Струмица, 
5. Фадил Неби Ханџиу, од Гостивар. 

И 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1. Јанески Трајче Зоран од е. Куратица, во тра-

ење од 2 месеци, 
2. Пасковски Лазар Димитрија од е. Трново, во 

траење од 3 месеци, 
3. Станкова Љупчо Благица од Штип, во траење 

од 4 месеци. 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се 
услови за 2 години на осудениот: 

1. ѓорѓиоски Владо ѓорѓија од е. Жабјани во тра-
ење од 3 месеци. 

IV 
Делумно сс ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Ристовски Стоилко Атанас од Скопје, во траење 

од 6 месеци, 
2. Николовски Милан Трифун од е. Јанчиште ; во 

траење од 5 месеци, 
3. Шавлев Џемал Ќамил од Струмица, во траење 

од 9 месеци. * 

Л? 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 08-187 'Претседател 
24 јуни 1986 година .на Претседателството на СРМ, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 
463. 

Врз основа на член 28 став 1, а во врска со член 
39 став 1 од Законот за избор на членовите на деле-
гациите и на делегатите во собранијата на општестве-
но-политичките заедници и на самоуправните интере-
сни заедници, претседателот на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на ден 25 јули 19&6 
година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ ОД ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за еден де-

легат во Соборот на општините на Собранието на 
СРМ од општината Тетово. 

Изборите да се извршат на 22 септември 1986 го-
дина. 

II 
Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а пропишаните 
рокови почнуваат да течат од 29 јули 1986 година. 

Број 08-1886 Претседател 
25 јули 1986 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д р Вулнет Старова, е. р. 

464. 
(Врз обнова на член 282 став 2 од Законот з а 

општонародната одбрана („'Службен весник .на СР 
Македонија", бр. 26/84), Извршниот совет на Собра-
нието на ОР Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА, АКО СЕ АНГАЖИ-
РАНИ ВО СЛУЧАЈ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ И ДРУГИ 

НЕСРЕЌИ И ДРУГИ ОПАСНОСТИ ВО МИР 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува .висината на надо-
местокот на членовите на Републичкиот штаб за 
цивилна .заштита, ако се ангажирани ©о 'случај на 
елементарни и други .несреќи и други опасности 
во мир. 

Член 2. 
Ма членовите на Републичкиот штаб за цивил-

на заштита ако се (ангажирани во случај на елемен-
тарни и д р у ш несреќи и други опасности во мир 
им припаѓа надоместок на личниот доход "и други 
парични надоместоци на трошоците за превоз, ис-
храна и сместување. 

Член 3 
Ма членовите на (Републичкиот штаб за цивилна 

заштита, им припаѓа надоместок на личен доход за 
деновите на отсуство од работа, ако се ангажирани 
©о случај на елементарни и други несреќи и други 
опасности и тоа во висина на просечниот месечен 
личен доход што го оствариле за последните три 
месеци пред ангажирањето. 

Член 4 
На членот на Републичкиот штаб за цивилна 

заштита, кој самостојно врши дејност со личен 
труд, со средства на трудот во 'сопственост на гра-
ѓани или друга професионална дејност, 1за време на 
ангажирањето му припаѓа паричен надоместок во 
висина на основата што служи за пресметка и уплата 
на придонесот за пензиско и инвалидско осигурува-
ње, зголемен за износот на пропишаните обврски, 
што е должен |да ги плаќа за време на неговото 
ангажирање во Републичкиот штаб за цивилна заш-
тита. 
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' Н а членот на Републичкиот штаб за цивилна 
заштита, мој не е во ~ работен однос о д н о в о пе 
врши друга професионална дејност, за време на ан-
гажирањето, му припаѓа паричен надоместок од 
30% од утврдениот износ на гарантираниот личен 
доход на територијата на Републиката. 

Надоместоците на личниот доход од став еден 
ла овој член и паричниот надоместок од став 2 н а 
звој член се исплатуваат од средствата на Репуб-
личкиот секретаријат за народна одбрана, по прет-
ходио доставено барање за рефундација од страна 
Ја органот на управата или организацијата на 'здру-
жениот труд, односно писмена изјава дека не е -во 
саботен однос или дека не извршува друга профе-
сионална дејност. 

Член 5 
На членовите на Републичкиот штаб за цивилна 

заштита ако се ангажирани во случај на елементар-
ни и други несреќи и други опасности во мир над-
вор од местото на живеење односно службување, им 
Пришта надоместок за исхрана и ноќевање (днев-
ница), надоместок за превоз (патни трошоци) и надо-
месток на другите трошоци (што членот на штабот 
и има во враќа со ангажирањето (согласно Уредбата 
а највисоките наноси на патните, дневните и дру-
ите трошоци на работниците во републичките ор-
ани на управата („Службен весник на СРМ", бр. 
16/81). 

Член 6 
На членовите на Републичкиот штаб за цивилна 

1аштита ако се ангажирани до оперативни дежур-
тва во случај на елементарни и .други несреќи и ' 
руги -опасности во мир со траење помало од 8 ча-
'а им припаѓа еден оброк. 

Член 7 
На членовите на Републичкиот шта!б за цивил-

на заштита ако се ангажирани во случај на елемен-
арни и други несреќи и други опасности 'во мир 
:м се (презентираат трошоците з а личен превоз во 
исниа на износот на цената на автобуски или возен 
>илет. 

Во случај на правецот на ангажирањето да нема 
рганизиран и јавен сообраќај, на членовите на _Ре-
убличкиот штаб за цивилна заштита »им се приз-
наваат трошоците во в и ш н а од 10°/о од вредноста 
а потрошен бензин за секој изминат километар. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила о м и о т ден од 

е,нот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 23-11131/1 
јули 1986 година 

Скопје 
Погппр етсе д ате л 

на Извршниот (совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

65. 
Врз основа на член 206 став 1 од Законот за 

ржавната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
звршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
епублика Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
Б А ЗА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ 
РОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО 
ТРАНСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Уредбата за патните, дневните и другите тро-

оци за службени патувања во странство на работ-
н и т е во републичките органи на управата („Служ-
ен весник на СРМ", бр. 4/84 и 39/84), член 5 се ме-
ѓва и гласи: 

„Член 5 
Дневниците за службено патување во одделни 

странски држави се утврдуваат по следните групи: 
1) I група: фз^нкционери и раководни работни-

ци што ги именува и разрешува од должност Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

2) 11 група: други работници. 
Дневниците за службени патувања во странство 

на работниците во републичките органи на управата 
се исплатуваат во износите утврдени со сојузните 
прописи". 

Член 2 
Во член 6, став 1 и 3 процентот „50°/о" се заме-

нува со процентот „60%". 
По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Ако работниците на службено патување во 

странство што го извршиле како членови на ре-
публичка делегација на меѓународни средби и соби-
ри, што ја определил Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, од-
носно лицата кои ги определил функционерот што 
раководи со работата на републичкиот орган на уп-
равата односно републичката организација да пату-
ваат со т'аа делегација, а на кои организаторот од-
носно домаќинот им ги определува условите за сме-
стување, имале издатоци и за сместување, тие им се 
признаваат во висина на хотелската сметка со нама-
лување на дневницата за 50°/о. Ако во хотелската 
сметка платениот износ е искажан во национална ва-
лута во која не е утврдена дневницата за таа зем-
ја, за пресметка на платената хотелска сметка и за 
признавање на издатоците за сместување на работ-
ниците, задолжителен е доказ за курсот на нацио-
налната валута во однос на валутата во која е ут-
врдена дневницата за таа земја, во времето на ко-
ристењето на хотелско сместување. Доказ за курсот 
на националната валута во однос на валутата во ко-
ја е утврдена дневницата за таа земја е документ за 
замена на кредитно писмо односно на девизите за 
националната валута. Ако не приложат доказ за 
курсот на националната валута, на работниците не 
може да им се признаваат издатоците за сместува-
ње во висина на платената хотелска сметка". 

Член 3 
Член 6-а се брише. 

Член 4 
Член 7 се менува и гласи: 

„Член 7 
Ако работниците од член 5 од оваа уредба на 

службено патување во странство престојуваат пове-
ќе од 60 дена непрекинато во исто место, за вре-
мето над 60 дена дневницата им се намалува за 
30'%". 

Член 5 
Во член; 11 став 3 и во член 12 процентот „50%" 

се заменува со процентот ,„б0'%". 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Решението за највисоките изно-
си на дневниците за службени патувања во стран-
ство, што на републичките органи на управата и на 
републичките организации им се признаваат во ма-
теријални трошоци („Службен весник на СРМ", бр. 
27/85 и 30/85). 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-1260/1 
21 јули 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски е. р. 
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466. 
Врз основа на член 3 од Законот з а (водење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
капао .депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СВМ", бр. 42/77), а по прет-
ходно мислење на Народната банка на Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИС-
КИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБ-
ЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КА-

КО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите за користење иа паричните средства на 
Републиката и на општините што се водат како де-
позит во Народната банка на Македонија во 1986 
огадила („Службен .весник на ОРМ", бр. 11/86 и 17/86), 
во член 2, по точка, 8 се додава нова точка 9, 
која гласи: 

„9. За кредитирање на организа-
циите на здружен труд за 
•производство на* производи за 
посебни намени, во износ до 200 мил. дин." 

Член 2 
Во член 5, во алинеја 4, на крајот, точката се 

заменува со точка и запирка и се додава нова али-
неја, кода шаои; 

„— за намената од точка 9 — со рок на вра-
ќаше од 3 години, почнувајќи од |1. VI. 1987 година 
и со каматна стапка од 25°/о годишно, а за (наред-
ните години каматната стапка ќе се определува со-
гласно Резолуцијата за тековната година". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ^Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Вр. 23-1271/|1 
3 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот 1совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

467. 
Врз основа на. член 61 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ", 
бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на |Соци-
јалистичка Република Македонија донесе . 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА 
НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1986 

ГОДИНА 

I 
Висината на придонесот за „Детска недела" што 

ќе се наплатува во времето »од 1 до 7. X. 1986 година 
изнесува. 

1. На секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации, 1ако вредноста на влезниот билет изнесува: 

— до 100 динари 8,00 динари 
— над 100 динари 15,00 динари; 

2. На секоја, поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен на печатени работи — 2 динари; 

3. На секој продаден возен билет во железнич-
киот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) 
и авионскиот сообраќај, ако вредноста, на возниот 
билет изнесува; 

— до 150 динари • 8,00 динари 
— над 150 динари 15,00 динари; 

4. На секој вл ерен билет за спортски натпревари 
и други спортски приредби, ако (вредноста на влез-
ниот билет изнесува: 

—• до 100 динари ' 8,00 динари 
— над 100 динари 15,00 динари. 

