
270. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 28 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прост на: 
1. Лимани Мазлам Шукри, од Кичево, 
2. Лимани Шукри Абиб, од Кичево, 
3. Мемети Шемси Неџат, од, е. Вејце, 
4. Наковска Нове Достана, од е. Стрмош, 
5. Шибанац Иван Казимир, од Куманово, 
6. Преспаноски Јован Цане, од Прилеп, 
7. Бељули Пајазит Меџит, од Скопје, 
8. Масар Абиб Сеља, од е. Делогожда, 
9. Пехливанов Методи Ванчо, од Штип, 

10. Богатиноски Живко Борко, од М. Брод. • 
11. Насковски Иван Сашо, од Скопје, 
12. Трајков Киро Душко, од е. Муртино, 
13. Илов Пане Атанас, од Титов Велес, 
14. Савевски Стојмир Мице, од Скопје, 
15. Спасов Тихомир Јовче, од Титов Велес, 
16. Влаховиќ Богиќ Зоран, од Скопје. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 45 дена 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на: 

1. Шибакоски Вангел Стојан, од Охрид. 
III 

Изречената казна затвор во траење од 1 месец 
се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Лазов Јордан Благој, од Штин. 
IV 

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца 
се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Џаферовски Џемаил Ибраим, од е. Дебриште, 
2. Дурмоски Салип Абдула, од е. Дебриште. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Ристевски Васил Атанас, од е. Средно Егри, 
2. Здравевски Вукашин Драган, од е. Дебреште. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Шибакоски Насте Вангел, од Охрид. 
2. Трајков Ристо Горѓи, од е. Варош. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 

да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Мијалков Тодор Ангел, од Штип. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Алиовски Риза Амит, од Скопје, 
2. Златкоски Ордан Петре, од е. Алинци. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Меноска Раде Благица, од Кичево, 
2. Наумоски Козмо Зоран, од Скопје, 
3. Златкоски Петре Славе, од е. Алинци. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Имери Адем Имер, од е. Синѓелиќ, 
2. Алексовски Славко Миле, од Скопје. 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

и 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 
години не стори ново кривично дело на: 

1. Стоилкоска Спиро Лилјана, од Скопје. 

XII 
Изречената парична казна во износ од 20.000,00 

динари се замени со условна осуда, со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 
1 година не стори ново кривично дело на: 

1. Јотевски Вангел Александар, од е. Боруштево. 

XIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Граматиков Благој Митко, од Струмица, 
2. Не делковски Јован Михајло, од Битола, 
3. Хамид Хамид Авдураман, од Скопје, 
4. Мишкоски Борис Миле, од Прилеп. 

XIV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Пањета Мујо Ќамил, од Илиџа. 

XV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 години на.-
1. Ѓорѓиевски Серафим Никола, од е. Огут, 
2. Стојановски Дончо Јоше, од Битола. 

XVI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-445 Претседател 
28 мај 1984 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Томе Буклески, е. р. 

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

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 60 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 
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271. 
Врз основа на член 9 од Законот за републич-

ките совети, член 56 алинеја 8 од Деловникот на 
Претседателството на СРМ и дел 3 точка 3 од Одлу-
ката за организацијата и делокругот на Претседател-
ството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седни-
цата одржана на 23 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОРЕ-

ДОКОТ УТВРДЕН СО УСТАВОТ 

I 
1. Илија Христовски се разрешува од секретар на 

Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден 
со Уставот. 

2. Трајче Мацевски се именува за секретар на Ре-
публичкиот совет за заштита на поредокот утврден 
со Уставот. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-362 Претседател 
26 април 1984 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

272. 
Врз основа на член 56 алинеја 8 од Деловникот 

на Претседателството на СРМ и дел 3 точка 2 од Од-
луката за организацијата и делокругот на Службата 
на Претседателството на СРМ, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 23 април 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК 

СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
1. Трајче Нацевски се разрешува од помошник 

секретар на Претседателството на СРМ. 
2. Слободан Акимоски се именува за помошник 

секретар на Претседателството на СРМ. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија. 

Бр. 08-361 
26 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

273. 
Врз основа на член 56 алинеја 8 од Деловникот 

на Претседателството на СРМ и дел 3 точка 2 од 
Одлуката за организацијата и делокругот на Служ-
бата на Претседателството на СРМ, Претседателство-
то на СРМ, на седницата одржана на 23 април 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ЗА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА ВО СЛУЖБАТА НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ И ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И 
ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАРИ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
1. Љубен Арнаудоски се именува за советник по 

општествено-политички прашања во Службата на 
Претседателството на СРМ. 