И 
Висината на придонесот на „Детска недела" о)д 

точка 1 на ораа одлука, потточка 1 и 4 се плаќа 
во готови пари при продавањето на секој влезен 
билет, а висината на придонесот за „Детска недела" 
•од точка 1 на оваа одлука, потточка 2 и 3 се плаќа 
во маркици кои се издаваат за таа намена. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
ј ал и сти чка Репу бл ика М аке дони ј а". 

Бр. 23-1153/1 
з јули 1986 година 

Скопје 
Потпр ете е дате л 

на Извршниот совет, 
днр Владо Камбовски, е. р 

468. 
Врз основа на член 57 од Законот за4 заштита 

на спомениците на културата („Службен весник ни 
СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на Собрани ете 
на Социјалистичка Република Македонија доносе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ 
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ 
ТОТ НА РО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА 

НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

1. Се разрешуваат сегашните претставници кг 
општествената заедница во Советот на РО Републич-
ки завод за заштита на спомениците на културата 
поради истек на времето за кое се .именувани: инж 
арх. Тихомир Арсовски, \ д - р Цветан Грозданов, Вла-
до Урошевић. 

2. За претставници на општествената заедница 
во Советот на РО 'Републички завод за заштита т 
спомениците на културата се именуваат: 

1. Љубица Мирковиќ, советник во Градскиот ко 
митет за образование, култура и физичка култур'; 
на Собранието на град Скопје, 

2. д-р Антоние Николовски, професор на Фило 
зоф синот факултет .во Скопје, 

3. Соња Наумовска, советник во Републичкат 
заедница за култура. 

Бр. 17-1071/1 / 
12 јуни 1986 ГОДИИЛ 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
дчр Владо Камбовски, е. ] 

469. 
Врз основа на член 173 став з од Законот з 

државната управа („Службен весник на СРМ" брк: 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР М,г 
ке дони ја донесе , 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи се назначува Јордан Арсовски, (на-
чалник на сектор во Службата за државната без-
бедност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1101/3 Потпретседател 
12 јуни 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје днр Владо Камбовски, е. р. 

470. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80),, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За потсекретар з а државна безбедност во Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи се 
назначува Аврам Куковски, началник на сектор во 
Службата за државна безбедност. 

12. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1101/1 Потпретседател 
12 јуни 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје днр Владо Камбовски, е. р. 

471. 
Брз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За потсекретар за јавна безбедност во Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи се наз-
начува Димитар Николовски, началник на Сектор во 
Службата за државна безбедност. 

2. Ова решение влегува во оила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник: на 
СРМ". 

Бр. 17-1101/2 Потпретседател 
12. јуни 1985 полин а на Извршниот совет, 

Скопје д-р Владо Камбовски, е. р. 

472. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен Б е с н и к на СВМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
култура се назначува Илхами Емин, помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за култура. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1074/1 Потпретседател 
1,2 јуни 1986 родина на Извршниот совет, 

Скопје днр Владо Калеовски, е. р. 

473. 
Врз основа на член 173 став 3 од Замокот за 

државната управа („Службен /весник »а СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

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

ТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Ое разрешува од должноста помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за меѓуна-
родни односи Благој Зашов, поради заминување на 
друга должност, заклучно со 18. V. 1986 година. 

2. Ова решение влегува во аила со денот на до-
несувањето; а ќе се објави во „'Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1076/1 Потпретседател 
12 јуни 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје днр Владо Кадиовски, е. р. 

474. 
Врз основа на член 175 од Законот за држав-

ната утрава („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија -
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ -РЕ-
ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 

1. Извршниот совет на Собранието и а СР Маке-
донија е согласен Ристо Димитров, вработен во За-
водот за урбанизам и /станбено-комунална техника 
•на СРМ — Скопје, да биде назначен за републички 
инспектор за патишта во Републичкиот инспекторат 
за сообраќај и врски. 

2. Ова решение влегува во 'Сила со денот на до-
несувањето!, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-4075/1 Потпретседател 
12 јуни 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Владо Камбовски, е. р. 

475. 
Врз основа на член 225 став 6 од Законот за 

општонародна одбрана („Службен весник на СРМ", 
бр. 26/84), републичкиот секретар за народна одбра-
на во согласност со републичкиот секретар за фи-
нансии,, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ШТО ИМ ПРИПАЃА НА ЛИЦАТА ЗА ВР-

ШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ЗАШТИТАТА ОД 
НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА ВО 

МИР 

Член 1 
Со ово|ј правилник се пропишува износот на на-

доместокот што им припаѓа на лицата (пиротехни-
ч к и , други лица и помошни работници) за вршење 
на работите во врска со заштита од неексплодира-
ни уб'0/јни средства во мир. 

Член 2 
Износот на надоместокот за заштита зависи од 

обемот на работата, како и од видот и тежината на 
убо јното сре дство. 

Како основа з а пресметување н а износот на на-
доместокот претставува просечно остварениот. личен 
доход на стопанството во Републиката во претходната 
година (во понатамошен текст — просечен личен 
доход — ПЛД). 
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Износот на надоместокот на стручното лице и 
помошните работници ангажирани во крша со заш-
титата од неексплодирани убојни средства, се утвр-
дува за секој шучѕај посебно или се определува 
паушален износ за секој месец. 

Во колку надоместокот се исплатува за секој 
(случај посебно, (износот се утврдува (според видот и 
тежината на убодните средства. Доколку пак надо-
местокот се утврдува со месечен паушален износ, 
износот не може да биде помал од 1/3 од просечниот 
личен доход, а додека изношт на надоместокот на 
другите лица не може да изнесува помалку од 50°/о 
од надоместокот исплатен на стручното лице. 

Член 3 
Износот на надоместокот з а пронаоѓање на те-

рен со цел да се пронајдат неексплодирани убојни 
средства или да се утврди дека на тој терен нема 
убојни средства, се утврдува со договор' помеѓу оп-
штината. односно инвеститорот и стручните лига. 

'Износот на надоместокот од (Ста® 1 на овој член 
не може да биде помал од 0,2°/о од просечниот личен 
доход за 1 метар кубен испитан терен. Во колку се 
испитува поголем терен »од 1000 м3 износот ќе се 
утврдува договорно но најмногу до износот утврден 
©о претходниот члан. 

За (ангажирање на сите лица за вршење на ра-
ботите во врска со заштитата од неексплодирани 
убојни средства се сочинува посебен договор за ви-
сината на надоместокот помеѓу општината и лицата 
кои ќе бидат адгажир:а1ни. 

Нотен 4 
Висината на надоместокот за дезактивирање и 

уништување на : ав ,понет бомби, р,акети, артилерис-
ко м и н о ф р л а ч и зрна и гранати, мини, .рачни бом-
би и испрелна муниција се исплатува во сооднос на 
просечниот личен доход и може да и1зне1сува за : 

1. Авионски бомби и ракети: 
а) Уништување на дез активирана авионска бом-

ба и ракети |(1без запалка) за секое парче: 
— ОД 1 до 25 КП — 5% ОД ПЛД 
— ОД 25 до 100 КП — 7°/о ОД ПЛД 
— ОД 100 ДО 500 КП — 10% ОД ПЛД 
—• од 500 и повеќе кп — 15% од ПЛД 
б) Уништување |на не, дез активирана .авионска бом-

ба и ракети (со запалка) за секое парче: 
— од 1 до 25 кп — 7°/о о|д ПЛД 
— ОД 25 до 100 КП — 10% ОД ПЛД 
— ОД 100 ДО 500 КП — 15% ОД ПЛД 
— од 500 и повеќе кп — 20% (од ПЛД 
в) Дезактивирање на авионска бомба и ракети 
За дезалстивирање на авионски бомби и ракети 

без разлика на тежината за едно парче: 
— со една запалка — 20'% од ОЛД 
— до три запалки — 30% од ПЛД 
— преку три запалки — 40% од ПЛД 
2. Артилериско-минофрлачи гранати и мини. 
а) Уништување 'на артил ериско-миноф рл ачки гра-

нати и мини за Секое парче. 
— од А гк)п — 3% од ПЛД 
—,о)д 1 до 10 кп — 4% од ПЛЛ 
— ол 10 до 20 кп — 6% од ПЛД 
— од 20 и повеќе кп — 8% од ПЛД 
б) За дезактширање таа анти леридао-минофрлач -

ки гранати и мини за секое парче 
— надоместокот изнесува, двојно повеќе од из-

носот предвидел за уништување на артилериско-ми-
фо л ачки гранати. 

3. Уништување на тачни бомби: 
— од 5 парчиња — 5% ол ПЛД 
.— ол в—10 парчиња — 7 % од ПДП 
— т 10—50 парчиња — 10% от ПДП 
— !0Д 51—100 парчиња — 15% од ПДП 
— т е к у 100 парчиња — 20% 01Л ПЛД 
4. Уништување на истрел муниција: 
— за секои 1000 парчиња 5% ол ПЛД 
— е лелу ва чалом е стпк кога. се виши заелнгич-

ко уништување на петр ели а муниција со други убод-
ни средства. 

5. Надоместокот за групно уништување на убој-
ни средства се намалува според бројот на истите 
и тоа: 

а) Ако на едно место се пронајде, па потоа на 
истото место се уништат убодните средства (авион-
|Ски бомби и ракети, 'арти лери еко -минофр мачки гра-
нати и мини, рачни бомби и истрел на муниција) 
висината се намалува з а : 

— од 2—10 п а р е њ а за 10°/о 
— од И—50 парчиња за 20% 
— од 5|1—1100 парчиња за 30% 
—• преку 100 парчиња за 40% 
б) Ако на едно место се пронајдат повеќе од 

1000 парчиња убијни средства, вишната на надо-
местокот се утврдува со посебен договор. 

Член 5 
Надоместокот на членовите на комисијата која 

врши контрола на уништувањето .на убодните сред-
ства, изнесува најмалу 30% од надоместокот исплатен 
на стручното лице, но не помалку од 5 % од про-
сечно остварениот личен доход. 

Член 6 
Со влегувањето во сида на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за износот на надо-
местокот што им припаѓа на лицата за вршење на 
работите за заштита и уништување на неексплоди-
рани убојни средства во мир {„Службен весник на 
СРМ", бр. 110/80). 

Член 7 
Овој -правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник: на СР Македонија". 

Согласен: 
Републички секретар 

за финансии 
Методија Тошевски, е. р. 

Републички (секретар 
за народна одбрана, 

полковник 
Зоран Костовски, е. р. 

476. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите -одлуки, на седницата одржана на 
4 јули ,1986 година, донесе 
I 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето на оп-
штините Штип и Пробиштип за оценување устав-
носта и законитоста 1на член 13 од Правилникот чза 
измени и дополнувања на Правилникот за распоре-
дување на чистиот доход и распределба на сред-
ствата за лични доходи, други лични примања и 
заедничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Стручната служба на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците во Штип, со референ-
дум одржан на 25 ноември 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „(Службен весник 
на СВМ" и во Стручната служба на означената За-
едница на начин определен за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето на општините Штип и Пробиштип, 
со предлог поднесен до Уставниот суд- -на' Македо-
нија, поведе постапка за (оценување уставноста и з а -
конитоста на член 13 од Правилникот означен .во 
точка 1 од оваа одлука. Според наводите во пред-
логот во ојсшрениот член од означениот (Правилник 
е предвидена исплата на јубилејни награди н а ра -
ботниците за 10, 20 и 30 години работен стаж во 
означената Заедница независно од придонесот и ре-
зултатите на трудот, што не е во согласност со ус-
тавното начело на распределба според трудот. 
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4. Судот на седницата утврди дека во оспоре-
ниот член 13 од означениот Правилник е предви-
дено ,н;а работникот да му припаѓа јубилејна награда 
и тоа за 10 години пензијски стаж во висина од 50°/о 
од просечниот месечен личен доход исплатен во 
стопанството во Републиката во претходната година, 
а за 20 години пензиски стаж во висина од про-
сечниот месечен личен доход исплатен во стопан -
ството во (Републиката во претходната година. Пона-
таму, во овој член е предвидено овие средства да 
не се исплаќаат во пари. 

5. Согласно член 19 став 1 од Уставот на СР 
Македонија и член 13 .став 3 .алинеја 5 од Законот 
за здружениот труд е самоуправно право на работ-
ниците да одлучуваат за сиот доход и да предвидат 
одредени награди и други признанија со кои се 
признава и поттикнува моралната вредност на тру-
дот и .во кои има елементи на минат труд и на 
долгогодишен придонес на работникот во работата. 

Опор ед тоа Судот утврди дека оспорениот член 
14 од означениот Правилник не е в1о несогласност 
со Уставот на СР Македонија и не е во спротивност 
со Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 90/86 
4 јуни 198(6 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

477. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 12 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 4 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 64 став 1 точка 3 од Ста-
тутот на Основната организација на здружениот 
труд „Кооперанти" во состав на Земјоделско индус-
трискиот комбинат „Радовишко поле" во Радовиш, 
донесен од работниците со референдум на 21 сеп-
тември 1984 година, во делот што се однесува н а 
морално-политичките квалитети. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на ОРМ" и во Основната организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија »со решение У. 
бр. 209/85 од 16 април 19(86 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 64 

став 1 точка 3 од Статутот на означената основна 
оршанизапрчја. Постапката е поведена затоа што се 
постави прашањето за согласноста' к а означениот 
член од Статутот со член 210 став 3 од Уставот на 
СР Македонија и за неговата спротивност со член 
167 и 168 од Законот за здружениот труд. 

4. На .седницата Судот утврди дека во член 64 
од Статутот се предвидени посебните услови за из-
вршување на работите и работните задачи на инди-
видуалниот работоводен орган и тоа: лицето да има 
завршено висока стручна подготовка — земјоделски 
(факултет или виша земјоделска школа,- да има нај-
малку 4 додани работно искуство по дипломирањето; 
да поседува морално-политички квалитети и способ-
ности во развивањето на социјалистичките самоуп-
равни и општествено-економски односи,- и да ја при-
ф а ќ а програмата за развој на основната организа-
ција или работничкиот совет да ја прифати програ-
мата з а развој што ја предлага кандидатот. 

5. Согласно член 210 ,став 3 од Уставот на СР 
Македонија, член 168 став 1 и член 179 .став 3 од 
Законот за здружениот труд, на секој граѓанин под 
еднакви услови му се достапни секое работно место 
и функција во општеството. Работен однос, пак, мо-
же да заснива секој онрЈ што ги исполнува условите 
што работниците во основната организација ќе ги 
утврдат според потребите на процесот на трудот, 
условите на трудот и работите и работните задачи 
што 'Се извршуваат во таа организација. 

Предвидувањето на морално-политичките квалите-
ти како услов за вршење на определени работи и 
работни задачи нема основ во Уставот, и законот. 
Само кога е во прашање именување на работоводен 
орган, согласно член 511 од Законот за здружениот 
труд, достапноста на тоа работно место е законски 
ограничена на одредено време за лица кои се осу-
дени на безусловна казна затвор за кривично дело 
против обновите на (социјалистичкото општествено 
уредување и безбедноста на земјата и други кри-
вични дела одредени со закон. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 64 
то)чка 3 од Статутот се предвидени како услов за 
извршување на работите и работните задачи морал-
ну -политичките квалитети, Судот утврди дека озна-
чената одредба не е во согласност со член 210 став 
3 . од Уставот на СР Македонија и дека е во спро-
тивност со означените одредби од Законот за здру-
жениот труд. 

Врз ошова на изнесеното, Судот одлучи како 
во топката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 209/85 
4 јуни 11986 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Димче Козаров, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧ ИЛИЈИНО И 

ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

262. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата. Собранието н а Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно в0!спита!ние и образование и оп-
штеклтвена (заштита на децата, на седницата одржана 
на 20 јуни 1986 порина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОК НА 

ДЕЦА ЗА 1986 ГОДИНА 
Член 1 ' 

В|0 член 19, став ,1, точка 1, ред втори, бројот 
„8.260" се заменува со бројот „10.200", 

Во истиот член точка 12, (ред втори, бројот 
„13.000", се заменува со бројот ,„15.300". 

Член 2 
Во член 53, став 1, точка I I I ред втори од Од-

луката,, бројот „8.260" се заменува »со бројот „10.200". 

Член 3 
В|0 член 54. став 1, точка I I I ред трети бројот 

„13.000", се заменува 100 бројот „15.300". 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
С!ВМ". 

Бјр. 11-468/8 
20 јуни 1986 шо дина 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, е. р. 
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263. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Репуб-

личката с а м о у п р а в а » т е р е т н а заедница за предучм-
лишно и основну воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за прсд-
училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата, на »седницата одр-
жана на 20 јуни 1986 /година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОКРАТНА — ВОНРЕДНА ИСПЛАТА НА ДО-
ДАТОК НА ДЕЦА ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЖИВОТ-

НИОТ СТАНДАРД НА КОРИСНИЦИТЕ 

Член 1 
Заради заштита |на животниот (Стандард на корис-

ниците на додаток на деца, се одобрува еднократна 
— вонредна исплата на додаток на деца к а децата — 
корисници во износ од 3.000 динари по дете. 

Член 2 -
Правото на еднократна (вонредна исплата на до-

даток на деца ќе го користат децата нито се стек-
нале со право на користење на додаток на деца од 
1. IV. до 31. XII. 198.6 година. 

Член 3 
Исплатата ќе се изврши од редовниот прилив на 

средствата за додаток на деца. 

Член 4 
Исплатата на додаток на деца од член 1 на оваа 

Одлука ќе ја извршат стручните служби на општин-
ските заедници. 

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

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

Бр. 11-468/7 
20 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
264. 

Врз основа на член 412 став 2 од Законот з а вра-
ботување и осигурување во случај на .невработеност 
(„(Службен вешик ма СРМ" бр. 13/78) и член 17 од 
Статутот на Републичката СИЗ за вработување, Со-
бранието' на Републичката СИЗ за вработување, на 
седницата одржана на 1 јули 1986 годиш, донесе 

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

КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН 
ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

Член 1 
Во Одлуката за изменување и дополнување на 

Одлуката за износот и видот на приходите на ра-
ботникот и членовите на неговото потесно семеј-
ство односно домаќинство кои влијаат на правото 
на продолжен паричен надоместок („(Службен давеник 
на СРМ" бр. 23/85), членот 3 се менуша и гласи: 

„Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 3 ноември 1983 година". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен .весник на С!РМ". 

Бр. 02-596 
2 јули 19.86 година Претседател, 

Скопје -- Илија Стефановски, е. р. 

265. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за 

вработување и осигурување 1во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 
17 од Статутот иа Републичката СИЗ за вработува-
ње, Собранието на Републичката .СИЗ за вработува-
ње, т а седницата одржана на ден 1 јули 1986 година, 
донесе 

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

КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН 
ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

Член 1 
Во Одлуката за износот и видот на .приходите 

на р;аботникот и членовите на .неговото потесно се-
мејство, односно домаќинство кои влијаат на прав |ото 
на продолжен парничен надоместок („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 311/83, 37/84 И 1/86) во членот 2 
износот од 4.000 динари се заменува со износот од 
10.000 динари. 

Член 2 
Оваа -одлука влегува во аила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-592 
2 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател, • 

Илија Стефановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — ДЕБАР 

266. 
Врз основа на член 27 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на ф и -
зичката култура („Службен весник на СЕМ" бро> 
54/74), член 32 од Статутот на Општинската самоуп-
равна интересна заедница на физичката култура — 
Дебар, собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заеднина на физичката култура — Дебар, 
на седницата одржала на 17 март 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донеси што го опфаќаат ООЗТ. ОЗТ од доходот, 
работните заедници о д стопанските и не стопанските 
дејности од личен доход, на вработените, »од личен 
доход од земјоделска дејност, од -самостојно вршење 
стопанска дејност и год самостојна вршење на несто-
панска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите за 1986 година ку/му-

л активно се утврдуваат за Општинската и Републич-
ката СИЗ на физичката култура, бидејќи на Репуб-
личката СИЗ на физичката култура договорно и 
се пренесуваат аре деша од Општинската СИЗ на фи-
зичката култура — Дебар. 

Член 3 
Стапките н а придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската /СИЗ на физичката култура. — Дебар, за 
1986 година, вклучувајќи ги и стапките на Репуб-
личката СИЗ на физичката култура, изнесуваат: 

1. придонес од доход од ООЗТ и ОЗТ 
по стапка од 0,49%,= 

2. придонес од личен доход од работен 
однос од не стопански дејности 0,40%, 

3. придонес од литии доходи на вра-
ботените во стопанство 0,10%, 
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4. придонес од личен доход од земјо-
делска дејност 0Д0%, 

5. придонес од личен доход од само-
стојно вршење на стопанска и несто-
панска де јно ст 1,00%. 

Член 4 
Придонес од личен доход од работен однос за 

претшколските и воспитно-образовните организации 
од основното и средното насочено образование ќе 
се плаќа по стапка од 20°/о. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен (доход од работен однос ќе се врши во 
бруто износ. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување 'стапките на 
придонесите на ОСИЗ за физичката »култура -— Де-
бар. »бр. 03-7/1 од 25 јануари 1985 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила ш денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СИМ". 