2. За секретари на работните тела на Претседа-
телството на СРМ се разрешуваат и именуваат след-
ните работници: 

— Слободан Акимоски се разрешува од секретар 
на Комисијата за. одликување на Претседателството 
на СРМ; 

— Љубинка Лака се именува за секретар на Ко-
мисијата за одликување на Претседателството на 

- С РМ; 
— Љубен Арнаудоски се разрешува од секретар 

на Комисијата за претставки и поплаки на Претсе-
дателството на СРМ; 

Евица Лазарова се именува за секретар на 
Комисијата за претставки и поплаки на Претседател-
ството на СРМ. 

II . 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-363 
26 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

274. 
Врз основа на член 56 алинеја 8 од Деловникот 

на Претседателството на СРМ и дел 3 точка 2 од 
Одлуката за организацијата и делокругот на Служ-
бата на Претседателството на СРМ, Претседателство-
то на СРМ, на седницата одржана на 23 април 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ПОМИЛУВАЊЕ 

I 
За секретар на Комисијата за помилување се име-

нува Василка Јурукоска, досегашен секретар. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-364 
26 април 1984 годиш 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

275. 
Врз основа на член 56 алинеја 8 од Деловникот 

на Претседателството на СРМ и дел 3 точка 2 од 
Одлуката за организацијата и делокругот на Служ-
бата на Претседателството на СРМ, Претседателство-
то на СРМ, на седницата одржана на 13 февруари 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ЗА ОПШТЕСТВЕНО-
ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА ВО СЛУЖБАТА НА ПРЕТ-

СЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
За советник по општествено-економски прашања 

во Службата на Претседателството на СРМ се имену-
ва Стефка Дуческа, досегашен советник. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-382 Претседател 
7 мај 1984 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 



2 јуни 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 19 — Стр. 347 

276. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

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

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ЗА ДЕ-
КАДАТА НА ИНВАЛИДИТЕ ОН 1983—1992 ГОДИНА 

1. Се формира Републички одбор за Декадата 
на инвалидите ОН 1983—1992 година (во натамош-
ниот текст: Одбор). 

Одборот има за задача во текот на Декадата на 
инвалидите ОН 1983—1992 година (во натамошниот 
текст: Декадата на инвалидите) да ги следи, коорди-
нира и организира активностите во Републиката, ка-
ко и активностите и задачите кои произлегуваат од 
програмите на Југословенскиот одбор на Декадата 
на инвалидите. 

2. Задачите од точка 1 од оваа одлука и носите-
лите на задачите и работите ќе се утврдат со програ-
мите за активностите во текот на Декадата на инва-
лидите. 

Програмата за активностите од став 1 на оваа 
точка за секоја година одделно ја донесува Одборот. 

3. По завршувањето на секоја година на Декада-
та на инвалидите, Одборот донесува извештај за ра-
ботата и го доставува до Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија на разгледување. 

4. Одборот има претседател и 12- членови. 
5. Одборот го сочинуваат претставници на: 
а) Собранието на СР Македонија; 
б) Советот на Сојузот на синдикатите на СР Ма-

кедонија; 
в) Претседателството на РК на ССРНМ; 
г) Претседателството на Републичкиот одбор на 

СЗБ од НОБ на Македонија; 
д) Републичкиот комитет за труд; 
ѓ) Републичкиот комитет за здравство и соци-

јална политика; 
е) Републичкиот комитет за меѓународни односи; 
ж) РСИЗ за социјална заштита; 
з) РСИЗ за здравствена заштита; 
ѕ) СИЗ на пензиското и инвалидското осигурува-

ње на СР Македонија; 
и) РСИЗ за вработување; 

ј) Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата; 

к) Републичката конференција на социјално-ху-
манитарни организации на СР Македонија (2 прет-
ставници, кои ќе ги претставуваат сите сојузи на 
друштвата на инвалидните лица). 

6. Претседател на Одборот е претседателот на 
Републичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика. 

7. Републичкиот комитет за здравство и социјал-
на политика ги врши стручните и административ-
ните работи за потребите на Одборот. 