Бр. 03-26/1 
јуни 1986 оно дина 

Дебар 
Претседател, 

Лзлзим Јајага, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА —, 
, . СТРУМИЦА 

267. 
Врз основа на член 34 од Законот за основање 

на самоуправни интересни заедници за физичка 
култура („Службен весник на ОРМ" бр. 5/74) и член 
86 од Статутот на Општинската СИЗ за физичка 
култу ра — Струмица, -Собранието на Заедницата за 
физичка култура, на седницата одржана на 23 ап-
рил 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА 
И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКА-
ТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот и личните доходи на органи-
зациите на здружен труд и заедници по основ на 
кој се обезбедуваат средства за Општинската СИЗ 
за физичка култура — Струмица и за здружување 
на средства во Републичката СИЗ за физичка кул-
тура. 

Член 2 
Во 1986 година се утврдуваат .следните стапки на 

придонеси и тоа.-
1. стапката на придонесот од доходот на ОЗТ во 

стопанството се утврдува на 0,80%; 
2. стапката на придонесот на личниот доход на 

вработените во ОЗТ од нестопанство се утврдува и 
изнесува: 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност по стапка од 0,50%, освен за ОЗТ од основното 
и средното образование и социјална заштита, кои ќе 
плаќаат придонеси и (даноци во висина од 50'% од 
општата стапка или 0,25%, а организациите за оп-
штествена заштита на деца, организациите кои вр-
шат дејност на заштита на културни блага и. од об-
ласта на сценско -уметничката дејност ќ е плаќаат во 
висина од 70% од општата стапка или 0,35%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 3,5%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност по стапка 
од 0,67%. 

Член 3 
Општинската СИЗ за физичка култура — Стру-

мица по основ на член 1 од (Оваа одлука, здружува 
средства во Републичката 'СИЗ за физичка култура 
од средствата што се обезбедуваат по стапките со 
член 2 од оваа одлука и изнесува: 

— придонесот од доходот на ОЗТ по стапка од 
0,04%; 

— придонесот од личен 'доход од нестопанството 
со стапка од 0,05% освен за ОЗТ од основното и 
средното насочено образование и (социјална заштита 
ќе плаќаат 50% од општата стапка или 0,025%, а 
организациите од општествена заштита на деца, ор-
ганизациите кои вршат заштита на културни блага 
и од областа /на сценско -[уметничката дејност ќе 
плаќаат во висина од 70% од општата стапка или 
0,035%. 

Члан 4 
Пресметувањето и уплатата на овие средства по 

оваа одлука ќе го врши 'Службата на општественото 
книговодство — филијала Струмица. 

Член !5 
Оваа одлука влегува во сила од ден)от на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година. 

Член 6 
'Со, денот на влегувањево во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на стап-
ките на придонесите з а финансирање на физичката 
култура во општина Струмица за 1985 година. 

Бр. 03-62/1 
24 април 1986 година 

Струмица 
Претседател, 

Димитар Калкашлиев, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието С рег. бр. 184 од 26. II. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1—1590—21—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овласте-
но за застапување на ООЗТ Медицински факултет, 
О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, при Универзитетски 
центар за медицински науки, ООЗТ Клиника за 
уво, нос и грло — Скопје, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник проф. д-р Алек-
сандар Андреевски директор, без ограничување, а 
се запишува како нов застапник проф. д-р Отон 
Главаш — директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 184/86. (114) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 6/86 од 24. II. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1—55—0—0, ја запиша во . суд-
скиот регистар промената на лицата овластени за 
застапување на Земјоделската задруга — „Струмеш-
нина" — е. Сарај-Струмичко, со следните податоци-. 

1. Јанев Крсто од е. Сарај, директор на задру-
гата, неограничено ќе ја претставува и потпишува 
задругата; 

2. Живко Јанев од е. Сарај, Струмичко, ќе ја 
застапува и потпишува задругата во отсуство на 
директорот на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
6/86 (176) 
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Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 67 од 5. IX. 1985 година, на регистар-; 
ска влошка бр. 51, го з а п и ш а во судскиот регистар 

. бришењето на деловната единица 3 3 „Липа" е. Поп-
чево, со следните податоци: Б р и ш е њ е на деловната 
единица Месарница „Елен" — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
67/85. (177) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 67 од 5. IX. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—51—0—0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Земјоделската задруга „Липа" — е. 
Попчево, — Струмичко, со следните податоци : Иљо 
Атанасов Коцев од е. Попчево, директор на Зем-
јоделската задруга „Липа" — е. Попчево, има не-
ограничени права да ја претставува и застапува за-
другата како директор. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
67/85. (178) 

Окружниот стопански суд во Штип, со ре-
шението Фи. бр. бб од 5. IX. 1985 Година, на регистар-
ска влошка бр. 1—51—0—0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на дејноста на Земјоделската 
задруга „Липа" — е. Попчево, Струмичко, со Ц. О. 
со следните податоци. 

П о к р а ј основните дејности за кои е регистри-
рана задругата, таа ќ е се занимава и со: 

— откуп и п р о д а ж б а на огревно и техничко 
дрво, градежни матери јали , електроинсталациони и 
водоинсталациони материјали , керамика , стакло пор-
целан ,бои и лакови, к а к о и хемиски препарати з а 
земјоделството; 

— откуп и промет со жива стока, волна, кожи, 
кожена галантерија и друго; 

— промет со м е ш а н и стоки; 
— преработка , доработка и п р о м е т со пластика 

и пластични предмети односно производи ; 
— промет со половни земјоделски м а ш и н и (трак-

тори и приклучни земјоделски машини) и други 
моторни возила; 

— промет со отпадни м а т е р и ј а л и : стакло, старо 
железо , хартија и друго ; 

— промет со тутун и други непрехранбени про-
изводи; 

откуп и промет на шумски плодови, печурки, 
полжави, ж а б и и на сите видови лековити растенија . 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
66/86. (179) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 78 од 8. XI. 1985 Година, на регис-
тарска влошка бр. 1—62—0—0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар проширувањето на дејностите односно 
работите на Земјоделската задруга „Агромаркет" — 
е. Добре јци — Струмичко, Ц. О., со следните по-
датоци : 

Задругата ќ е се занимава уште и со: 
— откуп и п р о д а ж б а на огревно и техничко 

дрво, градежни материјали, електроинсталациони и 
водоинсталациони материјали , керамика , стакло, пор-
целан, бои и лакови, хемиски препарати за земјо-
делството; 

— промет со половна механизација за потреби-
те на задругата и своите кооперанти ; 

— промет со отпадоци, железо , хартија , декла-
сиран!^ лимови и обоени метали ; 

— промет со жива стока, волна и к о ж и на го-
лемо И мало ; 

— промет со производите од гранките 0113 и 
0114; 

— промет со производи за ш и р о к а потрошувач-
ка од гума, кожа, каучук и пластика ; 

— откуп и п р о д а ж б а на шумски плодови, ле-
ковити растенија , печурки полжави и жаби. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
78/85 (180) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 39 од 1. IV. 85 година, на регистар-
ска влошка бр. 1—13—0—0, ја з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за застану-
вање на Земјоделската задруга „Беласица" , е. Костури-
но, со следните податоци : - Стојанов ѓорѓе , д и р е к т о р 
на 3 3 „Беласица", е. Костурино, ќ е ја застапува за-
другата со потполни и неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
39/85. (181) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 19. од 2 IV. 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 1—41—0—0, Го з а п и ш а во судскиот 
регистар бришењето на 3 3 п о р а д и п р о м е н и во ор-
ганизирањето на Земјоделската задруга „Штучанка" , 
Ц. О. — е. Штука, Струмичко, со следните пода-
тоци: бришење на Земјоделската задруга „Штучаи-
ка", е. Штука, Струмичко, поради промени во ор-
ганизирањето . 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
19/86. (182) 

О к р у ж н и о т стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 12 од 13. I I I . 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—10—0—0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар уписот на деловни единици на 3 3 
„Единство", Ц. О. — е. Ново Село — Струмица, 
со следните податоци : Деловна единица, Продавни-
ца бр. 15 во е. Н о в о Село, Деловна единица Уго-
стителски д у ќ а н - б и ф е бр. 4 во е. Смо ларе — Стру-
мица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
12/86. (183) 

О к р у ж н и о т стопански суд во Штип, со р е ш е н и е т о 
Фи. бр. 20 од 21. IV. 1986 година, на регистарска 
влошка бр. 1—41—0—0, го з а п и ш а во судскиот ре-
гистар конституирањето на 3 3 со основни организа-
ции „Штучанка" , е. Штука — Струмичко, со ООЗТ 
под ф и р м а : Земјоделска задруга „Штучанка" со 
ООЗТ, е. Штука — Струмичко, со следните дејности 

— планирање, организирање и управување на 
сопственото з е м ј о д е л с к о и сточарско производство, 
к а к о производство на здружените земјоделци, ин-
дивидуалните производители стапува јќи со нив во 
кооперантни односи; набавка и п р о д а ж б а на репро-
материјали , земјоделски машини, орудија за потре-
бите на задругата , здружените зем јоделски и ин-
дивидуалните производители-кооперанти и на сите 
видови индустриска стока за ш и р о к а п о т р о ш у в а ч к а ; 

— зем ја под закуп и купување на з ем ја за ор-
ганизирање на земјоделското производство на овие 
п о в р ш и н и ; 

— преземање на з е м ј а на здружените земјодел-
ци, стари и веќе неспособни за работа со постојан 
месечен надоместок, создава јќи на тој начин мож-
ност за решавање на социјалната сигурност; 

— здружување на механизаци ја на здружените 
земјоделци со цел за остварување на п р о г р а м и р а н о 
користење на машините и планско производство; 

— откуп и промет на сите видови земјоделски 
производи, жива стока, сточни производи и пре-
хранбени артикли ; 

— преработка и доработка на сточарски и зем-
јоделски производи; 

— откуп, преработка и пласман на техничко и 
огревно дрво и г р а д е ж н и м а т е р и ј а л и ; 

— изработка , откуп и пласман на д о м а ш н и ра-
к о т в о р б а 

— штедно-кредитно работење ; 
— организирање дејности за одобрување на ус-

ловите на животот и работата во населените места 
каде што делува задругата , на занаетчиските ра-
ботилници, одделни сервиси, комунални објекти и ел; 

— организирање соодветни дејности за развива-
ње и подобрување на културниот, просветниот и 
спортскиот живот на својата т е р и т о р и ј а ; 

— врши откуп и п р о м е т на земјоделски произ-
води ; 

врши откуп и п р о м е т на секундарни суро-
вини и стари возила ; 
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— вршење на сите услуги и пружање на струч-
на помош во врска со организацијата на унапреду-
вање со земјоделското и сточарското производство; 

— вршење на превозни транспортни услуги со 
' своите теретни возила за кооперанти. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
одговара ограничено солидарно. 