8. Средствата за извршување на Програмата од 
точка 2 од оваа одлука и за работата на Одборот 
се обезбедуваат од Буџетот на Републиката. 

9. Одборот ќе ја преземе архивата и документа-
цијата на Републичкиот одбор за Меѓународна го-
дина на инвалидите ОН-1981. 

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

Бр. 23-723/1 
24 мај 1984 година 

Скопје. 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, е. р. 

277. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТО-

СТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за општостопански работи и пазар се наз-
начува Милисав Таневски, советник во работната за-
едница во Републичкиот комитет за општостопански 
работи и пазар. 

Бр. 17-1532/2-83 
17 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

278. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕР-
ВИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТО-

ПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

Се разрешува од должност директор на Дирек-
цијата за републички стоковни резерви во Републич-
киот комитет за општостопански работи и пазар Ко-
це Белчев на 30. VI. 1984 година, поради исполну-
вање на условите за пензија, кога му престанува ра-
ботниот однос. 

Бр. 17-822/1 
17 мај 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет. 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

279. 
Врз основа на член 96 став з од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

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

НИЕТО НА СРМ 

Се разрешува од должност самостоен советник 
во Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија Трајко Бошковски на 30. 
VI. 1984 година, поради исполнување на условите за 
пензија, кога му престанеа работниот однос. 

Бр. 17-821/1 
17 мај 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 
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280. 
Врз основа на член 295 од .Законот за извршу-

вање на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („Службен весник на СРМ" бр. 19/79), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ВОСПИТНО-

ПОПРАВНИОТ ДОМ ВО ТЕТОВО 

За управител на Воспитно-поправниот дом во Те-
тово се именува Вукосав ѓорѓевски, досегашен упра-
вител на Домот. 

Бр. 17-820/1 
17 мај 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

281. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

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

ТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Се разрешува од должност помошник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за економски од-
носи со странство Душанка Христова, по нејзино 
барање, сметано од 1. V. 19Ѕ4 година. 

Бр. 17-819/1 
17 мај 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

282. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

Се разрешува од должност помошник на репу-
бличкиот секретар за народна одбрана Димитар Ни-
коловски, поради заминување на друга должност, 
сметано од 16. IV. 1984 година. 

Бр 17-818/1 
17 мај 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

283. ѓ 
Врз роснова на член 17 од Законот за сценско-

уметничка дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија донесе 

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

ТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ 
И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат досегашните претставници на 
општествената заедница во Советот на Ансамблот за 
народни игри и песни „Танец" во Скопје, поради ис-
тек на времето за кое се именувани.-

— Никола Златевски, 
— Аница Петрушева, 
— Томе Саздов. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Ансамблот за народни игри и песни 
Tанец" во Скопје се именуваат: 

— Ристо Никовски, потсекретар во Републичкиот 
комитет за информации; 

— Селим Пиличкова, соработник во Институтот 
за фолклор „Марко Цепенков" — Скопје; 

— Стојан Руменовски, советник во Работната за-
едница во Републичкиот комитет за меѓународни од-
носи. 

Бр. 17-817/1 
\7 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

284. 
Врз основа на член 34 став з од Законот за биб-

лиотекарската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
17/74), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБ-

ЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат досегашните претставници на 
општественага заедница во Советот на Народната и 
универзитетска библиотека „Климент Охридски" во 
Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

— Јашар Касими, 
— Милош Милошевски, 
— Томе Пулејков. 

2. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Народната и универзитетска библиоте-
ка „Климент Охридски" во Скопје се именуваат: 

— м-р Драган Крстевски, директор на РЗ за кад-
иовски, правни и општи работи при Рудници и же-
лезарница „Скопје" — Скопје, 

— Драгољуб Лазов, потпретседател на Собрание-
то на општината „Центар" — Скопје, 

— д-р Коста Пеев, научен соработник во Инсти-
тутот за македонски јазик „Крсте Мисирков" — 
Скопје, 

Бр. 17-816/1 
17 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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285. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
43/81), а во врска со член 12 од Општествениот до-
говор за поттикнување и вреднување на творештвото 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/79), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК И НЕГОВ ЗАМЕ-
НИК ВО ОДБОРОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА АКТИ-
ВНОСТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ТВОРЕШТВОТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

За претставник и негов заменик во Одборот за 
координација на активностите во областа на твореш-
твото на СР Македонија се делегираат: 

а) за претставник 
— Сотир Поп Јанев, советник на претседателот 

на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 
и градежништво; 

б) за негов заменик 
— Милосија Шекутковска, советник на претсе-

дателот на Републичкиот комитет за образование и 
наука. 

Бр. 17-660/2 
17 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

286. 
Врз основа на член 17 од Законот за сценско-

уметничка дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
43/71), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

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

ТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА 

1. Се разрешуваат досегашните претставници на 
општествената заедница во Советот на Македонската 
филхармонија, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

— м-р Војне Ѓорѓоски, 
— Димче Николовски, 
— Благоја Чоневски. 

2. За претставници на општествената заедница во 
Советот на Македонската филхармонија се имену-
ваат: 

— Владо Василевски, директор на Библиотеката 
„Браќа Миладиновци" — Скопје, 

— Петар Костовски, уредник во Радио телеви-
зија Скопје, 

— Михајло Николовски, редовен професор на 
Факултетот за музичка уметност — Скопје. 

Бр. 17-413/2 
17 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

287. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за фил-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ" — 
СКОПЈЕ 

За вршител на должноста директор на Работна-
та организација за производство на филмови „Вар-
дар-филм'к — Скопје се именува Столе Попов, филм-
ски режисер во Работната организација за произ-
водство на филмови „Вардар-филм" — Скопје. 

Бр. 17-800/1 
7 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

288. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за со-

бирање, користење, преработка и промет на отпад-
ни материјали што се користат како секундарни су-
ровини („Службен весник на СРМ" број 23/83), Ре-
публичкиот комитет за општостопански работи и па-
зар, на седницата одржана на 25 април 1984 година, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ХИГИЕНО-ТЕХНИЧКИ УСЛО-
ВИ НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ, УРЕДИТЕ И ОП-
РЕМАТА ЗА СОБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ПРЕРАБОТ-
КА И ПРОМЕТ НА ОТПАДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ 

ШТО СЕ КОРИСТАТ КАКО СЕКУНДАРНИ 
СУРОВИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат минималните хи-

гиено-технички услови на деловните простории, уре-
дите и опремата за собирање, користење, преработка 
и промет на отпадните материјали што се користат 
како секундарни суровини (корисни отпадоци). 

Член 2 
Организациите на здружен труд кои вршат соби-

рање и промет на корисни отпадоци треба да имаат 
соодветен деловен простор кој може да биде по-
криен или непокриен. 

За сместување и чување на корисни отпадоци кои 
се подложни на расипување и загадување на чове-
ковата околина., деловниот простор треба да биде 
покриен. 

За сместување и чување на корисни отпадоци 
кои можат без штета да се држат на отворен прос-
тор, деловниот простор може да биде непокриен. 

Член 3 
Објектот на покриениот деловен простор на ор-

ганизацијата на здружен труд која врши собирања и 
промет на корисни отпадоци треба да биде изграден 
од тврд материјал и да има површина од најмалку 
500 м2. 

Објектот на покриениот деловен простор на де-
ловната единица на организацијата на здружен труд 
во која се врши собирање и промет на корисни от-
падоци треба да биде изграден од тврд материјал и 
да има површина од најмалку 100 м2. 

Подовите на покриениот деловен простор од став 
1 и 2 на овој член треба да бидат поплочени со 
тврд материјал (бетон, коцка и асфалт). 

Член 4 
Објектот на непокриениот деловен простор на ор-

ганизацијата на здружен труд која врши собирање и 
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промет на корисни отпадоци треба да биде ограден 
со погоден материјал (даски, салонит и слично) и 
да има површина од најмалку 2.000 м2. 

Објектот на непокриениот деловен простор на 
деловната единица на организацијата на здружен 
труд во која се врши собирање и промет на корис-
ни отпадоци треба да биде ограден со погоден мате-
ријал (даски, салонит и слично) и да има површина 
од најмалку 600 м2. 

Член 5 
Објектот на деловниот простор за сместување и 

чување на животински коски (костурница) треба да 
биде затворен, бетониран и да има површина за 
сместување од најмалку 2.000 кг животински коски. 