Цветан Ристов е в. д. директор со неограничени 
овластувања во застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
20/86. (184) 

I 
Окружниот стопански суд во Штип, со реше-

нието Фи. бр. 85 од 10. ХИ. 1985 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1—78—0—0, го запиша во 
судскиот регистар основањето и евидентирањето на 
Земјоделската задруга „Агрокооп", е. Добришинци 
— Струмичко, Ц. О., отупен пункт — Висока Маала 
— Струмичко, со следните податоци: Откупниот 
пункт во Висока Маала ќе се занимава со: 

— откуп на сите видови земјоделски и сточар-
ски производи, шумски плодови, печурки, шумски 
растенија, полжави и ел.; 

— промет со репроматеријали, вештачки ѓубри-
ва, полиетиленске платно и др. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
85/85. (185) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 2 од 30. I . 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 1—25—0—0, го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето со Законот на Земјоделска-
та задруга „Нов живот", е. Зубово — Струмичко, 
со Ц. О., со следните податоци: 

Задругата се занимава со: планирање, органи-
зирање и унапредување на сопственото земјоделско 
и сточарско производство; набавка и продажба на 
репроматеријали, земјоделски машини и орудија за 
работа за потребите на задругата и здружените 
земјоделци и кооперанти; , откуп и промет на сите 
видови земјоделски и сточарски производи; откуп 
и промет на жива стока; кожи, волна и друго; 
откуп и промет на шумски растенија, шумски пло-
дови, полжави и др; откуп и промет на старо же-
лезо, стари возила, трактори, хартија и ел.; промет 
со градежни материјали; електроинсталациони, во-
доинсталациони материјали; 'откуп, преработка и плас-
ман на техничко и огревно дрво и градежни ма-
теријали на големо и мало; промет на големо и 
мало со прехранбени производи, жита, млеко, млеч-
ни производи, зеленчук, овошје и преработки од 
овошје и зеленчук; живина, јајца, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, промет со мешани стоки; про-
мет на големо и мало со индустриски стоки, сани-
тарна опрема, заштитни средства, хемиски препа-
рати за земјоделството и др; преработка и доработка 
на земјоделски и сточарски производи, набавка на 
амбалажа, заштитни ' средства, репроматеријали и 
друго; вршење на хотелски и угостителски услуги; 
давање стручна помош на земјоделските произво-
дители; вршење на превозни и транспортни услуги 
со своите товарни и други возила; отворање на за-
наетчиски работилници, сервиси за сервисирање на 
апарати за домаќинството и ел. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
има неограничени овластувања и одговара со цело-
купниот свој имот — целосна одговорност. 

За обврските на задругата членовите на задру-
гата супсидијарно одговараат со по 10.000 динари. 

Јосиф Томе Милчев од е. Зубово е в. д. ди-
ректор на задругата и ја застапува задругата без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
2/86. (186) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 2/86 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Земјоделската за-
друга „Задругар" — е. Баница, Струмичко, Ц. О. 

Истата се занимава со: 
— планирање, организирање и унапредување на 

сопственото земјоделско и сточарско производство; 
— набавка и продажба на репроматеријали, зем-

јоделски машини, орудија за работа за потребите 
на задругата и здружените земјоделци и коопе-
ранти ; 

— откуп и промет со сите видови земјоделски 
и сточарски производи; 

— откуп и промет на огревно и техничко дрво, 
како и градежни материјали; 

— откуп и промет на волна, кожи и слично: 
откуп и промет на шумски растенија, шумски 

плодови, печурки, полжави и друго; 
—• организирање и пружање на хотелски и угости-

телски услуги; 
— промет со стоки за широка потрошувачка, 

алкохолни и безалкохолни пијалаци на големо и 
мало; 

— промет со прехранбени производи на големо 
и мало; 

— изработка, откуп и пласман на домашни ра-
К О Т В О р б и ; 

— откуп и промет со старо железо, отпадни 
материјали, хартија и слично; 

— вршење на превозни и транспортни услуги 
со своите товарни и други возила; 

— набавка на амбалажа, репроматеријали, заш-
титни средства и др. 

— промет на големо и мало со зеленчук, овош-
је, преработки од овошје и зеленчук, шумски пло-
дови, живина и јајца, млеко и млечни производи; 

— вршењу на земјоделски услуги, давање на 
стручна помош и друго; 

— формирање на занаетчиски дуќани, работил-
ници, сервиси, комунални објекти, детски установи 
и друго. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

за обврските на задругата членовите одговараат 
суспидијарно со по 10.000 динари. 

Костадин Георгиев, в. д. директор на задругата, 
ја претставува и потпишува задругата без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
2/86. (187) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 25/86, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Земјодел-
ската задруга „Солидарност", е. Моноспитово — 
Струмичко, Ц. О. 

Задругата е основана од индивидуални земјо-
делци со Самоуправната спогодба за здружување на 
Земјоделската задруга „Солидарност" — е. Монос-
питово, усвоена на Основачкото собрание, одржано 
на 17. ,и. 1986 година. 

Задругата ќе се' занимава со земјоделско и сто-
чарско производство, откуп и пласман на земјодел-
ски и сточарски производи, репроматеријали и 
слично. 

За обврските во правниот промет задругата од-
говара со своите средства. Во правниот промет таа 
работи во свое име и за своја сметка. 

За обврските на задругата емчат и основачите 
со по 10.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Миљка Ристов 
Мишевски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
25/86. (188) 

Окружниот стопански суд во * Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 27 од _17. IV. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1—94\—о—0, го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Јаворник" — е. Свидовица, 
Струмичко, Ц. О, 
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Задругата е основана од индивидуални земјодел-
ци со Самоуправна спогодба за здружување во Зем-
јоделската задруга „Јаворник" — е. Свидовица, Стру-
мичко, усвоена ца Основачкото собрание, одржано 
на 3. ХИ. 1985 година. 

Задругата ќе се занимава со земјоделско и 
сточарско производство, откуп и пласман на земјо-
делски и сточарски производи, репроматеријали и 
слично за земјоделството. 

За обврските во правниот промет задругата од-
говара со сите свои средства. Во правниот промет 
таа работи во свое име и за своја сметка. 

За обврските на задругата емчат и основачите 
со по 10.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Јован Димит-
ров Петровски од Струмица, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
27/86. (189) 

Окружниот стопански суд во Штип, со.решението 
Фи. бр. 39 од 31. III . 1986 година, на регистарска 
влошка бр. 1—628—0—0, го запиша во судскиот 
регистар запишувањето на дејноста на Фото кино 
клубот „Ванчо Прке" — Штип, со следните пода-
тоци: изработка на црно-бели и колор фотографии 
и колор и црно-бели дијапозитиви, вршење на ус-
луги на граѓаните (снимање за документи, изработ-
ка на аматерски фотографии, развивање на филмови 
и други потреби), поправка на фото и кино опрема 
и друга апаратура, снимање и изработка на фото-
графии и дијапозитиви за потребите на работни 
организации и други институции, изнајмување на 
опрема, снимање на пропагандни филмови и филм-
ска лента и на видео систем, сито печат, вршење 
на други услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 7 од 25. И. 86 година, го запиша во 
судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Земјоделската задруга „Бања Банско", Ц. О., е. Бан-
ско, Струмичко. 

Покрај запишаната дејност Земјоделската задру-
га ќе ја врши и следната споредна дејност: 

— промет на големо и мало со метални и 
електрични стоки; 

— промет на грлемо и мало со градежен, са-
нитарен и инсталационен материјал; 

— откуп, продажба и преработка на секундарни 
суровини. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
7/86. (192) 
I 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 368 од 14. IV. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1—807—0—р—0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Работничкиот универзитет „Браќа 
Миладинови", Ц. О. — Гостивар, ул. „Беличица" 
бр. 35, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Дуцески Бранко, в. д. директор, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Ми-
лошевски Онче директор без ограничување. 

От Окружниот стопански суд во Скопје, Снег. 
бр. 368/86. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 236 од 14. IV 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 2—2014—0—о—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената — проширувањето 
на споредната дејност на Земјоделската задруга 

„Мрзенци", Р. О., е. Мрзенци, Гевгелија, со след-
ните податоци: Се запиша проширувањето на спо-
редната дејност СО: 

— трговија на мало со прехранбени производи, 
житарица и млински производи, зеленчук и овошје 
и преработки од нив, алкохол и алкохолни пија-
лаци, добиток и живина, месо и сувомесни произ-
води, разни животни производи и производи за до-
машни потреби; ч 

— трговија на Големо и мало со непрехранбени 
производи, обувки, кожа гума и пластика, сурова 
кожа, волна и производи од волна, метална и елек-
тротехничка стока, градежен и инсталационен мате-
ријал и стоки, хемиски производи, бои и лакови, 
мешана стока, индустриски отпадоци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 236/86. (199) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 468 од 24. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 1—1665—0—0—о, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овласте-
но за застапување на Домот на културата „Јосип 
Броз Тито", Р. О. — Куманово, у л - „Маршал Тито" 
бб, со следните податоци : Се б р и т е досегашниот 
застапник Драгољуб Димовски, в. д. директор, без 
ограничување, а се запишува како нов застапник 
Миодраг Стојановски, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд. во Скопје, Срег. 
бр. 468/86. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со ре-
шението Срег. бр. 404 од 21. IV. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 1—729—0—0—0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирмата со 
следните податоци: Досегашната фирма на Работна-
та организација .Комбинирана детска установа „Ан-
гел Шајче", Ц.О. — Куманово се менува и во 
иднина ќе гласи: Работна организација за згрижу-
вање, воспитание и образование на деца од пред-
училишна возраст „Ангел Шајче", Ц. О. — Кума-
ново. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 404/86. (201) 

КОНКУРСИ 
Собирот на работните луѓе при Централното ос-

новно училиште „Ванчо Китанов" — Пехчев©, 

р а с л и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
(ДИРЕКТОР) — РЕИЗБОР 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и посебните услови предвидени со Статутот: 

, 1. да има завршено филозофски факултет, педа-
гошка академија, педагошки факултет, отсек за од-
деленска настава, лице кое има завршено соодветна 
група на образование на факултет, .висока школа, 
ликовна академија, музичка академија^ или виша 
школа,-

2. да има најмалку 6 (шест) години работно 
искуство во наставата; 

3. да има организациони способности ; 
4. да поседува морални и политички квалитети; 
5. да не е осудуван и да не е под .истрага. 
Молбите со потребните документи да се праќаат 

на адреса на Централно основно училиште „В,анчо 
Китанов" — Пехчев©. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат во разгледување. Рок за поднесување на мол-
бите е 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот во печатот. Кандидатите ќе бидат известени 
во рок од 8 (о)сум) дена по донесеното решение. (283) 
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Врз синова -на член 88 од Статутот н а Работнич-
киот универзитет „Тошо Арсов" — Виница и Одлу-
ката на Собирот на работните луѓе, Конкурсната 
комисија 

р а|сп(И ш у . в , а 
К О Н К У Р С 

ЗА П О П О Л Н У В А Њ Е НА РАБОТНОТО МЕСТО И Н -
ДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН — Д И Р Е К Т О Р 

(РЕИЗБОР) 

Кандидатот з а и з б о р к а индивидуален работово-
ден орган — директор н а установата, п о к р а ј усло-
вите предвидени во ЗЗТ, т р е б а д а ги исполнува и 
следните посебни услови: 

— да има висока школска подготовка (филозоф-
ски, правен и економски факултет ) ; 

— н а ј м а л к у 5 падини работно искуство н а р а к о -
водно место; 

— д а има искуство во р а б о т а оо образовани« н а 
возрасни; 

— д а има ниша школска подготовка (завршено 
.ПА, 1пр1авн:а или економска насока) до шест години 
работно искуство и искуство во работата со возрас-
ни; 

— д а поседува морално-политички квалитети и 
организ атор ски сно оо бности; 

— да не е осудуван за кривични дела. 
Конкурсот е отворен 15" дена о д денот на о б ј а -

вувањето. 