Член 6 , 
Работните луѓе кои вршат дејност со самостоен 

личен труд во сопственост на граѓани (работни луѓе) 
на собирање и откуп на корисни отпадоци треба да 
имаат: 

1. покриен деловен простор изграден од тврд 
материјал од најмалку 100 м2 и 

2. непокриен деловен простор ограден со пого-
ден материјал со големина од најмалку 600 м2. 

Член 7 
Приодите кон деловниот простор треба да бидат 

приспособени така што непосредно до деловниот 
простор да може да се дојде со возило. 

Приодите и внатрешните патишта треба да би-
дат поплочени со тврд материјал (бетон, коцка или 
асфалт). 

Член 8 
Деловниот простор од член 2 на овој правил-

ник што служи за сместување и чување на корисни 
отпадоци од железо, обоени метали и легури треба 
да ја има најмалку следната опрема: 

1. дигалка или друг уред за дигање на товар со 
капацитет од најмалку 2 тона, 

2. апарат за автогено заварување, 
3. механички ножици за режење, 
4. хидроулична преса за пакетирање. 

Член 9 
Деловниот простор од член 2 на овој правилник 

што служи за сместување и чување на текстилни ко-
рисни отпадоци треба да ја има најмалку следната 
опрема: 

1. преса за балирање, 
2. работна маса за сортирање, 
3. вентилационен уред за проветрување на ра-

ботните простории. 
Член 10 

Деловниот простор од член 2 на овој правил-
ник што служи за сместување и чување на корисни 
отпадоци од хартија треба да ја има следната оп-
рема: 

— преса за балирање, 
— подвижна лента или маси за сортирање. 

Член 11 
Деловниот простор на организациите на здру-

жен труд, од член 2 на овој правилник што служи 
за сместување и чување на корисни отпадоци кои се 
создаваат во индустријата, градежништвото и зана-
етчиските дејности, а не се наведени во членовите 
од 5 до 7 на овој правилник, треба да ја има нај-
малку следната опрема: 

1. дигалка или друг уред за дигање на товар, 
2. механички ножици или апарат за режење, 
3. хидроулична преса за балирање или пакети-

рање. 
За собирање на корисни отпадоци од масло и 

други деривати од нафта, организациите на здру-
жен труд треба да имаат амбалажа со соодветна 
запремина за собирање и за превоз. 

Член 12 
Организациите на здружен труд што се занима-

ваат со преработка на корисните отпадоци треба да 
располагаат со следната опрема: 

1. за преработка на корисните отпадоци од црна-
та металургија: 

— хидроулична или друга преса за лим, 
— хидроулична или механичка ножица за ре-

жење на железо; 
2. за преработка на корисни отпадоци од обоена 

металургија: 
— хидроулични или механички ножици за ре-

жење на материјалот, 
— хидроулични или други преси за балирање 

на металот; 
3. за преработка на корисни отпадоци од хар? 

ти ја: 
— преса за балирање на хартија, 
— хидроулична преса за балирање на стара хар-

тија,-
4. за преработка на корисни отпадоци од тек-

стил: 
— хидроулична или друга преса за балирање на 

текстилни корисни отпадоци,-
5. за преработка на корисни отпадоци од плас-

тика: 
— хидроулична или друга преса за балирање на 

пластични корисни отпадоци. 

Член 13 
Организациите на здружен труд за собирање, ко-

ристење, преработка и промет на корисните отпадо-
ци, покрај условите од член 2 до член 5 и член 7 
до член 12 од овој правилник, треба да располагаат 
и со соодветна опрема: 

1. за транспортирање на корисните отпадоци-ка-
миони со вградена дигалка или ауто-дигалка, камио-
ни за транспорт со контејнери и контејнери утова-
рувачи и други камиони за 'транспорт на корисните 
отпадоци, 

2. една рачна или автоматска количка за вна-
трешен превоз, 

3. една колска вага, 
4. една децимална или автоматска вага. 

Член 14 
Деловната единица на организацијата на здру-

жен труд. односно работните луѓе, треба да имаат 
уреди и опрема како и организацијата на здружен 
труд. 

Ако деловната единица на организацијата на 
здружен труд, односно работните луѓе, не работат 
со сите видови на корисни отпадоци, должни се да 
ги исполнуваат пропишаните услови со овој правил-
ник во поглед на просториите, уредите и опремата 
за оној вид на корисни отпадоци со кои работат. 

Член 15 
Работните луѓе не треба да имаат деловен про-

стор доколку собраните корисни отпадоци веднаш 
ги испорачуваат на здружениот труд. 

Член 16 
Организациите на здружен труд и работните лу-

ѓе се должни да обезбедат санитарен чвор (гру-
па клозети, умивалници, купатило и гардероба) и 
комплетни канализациони уреди за одвод на отпад-
ните води кои ќе бидат директно поврзани со улич-
ната канализација или во посебна септичка јама до-
колку не постои улична канализација. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила 8 (осмиот) ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-472/1 
3 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за општостопански 

работи и пазар, 
Дургут Едиповски, е. р. 
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289. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по јавната расправа одржана на 5 април 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ член 3 став 3 и член 7 став 

2 од Одлуката за воведување на придонес за упо-
треба на уредено градежно земјиште, донесена од 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
комунални дејности и патишта во Делчево на 4 јуни 
1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Самоуправна интересна за-
едница во Делчево, на начин предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 192/83 од 8 февруари 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ос-
порените одредби од Одлуката означена во точка 1 
на оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната согласност со Законот за градеж-
но земјиште 

4. Судот на седницата и на јавната расправа ут-
врди дека со оспорената Одлука се воведува плаќање 
на придонес за уредено градежно земјиште на под-
рачјето на потесниот градежен реон на град Делче-
во и дека со неа се утврдува висината и роковите 
на плаќањето на овој придонес. Во член з став 3 од оваа 
одлука е предвидено дека придонес нема да пла-
ќаат поранешните сопственици на земјиштето кое 
според Законот за национализација на наемните згра-
ди и градежното земјиште станало општествена соп-
ственост, а сопственикот се уште го користи. Во член 
7 став 2 од оваа Одлука како обврзници за плаќање 
на придонесот се предвидени и работните луѓе и 
граѓаните од подрачјето на општината кои користат 
услуги од индивидуален и заеднички карактер (ули-
ци, зеленило и ел.). 

5. Со член 44 од Законот за градежно земјиште, 
собранието на општината односно самоуправната ин-
тересна заедница во согласност со собранието на оп-
штината е овластена да утврди надоместок за упо-
треба на градежното земјиште според обемот и сте-
пенот на опременоста со комунални објекти и инста-
лации. Овој надоместок, според став 3 од овој член 
од Законот, го плаќа непосредниот корисник на так-
вото земјиште, а како непосреден корисник се сме-
та носителот на правото на користење на недвиж-
носта. сопственикот и носителот на станарско право. 

Судот смета дека ои означената законска одред-
ба произлегува дека обврзници на надоместокот за 
уредено градежно земјиште се и носителите на пра-
вото на користење на недвижноста во кои спаѓаат и 
пооанешните сопственици на земјиштето кое станало 
општествена сопственост ако тие се уште го корис-
тат. Притоа, кога земјиштето во приватна сопстве-
ност со акт на надлежен орган во согласност со за-
кон станало општествена сопственост^ тогаш пора-
нешниот сопственик ги има само тие права кои со 
ззкон му се признати Во се ДРУГО поранешниот соп-
ственик на кој земјиштето му е дадено на користе-
ње ги има истите права и обврски како и секој ко-
рисник на кој му е дадено на користење земјиште 
во општествена сопственост. Со оглед на тоа Судот 
смета дека самоуправната интересна заедница не мо-
же да ги ослободува од пдавање на надоместок за 
употреба на уредено градежно земјиште поранешни-
те сопственици, порани што утврди дека член 3 став 
3 од оспорената Одлука не е во согласност со озна-
чената законска одредба. 

6. Судот исто така смета" дека од означената за-
конска одредба не произлегува можност со придо-
нес за употреба на уредено градежно земјиште да 
се задолжат сите работни луѓе и граѓани кои корис-
тат одредени услуги од индивидуален и заеднички 
карактер, како што е предвидено во член 7 став 2 
од оспорената Одлука, туку тие можат да се задол-

жат со плаќање на надоместок за употреба на уре-
дено градежно земјиште само ако се сопственици на 
недвижност, носители на правото на користење на 
недвижност и носители на станарско право. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека член 7 став 
2 од оспорената Одлука не е во согласност со озна-
чената законска одредба. 