С О О П Ш Т Е Н И Ј А 

Врз основа н а член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник н а СРМ" бр. 17/79 и 46^82), 
собранијата н а општините Гази Баба , Кинела Вода 
и Чаир објавуваат дека ќ е и з в р ш а т 

ИЗБОР НА Ч Е Т И Р И СУДИИ ВО О П Ш Т И Н С К И О Т 
СУД СКОПЈЕ I I — СКОПЈЕ 

Кандидатите за избор н а судија т р е б а да ги ис-
полнуваат следните услови: 

— д а се д р ж а в ј а н и н а Социјалистичка Ф е д е р а -
тивна Република Југославија ; 

— д а се д и п л о м и р а н и правници до потребно ис-
куство и стручно знаење,-

— да и м а а т положено правосуден испит и 
— да и м а а т морално-политички квалитети з а вр-

шење н а судската функци ја . 
Заинтересираните кандидати, пријавите оо по-

требните документи т р е б а да ги достават д о Собра -
нието н а о п ш т и н а т а Ч а и р — Комисија з а 'Прашањата 
на изборите м именувањата , . во 'рок о д 15 дена о д 
денот н а об јавувањето на одеа соопштение. (2812) 

Врз основа н а член 96 о д З а к о н о т з а редовните 
судови ^„Службен весник н а ОРМ" бр. 17/79), Коми-
сијата з а и з б о р и и именувања на Собранието н а о п -
штина Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
дека ќ е врши (избор н а еден (судија во Општин-

скиот суд 1ВО Гостивар 

Кандидатите з а судија во Општинскиот суд, по-
к р а ј општите услЈсиви предвидени со З а к о н о т з,а здру-
жениот труд, т р е б а д а ги исполнуваат и посебните 
услови предвидени во> член 91 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник н а СР!М" бр. 17/79). 

При јавите со потребните д о к у м е н т и кандидатите 
д а ги до|ставуваат д о Собранието н а о п ш т и н а т а Гос-
тивар — Комисија за и з б о р и и именувања во р о к 
од 15 д е н а о д денот н а објавувањето во весникот 
„Нова Македонија" . (284) 

С Л У Ж Б А Н А ОПШТЕСТВЕНОТО К Н И Г О В О Д -
СТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА — ЦЕНТРАЛА 

В О С К О П Ј Е 

Согласно одредбите на член 4 од Законот за 
привремена з а б р а н а на располагање ср дел од опш-
тествените средства за лични доходи, за заедничка 
потрошувачка на работниците и определени трошо-
ци на работењето за 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ" бро ј 34/86), Службата на општественото кни-
говодство во СР Македони ја издава 

О Б Ј А В А 

1. Процентот на растежот на доходот по ра-
ботник во стопанството на Републиката за периодот 
ј ануари-март 1986 година во однос на истиот пе-
риод од претходната година изнесува 80,2%. 1 

2. Стапките на акумулативноста на одделните 
дејности за периодот ј ацуари-март изнесуваат : 

1985 1986 

Собранијата на општините Гази Баба , Карпош, 
Кинела Вода, Центар и Чаир , /врз основа н а член 
25 и 27 од З а к о н о т за судовите з а п р е к р ш о ц и 
(„Службен весник н а СР1М" бро ј 6/85) ќ е и з в р ш а т 
избор н а €ден судија з а п р е к р ш о ц и на Општин-
скиот суд за п р е к р ш о ц и н а општините Гази Баба, 
Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир . 

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите 
услови з а стекнување н а СВОЈСТВОТО н а р а б о т н и к во 
органите за д р ж а в н а т а у п р а в а : 

1. д а се д р ж а в ј а н и н а Социјалистичка Федера -
тивна Република Југославија,-

2. да се здравствено способни з а вршење н а за -
дачите и 'работите; 

3. против нив да не се (води к р и в и ч н а постапка,-
4. да се дипломирани правници ш п о л о ж е н пра-

восуден испит. 
Кандидатите да поднесат п р и ј а в и до Собранието 

на -општината Центар — Скопје, Комисија з а п р а -
шањата н а изборите и именувањата , во р о к од 15 
дена, ометано од денот н а 016јавувањето. 

Кандидатите се д о л ж н и к о н п р и ј а в а т а д а ги под-
несат потребните документи и б и о г р а ф с к и податоци . 

01 
0101 
010101 
010102 
010104 
010105 
010200 
010203 
010500 
010600 
010700 
010710 
010711 
010712 
010713 
010720 
010800 

010820 

010890 

010900 
010930 
011000 
011010 
011090 

011091 
011100 
011110 
011119 
011200 
011210 
011219 
011220 

Вкупно стопанство 2,7®/о 2 ,7% 
Индустрија и рударство 3 ,5% 3,2% 
Електростопанство 1 , 2 % 1,1% 
Хидроцентрали , 0 ,1% 0,1% 
Термоцентрали 2 ,3% 1,9% 
Пренос, на елек. енергија 1,4'% 0 ,7% 
Дистрибуција на ел. енерг. 0 ,9% 0,5'% 
Производство на јаглен . 0 ,9% 3,2'% 
Производство на лигнит 0 ,9% 3,2% 
Производство на дер. на н а ф т а 6 ,2% 1.7% 
Производство на ж е л е з н а руда 0 ,4% 1,1'% 
Ц р н а металурги ја 2 ,9% 3,2% 
Производство на ж е л е з о и челик 2 ,9% 3,3% 
Производство на ж е л е з о 4 ,2% 5,2% 
Производство на челик 2 ,4% 2,4% 
Производство-на валан челик 2 ,9% 3,3% 
Производство на ф е р о легури 3,2% 2 ,8% 
Производство на руд. на 
обоени мет. 5 ,7% 2,5% 
Производство на олово и 
цинк. руда 5,9% 2,8% 
Производство на остан. 
метал, руди 3 ,8% 3,0% 
Производство на обоени метали 2 ,6% 2,8% 
Производство на цинк 2 ,6% 2,8% 
П р е р а б о т к а на обоени метали 6,3% 3,5% 
П р е р а б о т к а на алуминиум 5 ,6% 3 , 7 % 
П р е р а б о т к а на останали 
об. метали 8 ,2% 3,3% 
П р е р а б о т к а на бакар 8 ,2% 3,3% 
Производство на неметали 3 ,1% 1,9% 
Производство на неметал минер. 3 ,1% 1,9% 
Производство на ост. неметали 3,1% 1,9% 
П р е р а б о т к а на неметали 6 ,3% 3,6% 
Производство на стакло 9 ,7% 2,6% 
Производство на ост. стакло 7 ,0% 2,0% 
Производство на огненоот. мат . 4 ,6% 4 ,9% 
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011230 Производство на порцелан 3 ,7% 3 ,8% 
011231 Производство на порц. за дом. 4 ,5% 5,7% 
011290 Ос. преработка на неметали 7 ,6% 4,1% 
011299 Преработ . на ос. неметали 7 ,6% 4 ,1% 
011300 Металопреработувачка дејност 3 ,6% 3,2% 
011310 Производство на репро-мат . 4 ,1% 2 ,2% 
011311 Производство на леани произ . 9 ,1% 1,6% 
011312 Производство на инст. мат . 7 ,6% 4 ,3% . 
011313 Произ . на алатки 2 ,6% 1,9% 
011314 Произв . на метална а м б а л а ж а 0 ,9% 0 ,3% 
011315 Произв . на ж и ч а н а стока 3 ,8% 4,6% 
011319 Производ, на ост. метални мат. 1,6% 2,5% 
011320 Произв . на метал, конструкција 3,2% 3,7% 
011390 Произ . на ост. метал, произв. 3,8% 5,0%> 
011400 Машиноградба 5,9% 6,3'% 
011410 Произв. на м а ш и н и и уреди 6,1% 6,3% 
011413 Произ . на маш. за об. на мет. 5,4% 6,6% 
011419 Произ . на ОС?, м а ш и н и 6,9% 5,9% 
011500 Произ . на сообраќ . средства 3,9% 5,0% 
011510 . Произ . и поп. на шин. возила 4,2'% 4,5% 
011511 Произ . на ШИНСКИ возила 4 ,2% 4 ,9% 
011512 Поправка на шински возила 3 ,6% 2,0% 
011520 Произ . на друмски возила 3 ,9% 5,1% 
011522 Производство на камиони 4 ,4% 6,9% ( 
011527 Произво . на делови за возила 3,6'% 4 ,0% 
011700 Произв . на елек. маш. 