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

У. бр. 192/83 
5 април 1984 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

290. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 18 април 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и допол-

нување на урбанистичкиот план на град Кратово, 
донесена од Собранието на општината Кратово на 4 
ноември 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на Општина Кра-
тово". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У 
бр 43/84 од 22 февруари 1984 година, поведе постап-
ка за оценување законитоста на Одлуката означена 
во точката 1 од оваа одлука Постапката е поведе-
на затоа што основано се постави прашањето за сог-
ласноста на оспорената Одлука со Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на СРМ" бр. 20/78), со Законот за градежно земјиш-
те („Службен весник на СРМ" бр. 10/79) и со Зако-
нот за привремена забрана на користењето на зем-
јоделското земјиште за неземјоделски намени („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 23/83). 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорена-
та Одлука се врши измена на урбанистичкиот план 
на град Кратово во местата викани „Вршник", „Ца-
рина" и Мусала" и се предвидува изградба на ин 
дивидуални станбени згради и објекти од малото сто-
панство. 

Понатаму, Судот утврди дека по оспорената Од-
лука не е обезбеден јавен увид и не е организирана 
јавна расправа, поради што утврди дека таа не е во 
согласност со членовите 30 и 35 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање, според кои прос-
торните и урбанистичките планови во сите фази на 
изработување задолжително се ставаат на јавен увид 
и по нив се организира јавна расправа, а измените 
и дополнувањата на плановите се вршат во иста пос-
тапка како и донесувањето на плановите. 

Исто така. СУДОТ утврди дека со оспорената Од-
лука се проширува градежниот реон на град Крато-
во, за КОЈ не е донесен план за реализација и не е 
ладена оценка дека изградбата на опфатеното зем-
јиште во нелина или во поголем дел ќе се изврши 
најдоцна во рок од 10 години од влегувањето во сила 
на Одлуката. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека оспорената 
Одлука не е во согласност со член 11 од Законот за 
градежно земјиште. 

И на крајот Судот утврди дека со оспорената 
Одлука е урбанизира^ земјоделско земјиште, по-
ради што таа не е во согласност со Законот за при-
времена забрана на користењето на земјоделското 
земјиште за неземјоделски намени, во кој е пред-
видено земјоделското земјиште да не може да се 
КОРИСТИ за други намени освен за производство на 
земјоделски култури. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 43/84 
18 април 1984 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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291. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 18 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 25 од Самоуправната спо-
годба за заеднички основи и мерила за распределба 
на средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка и надоместоците на работниците на товар 
на материјалните трошоци, на Работната организа-
ција Фабрика на каблови „Деветти мај", во Неготи-
но, донесена од работниците со референдум на 28 
декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација Фабрика за 
каблови „Деветти мај", на начин предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на општина Неготино поведе постапка пред 
Уставниот суд на Македонија за оценување устав-
носта и законитоста на член 25 од актот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот оспорената одредба е противуставна и неза-
конита затоа што со неа се стимулира постојаноста 
на работниците со зголемување на личниот доход за 
0,5%, за секоја година работен стаж поминат ис-
клучиво во работната организација. 

4. Во претходните испитувања и на седницата, 
Судот утврди дека според член 25 од оспорениот 
акт, на работниците им се зголемува личниот доход 
за 0,5% за секоја година работен стаж поминат во 
работната организација, како мерка за стимулирање 
на постојаноста. 

5. Според член 22 од Уставот на СР Македонија 
на секој работник, во согласност со начелото на 
распределба според трудот и со порастот на продук-
тивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд 
и со начелото на солидарност на работниците во 
здружениот труд, му припаѓа од доходот на основ-
ната организација на здружениот труд личен доход 
за задоволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од не-
говиот личен придонес што со својот тековен и ми-
нат труд го дал во зголемувањето на' доходот на ос-
новната организација. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба се 
определуваат основи и мерила, кои не се засндваат 
врз личниот придонес на работникот во зголемување-
то на доходот и на резултатите на трудот, согласно 
со начелото на распределба според трудот и со 
оглед дека со неа позасилено се вреднува работниот 
стаж стекнат во работната организација, со што не-
оправдано се доведуваат во привилегирана положба 
работниците кои работниот стаж го поминале во ра-
ботната организација, а имајќи го предвид општестве-
ниот карактер на доходот. Судот утврди дека посто-
јаноста односно приврзаноста не може да се стиму-
лира на начинот предвиден со оваа одредба. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспо-
рената одредба не е во согласност со уставното наче-
ло на распределба според трудот, па одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 69/84 
18 април 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за најви-
соките износи на дневниците за службени патувања 
во странство, што на републичките органи на упра-
вата и на републичките организации им се призна-
ваат во материјални трошоци, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 4/84, се поткраднале грешки, по-
ради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА 
ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА $ 0 
СТРАНСТВО, ШТО НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