и апарати 4 ,8% 4,2% 
011710 Произ . на електр. м а ш и н и 3,1'% 3,2% 
011720 . Произ . на електр. апарати 4 ,6% 3,2% 
011721 Произ . на дел. за 

електр. апарати 5 ,5% 3,1% 
011722 Произ . на рад. и ТВ апарати 1,1% 3,4% 
011723 Произ . на акумуникац . ур. 1 ,1% 2,7% 
011729 Произ . на ост. електр. апарати 5 ,5% 4,1% 
011730 Произ . на каблови 10,4% 3,5% 
011790 Остан. произ . на елек. апарати 4 ,1% 4,6% 
011792 Производство на светилки 
1)11793 Производство на акумулатори 4 ,4% 4 ,3% 
011799 Произ . на неспом. ел. пр. 4 ,1% 3,9% 
011800 Произ . на хемиски производи 5,2'% 3,2% 
011810 Произ . на хемикалии 4 ,7% 4 ,4% 
011820 Произ . на хемик. за земјод . 5 ,8% 2 ,8% 
011830 Произ . на хем. влакна и мас. 5 ,1% 3,2% 
011831 Произ . на хемиски влакна 6 ,8% 2 , 4 % , 
011832 Произ . на пластични маси 3 ,7% 4 ,9% 
011900 Произ . на хемиски производи 3,4% 4 ,3% 
011910 Произ . на лекови 3 ,1% 4 ,3% 
011940 Преработка на пласт, маси 3,6'% 2 ,3% 
011941 Пр. на а м б а л а ж а од пласт, маси 4 ,9% 2,5% 
011949 О^т. преработка на пласт. мас. 2 ,6% 2,2% 
011990 Произ . на останати 

хемиски производи 2 ,1% 3,6% 
012000 ' Произ . на камен и песок 1,5% 6,3% 
012001 Производство на к а м е н . 1,5% 6,3% 
012002 Производство на песок 2 ,9% 1,9% 
012100 Производство на градеж, матер . 1 ,8% 1,7% 
012110 Производство на вар и гипс 0,7% 1,0% 
012111 Производство на вар 0 ,6% 1,9% 
012112 Производство на гипс 0 ,7% 1,0% 
012120 Производство на цемент 2 ,0% 2,0% 
012140 Произв . на град. п р е ф а б . 1 ,7% 1,5% 
012141 Произ . на азб. цемент, произ . 7 ,2% 3,9% 
012142 Произ . на п р е ф а б р и к а т и 0,7% 0,7% 
012143 Произ . на битумен, произ . 0 ,3% 2,8% 
012200 Произ . на реж. гр и пл. 2 ,1% 2,2% 
012201 Произ . на режана гр. 2 ,3% 2,8%» 
012202 Произ . на плочи 0 ,2% 0,9% 
012300 Произ . на фин . пр. ОД дрво 3 ,2% 4,2% 
012310 Производство на мебел 3,3% 4,2% 
012320 " Произ . на ост. фин . Произ. 2 ,8% 4,2% 
012321 Произ . на а м б а л а ж а 2,2% 2,4'% 
012322 Произ . на градеж, елемен. 3,1% 5,0% 
012323 Произ . на дрвна галан. 2 ,2% 2,0% 
012400 Произ . и прераб. на харт. 2 ,9% 3,9% 
012410 Произ . на целулоза и хартија 1,0% 2,8% 
012420 Преработка на хартија 4 ,2% 4,6% 
012421 Произ . на амбал. од харти ја 3,7'% 4,9% 
012429 Ост. преработка на хартија ' 2 ,3% 6,2% 
012500 Произ . на преѓа и ткаен. 4 ,5% 3,2% 
012510 Произ . на влакна и преѓа 5 ,0% 2,9%» 
012512 Произ . на памуч. преѓа 5 ,6% 2,1% 

012513 
012516 
012520 
012521 
012522 
Р12523 
012524 
012600 
012610 
012611 
021612 
012613 
012615 
012620 
012621 
012622 
012623 
012624 
012690 
012691 
012699 
012700 
012701 
012703 
012800 
012810 
012820 
012900 
012909 
013000 
013010 
013020 

013021 
013022 
013030 
013040 
013041 
013042 
013050 
013060 
013070 
013071 
013072 
013073 
013080 

013090 
013099 
013100 
013110 
013112 
013113 
013114 
013120 

013122 
013200 
013300 
013310 
013320 
013400 
013500 

013900 
013904 
020000 
020100 
020110 
020120 
020121 
020130 
020131 
020140 
020200 
020201 
020202 
020300 
020302 
030000 
030001 
030003 

Произ . на вол. преѓа 4 ,5% 5,3% 
Произ . на синтетич. преѓа 4 ,1% 1,8% 
Произ . на ткаенини 4 ,0% 3,6°/о 
Произ . на памучни ткаенини 4 ,3% 3 ,4% 
Произ . на волнени ткаенини 3 ,0% 4,4 % 
Произ . на коноп, ткаенини 10,2% 3 ,8% 
Произ . на свилени ткаенини 3 ,0% 3,2% 
Произ . на тот. текст, произ . 3 ,9% 3,3% 
Произ . на т р и к о т а ж а 4 ,9% 3 ,2% 
Произ . на трикот, ткаенини 5 ,4% 3 ,7% 
Произ . на трикот, дол. обл. 5 ,1% 3,8% 
Произ . на трикотаж. обл. 3 ,9% 2,3 % 
Произ . на позамантери ја — 2,7% 
Произ . на к о н ф е к ц и ј а 3 ,9% 3,6% 
Произ . на постелина 4 ,9% 4 ,7% 
Произ . на облека 3 ,8% 3,1% 
П р о и з на пост. за дом. 2 ,5% 4 ,6% 
Произ . на т е ш к а к о н ф е к ц и ј а 3 ,8% 2,3% 
Произ . на ост. текст, произ . 2 ,8% 2,5% 
Произ . на покрив, за под 3 ,0% 2 ,5% 
Произ . на неп. текст, произ . 2 ,7% 2 ,5% 
Произ . на к о ж а и крзно 4 ,6% 3,2% 
Произ . на крупна к о ж а 4 ,4% 3 ,3% 
Произ . на сит. к о ж а и крзно 5 ,4% 3,1% 
Произ . на к о ж . обувки и галан. 4 ,2% 4,2% 
Произ . на к о ж н и обувки 4,2'% 4 ,2% 
Произ . на галантерија 2 ,5% 6,5% 
П р е р а б о т к а на кауч. 3,5%. 2,3% 
Ост. прераб . на каучук 3 ,5% 2,3% 
Произ . на прехрамб . производи 3,4% 3,1 % 
Мелење на ж и т а р и ц и 3,2% 3,4% 
Производство на леб 
и тестенини 0,9% 0 ,7% 
Производство на леб и пецива 0,8% 0,7% 
Производство на тестенини 2,4% 1,5% 
П р е р а б о т к а на овошје и зелен. 2,8% 2 ,8% 
П р е р а б о т к а на месо и риба 3 ,6% 3,0% 
Колење на добиток 4 ,1% 3,3% 
П р е р а б о т к а н а ' месо — 0,6% 
П р е р а б о т к а на млеко 1,4% 1,1% 
Производство на ш е ќ е р 3 ,2% 10,9%) 
Произ . на кондитор . производи 8,1% 3,9% 
Произ . на к а к а о производи 11,0% 4 ,7% 
Производство на бомбони 5 ,4% 4,0% 
Производство на кекси 2 ,8% 1,0% 
Производство на растителни 
масла 4 ,4% 6,1 % 
Произв . на ост. прех. производи 4,3 % 3 ,8% 
Ост. прехранбени производи 4,3% 3,8% 
Произ . на пи јалоци . 5 ,0% 5,6% 
Произ . на алкохолни пи јалоци 5,1% 5 ,6% 
Произ . на пиво 2 ,8% 3,4 % 
Производство на вино 6,0% 6,6% 
Производство на вин. дестилат 3 ,3% 3,2% 
Производство на б^залкохол. 
пи јалоци 2,8% 2,8 % 
Произ . на минерална вода 2 ,3% 0,8% 
Произ . на добиточна храна 4 ,5% 3,4% 
Произ . и п р е р а б о т к а на тутун 6,0% 7,3% 
Произ . на ф е р м . тутун 5,8'% 6,6% 
П р е р а б о т к а на тутун 6 ,6% 9 ,2% 
Г р а ф и ч к а дејност 2 ,9% 3,1% 
Дораб. , прераб . произв. сур. 
од отп. 7 ,9% 3,6% 
Произ . на разнов. произ . 6 ,0% 14,6% 
Произ . на накит 6 ,0% 14,6% 
Земјоделство и рибарство 1,7% 2 ,3% 
Земјоделско производство 1,6% 2,3% 
Земјоделство 1,8% 2,7% 
Овоштарство 1,8% 1,5% 
Производство на овошје 1,8% 1,5% 
Лозарство 0,9'% 2,0% 
Производство на гроз је 0 ,9% 2,0 % 
Сточарство 2,3'% 2,4% 
Земјоделски услуги 3,2% - 2,0%, 
Услуги за растител. производи 3,2'% 1,8% 
Услуги за сточарство 2,3 % 5,6% 
Рибарство 2,5% 3,7% 
Рибарство на р е к и 2,5% 3,7% 
Шумарство 0 ,2% 0,2% 
Одгледување на ш у м и 0,5% — 

Искористување на ш у м и 0,2% 0,4% 
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040002 Зашт. од шт. деј. на води 
050000 Градежништво 
050100 Високоградба 
050200 Нискоградба и хидроградба 
050201 Изградба на сооб. објекти 
050202 Хидроградба 
050209 Изградба на ост. објекти 
050300 Инсталац. и завршни работи 
050301 Градежни инсталации 
050302 Завршни и занаетчиски работи 
060000 Сообраќај и врски 
060100 Железнички сообраќај 
060101 Превоз на железн. сообраќај 
060102 Влечење на возови 
060104 Одржување на пруги 
060105 Одржување на уреди 
060500 Друмски сообраќај 
060501 Превоз на патници во 

друм. сооб. 
060502 Превоз на стоки во друм. сооб. 
060600 Градски сообраќај 
060601 Превоз на патници во 

град. сооб. 
060900 ПТТ услуги 
070000 Трговија 
070100 Трговија на мало 
070110 Трговија на мало со прех. стоки 
070111 Трговија на мало со леб 
070112 Трговија на мало со овош. 

и зелен. 
070114 Тргов. на мало со 

прехрамб. произ. 
070120 Тргов. на мало со 

непрех. произ. 
070121 Тргов. на мало со текстил 
070122 Тргов. на мало со кожа и гума 
070123 Тргов. на мало со мет. стока 
.070124 Трговина мало со огрев 
070125 Тргов. на мало со мебел 
070127 . Тргов. на мало со бои и хем. 
070128 Тргов. на мало со книги 
070129 Тргов. на мало со ост. стока 
070130 Тргов, на мало со меш. стока 
070131 Стоковни куќи 
070132 Трговија на мало со ост. 

м е т . стока 
070140 Тргов. на мало со возила 
070150 Тргов. на мало со деривати 

на нафта 
070200 Тргов. на големо 
070210 Тргов. на големо со прех. стока 
070211 Тргов. на големо со житарици 
070212 Тршв. на големо со овош. 

и зеленч. 
070213 Тргов. на големо со 

алкохол, пијалоци 
070214 Тргов. на големо со стока 
070219 Тргов. на големо со пр. про. 
070220 Тргов. на големо со 

непрех. произ. 
070221 Тргов. на големо со текстил 
070222 Тргов. на големо со сурова 

кожа 
070223 Тргов. на големо со метал, 

стока 
070224 Тргов. на големо со 

град. матер. 
070225 Тргов. на големо со 

хемис. произ. 
070226 Тргов. на големо со хартија 
070227 Тргов. на големо со лекови 
070229 Тргов. на големо со ост. неп. п. 
070230 Тргов. на големо со воз. и дел. 
070250 Тргов. на големо со меш. стока 
070260 Тргов. на големо со отпадоци 
070300 Надворешна трговија 
070310 Надвор, тргов. со прех. стока 
070320 Надвор, тргов. со непрех. стока 
080000 Угостителство и туризам 
080100 Угостителство 
080110 Угостител, усл. на сместување. 

0,1% 0,1% 
1,0% 1,2% 
1,0% 0,8% 
0,5% 0,7% 
0,3%' 0,1% 
0,1% 0,2% 
4,6% 5,9% 
2,7% 3,7% 
2,4'% 2,4% 
3,1% 4,9% 
1,3% 1,0% 
1,2% 0,5% 
1,0% 0,6% 
1,8% 0,8% 
0,8% 0,2% 
0,7% 0,4% 
2,1 % 2,4% 

1,7% ' 2,4% 
2,2% 2,4% 
1,4% 2,3% 

1,4% 2,3% 
0,5% 0,6% 
2,5% 2,9% 
1,8% 1,8% 
1,6% 1,4% 
0,2% — 

6,9% 7,8% 

1,4% 1,1% 

1,9% 1,9% 
1,6% 2,2% 
1,1% 2,6% 
2,7% 2,7% 
1,9% 3,0% 
3„5% 1,1% 
0,4°/о 2,0% 
1,4% 1,1% 
1,7% 3,7% 
2,1% 2,0 % 
1,5'% 1,4% 

2,4% 2,4% 
2,5% 4,0% 

0,1% 0,3% 
2,9% 3,4 % 
3,9% 3,7% 
4,1% 2,9% 

3,6% 3,3% 

0,9% 0,8% 
3,2% 1,8% 
4,3% 4,5% 

3,6% 3,8% 
2,6% 1,3% 

9,7% 6,3% 

4,5% 4,7% 

3,6% 5,2% 

3,8% 3,8% 
1,3% 3,2% 
2,1% 2,6% 
1,1% 0,8% 
5,9% 6,6% 
2,9% 3,2% 
4,2% 3,7% 
.2,6% 3,4% 
4,0 % 7,2°/:) 
2 ,4% 2,5% 
0,5% 0,4% 
0,5% 0,5% 
0,4% 0,2% 

080112 Хотели, мотели, останати 0,2% 0,3% 
080119 Останати услуги на "сместување 4,ѕ% 1,Т°/о 
080120 Угостител, услуги на исхрана 0,5% 0,8% 
080121 Ресторани со послужување 0,4% 0,4% 
080122 Ресторани со самопослужување 0,1% 0,2% 
080123 Ресторан за општествена 

исхрана 0,5% 1,2% 
080129 Остан. услуги на исхрана 1,4% 3,9% 
080190 Останати угостител, услуги 2,6% 1,3% 
080200 Туристичко посредување 2,2% 0,1% 
080201 Туристички агенции 2,2% 0,1% 
090000 Занаетчиство 2,5% 2,5% 
090100 Занает, услуги и поправки 2,5% 2,6% 
090120 Из. и поправ, на нет. про. 2,2% 2,0% 
090121 Поправ, на друмски возила 2,0% 1,7'% 
090122 Поправ, на пр. на прец. мех. 0,1% 0,4% 
090123 Изработка на метал. проз. 3,4% 3,2% 
090129 Ост. ус. на металоп. занат. 1,5% 3,3% 
090130 Израб. и попр. на ел. пр. 1,8% 2,7% 
090131 Поправка на елек. апар. 

за домаќ. 1,5% 2,9"% 
090132 Поправка на рад. и ТВ апарати 2,1% 1,3% 
090133 Изработка на електр. пр. 3,5% 19,7% 
090139 Поправ, на ост. елек. апарати 1,8% 2,8% 
090140 Израб. на предмети од дрво 12,3% 6,3% 
090150 Израбо. на предмети од 

текстил 4,2% 4,4% 
090160 Изработ. на предмети од кожа 4,1% 5,9% 
090170 Изработи на прехран, произ. 1,4% 1,3% 
090172 Кол. на добиток и произ. 

на месо 1,2% 1,1% 
090179 Изработ. на ост. прех. произ. 2,3% 1,6% 
090180 Израб. на разнов. произ. 13,4% 10,5% 
090181 Израб. на пред. од пласт. мат. 3,2% 5,0% 
090182 Израб. на ортопедски помагала 14,3% 11,3% 
090183 Израб. на пред. од хартија 1,7% 0,8% 
090189 Израб. на неп. рази. произ. 5,9% 14,2% 
090200 Лични услуги 3,9% 0,5% 
090201 Бербер, и козмет. услуги 6,1% 7,4% 
090209 Остан. лични услуги 17,8% 0,9% 
100000 Станбено-комунални услуги 1,6% 1,1% 
100100 Уред. на насел. и прост. 0,9% 1,0% 
100103 Уред. на зелени површини 0,7% 0,9% 
100200 Станбена дејност 0,6'% — 
100300 Комунални дејности 1,6% 1,1% 
100340 Произ. и дистриб. на топл. 6,1% 4,6% 
100350 Одржув. чист. во населби 0,9% 1,6% 
100351 Чистење на јавни површини ' 0,6% 0,4% 
100390 Остан. комунални дејности 1,0% 1,1'% 
100399 Други неспом. ком. дејности 3,0% 1,5% 
110000 Финан. и други услуги 2,7% 2,8% 
110200 Осиг. имоти и лица 14,3% 17,7% 
110202 Лотарија и кладилници 14,3% 17,7% 
110300 Услуги во областа на прометот 3,0% 4,4% 
110301 Јавни складишта и пазари 1,0% 1,2% 
110302 Услуги на реклама 2,0% 8,8% 
110303 Комб. раб. на ост. пром. 

ст. усл. - 6,1% 3,4% 
110309 Неспом. услуги во прометот 3,2% 5,0% 
110400 Проектор, и срод. услуги 1,6% 1,6% 
110401 Просторно планирање 2,1% 1,4% 
110402 Проек. на град. објекти 0,8% 0,8% 
110403 Остан. проектирање 0,6% 0,7% 
110404 Инженеринг 2,4% 2,1% 
110405 Премерување на земјиште 0,2% 1,5% 
110406 Испитување на материјали 0,3% 0,3% 
110500 Геолошки истражувања 2,3% 0,2% 
110600 Истраж. развој, работа 2,1% 2,1% 
110610 Истраж. и раз. услуги 1,5% 1,7% 
110611 Истраж. во стопанството 1,5% 1,7% 
110620 Економски услуги 8,6% 5,0% 
110900 Деловни услуги 2,1% 2,0% 
110901 Услуги на контрола на 

квалитет 4,7% 1,8% 
110902 Приредување на саеми 1,2% 2,3% 
110903 Книговодствени услуги 2,1% 1,5% 
110909 Остан. неспоменати услуги 10,1% 6,2% 
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С О Д Р Ж И Н А 

. Страну 

458. Одлука за составот и именување на прет-
седател и членови на Комисијата за одли-
кувања на Претседателството на СРМ — 761 

459. Одлука за изменување на Одлуката за ут-
врдување на бројот на членовите на Со-
ветот за народна одбрана на Претседа-
телството на СР Македонија и за нивното 
именување — — — — — — — — 761 

460. Одлука за разрешување и именување на 
член на Комисијата за помилување на 
Претседателството на СРМ — — — — 762 

461. Одлука за разрешување и именување на ч 
• член на Комисијата за претставки и по-

плаки на Претседателството на СРМ — — 762 

462. Одлука за помилување на осудени лица — 762 

463. Решение за распишување дополнителни из-
бори за еден делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ од општината 
Тетово — — — — — _ _ _ _ _ 762 

464. Уредба за пропишување на висината на 
надоместокот на членовите на Републички-
от штаб за цивилна заштита, ако се анга-
жирани во случај на елементарни и други 
несреќи и други опасности во мир — — 762 

465. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за патните, дневните и другите 
трошоци за службени патувања во стран-
ство на работниците во републичките ор-
гани на управата — — — — — — 763 

466. ^Одлука за дополнување на Одлуката за 
поблиските намени, начинот и условите за 
користење на паричните средства на Ре-
публиката и на општините што се водат 
како депозит во Народната банка на Ма-
кедонија во 1986 година — — — — — 764 

467. Одлука за висината на придонесот на „Дет-
ска недела" во времето од 1 до 7. X. 1986 
година — — — — — — — — — 764 

468. Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница во 
Советот на РО Републички завод за зашти-
та на спомениците на културата — — — 764 

469. Решение за назначување помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи 765 

470. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за" внатрешни 
работи —. — — — — — — — — 765 

471. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи — — — — — — — — — 733 

472. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за култура — — 7:35 

473. Решение за разредување од должноста по-
мошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи — -т- — 765 

I 
474. Решение за давање согласност за назна-

чување републички инспектор за патишта 
во Републичкиот инспекторат за сообраќај1 

и врски — — — — — — — — — 765 

475. Правилник за пропишување на износот на • 
надоместокот што им припаѓа на лицата за 
вршење на работите на заштитата од не-
експлодирани убојни средства во мир — 765 

476. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 90/86 од 4 јуни 1986 година — — 766 

477. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 209/85 ОД 4 јуни 1986 година — — 767 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 

262. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на условите, на-
чинот на остварувањето и висината на до-
даток на деца за 1986 година — — — 767 

263. Одлука за еднократна -вонредна исплата на 
додаток на деца заради заштита на жи-
вотниот стандард на корисниците — — 768 

264. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за износот и видот на приходите 
на работникот и членовите на неговото по-
тесно семејство односно домаќинство кои 
влијаат на правото на продолжен паричен 
надоместок — — —- — — — — — 768 

265. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за износот и видот на прихо-

д и т е на работникот и членовите на него-
вото потесно семејство, односно домаќин-
ство кои влијаат на правото на продол-
жен паричен надоместок — — — — — 738 

ДЕБАР 

266. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите за 1986 година — — — — — 768 

СТРУМИЦА 

267. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите на ОСИЗ за физичка култура — 
Струмица и здружување на средства во 
Републичката СИЗ за физичка култура во 
1986 година — — — — — — _ _ 769 

Објава на Службата на општественото кни-
говодство во СР Македонија — — — — 773 
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