Во точката 1 се изоставени следните странски 
земји : 

„За Боцуана: 
I група 65 САД долари 

II група 58 САД долари 

За Бразил: 
I група 

II група 

За Бугарија: 
I група 

II група 

За Бурма: 
I група 

II група 

За Бурунди: 
I група 

И група 

За Мали: 
I група 

И група 

70 САД долари 
63 САД долари 

62 САД долари 
56 САД долари 

40 САД долари 
36 САД долари 

93 САД долари 
84 САД долари 

91 САД долари 
82 САД долари 

За Република Централна Африканска: 
I група 70 САД долари 

И група 61 САД долари 

За Чад: 
I група 

II група 

За Чиле: 
I група 

II група 

56 САД долари 
50 САД долари 

60 САД долари 
54 САД долари" 

Од Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
бр. 23-59/1 од 29 мај 1984 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за допол-
нување на Одлуката за начинот и роковите на пре-
несувањето на паричните средства на Републиката и 
на општините како депозит во Народната банка на 
Македонија; објавена во „Службен весник на СРМ", 
бр. 16/84, се поткраднала грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ПРЕНЕСУВАЊЕТО 
НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И 
НА ОПШТИНИТЕ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА 

БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Во член 1, сметката 762, во заградата, наместо 
бројката „687" треба да стои бројката „637". 

Од Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
бр. 23-580/1 ОД 22, V. 1984 година. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

222. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, член 579 од Зако-
нот за здружениот труд и член 3 од Законот за изда-
вачката дејност („Службен весник на СРМ" број 
24/78), Републичката конференција на ССРНМ, Соју-
зот на синдикатите на Македонија, Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, Републичката 
заедница на културата, Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно образование, Репу-
бличката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата. Републичкиот завод за 
унапредување на образованието и воспитанието, РО 
к и п „Нова Македонија" — ООЗТ „Детска радост", 
ООЗТ „Флака е влазримит" и ООЗТ „Бирлик" (во 
натамошниот текст: учесници во Договорот) склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА ПОЛИТИКА И 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ УС-
ЛОВИ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПИСА-
НИЈАТА ЗА ДЕЦА ВО СР МАКЕДОНИЈА, КОИ СЕ 

ИЗДАВААТ НА МАКЕДОНСКИ, АЛБАНСКИ И 
ТУРСКИ ЈАЗИК 

1 
Член 1 

Со цел поцелосно да се остварува уставното пра-
во на посебна заштита, воспитување, образование и 
информирање на децата од предучилишната воз-
раст и од основното воспитание и образование, како 
и за задоволување на поширокиот интерес на опште-
ствената заедница за сестран културен развој на мла-
дите генерации и за нивно насочување кон сите ви-
дови творештво, учесниците во Договорот оствару-
ваат заедничка политика и обезбедуваат поповолни 
општествено-економски услови за развој и унапре-
дување на списанијата за деца во СР Македонија, 
како дејност од посебен општествен интерес, утврду-
ваат мерила и критериуми за вреднување на програ-
мите за издавање на списанијата за деца и ги утвр-
дуваат меѓусебните права и обврски. 
1 

Член 2 
Списанија за деца, во смисла на член 1 од овој 

договор, се.-
— списанија на македонски јазик на ООЗТ Редак-

ција „Детска радост" и тоа: „Наш свет", „Другарче", 
„Развигор" и „Росица"; 

— списанија на албански јазик на ООЗТ „Флака 
е влазримит" и тоа: „Гзими" и „Фатоси" и 

— списанија на турски јазик на ООЗТ „Бирлик" 
и тоа: „Севинч" и „Томурџук". 

Член 3 
Учесниците во Договорот, во рамките на своите 

надлежности, се обврзуваат: 
— да обезбедуваат услови за работа на редак-

циите за редовно, квалитетно издавање, развој и уна-
предување на списанијата за деца: 

— да ги поттикнуваат самоуправните организа-
ции и заедници и да преземаат мерки и активности 
за подобрување на материјалната положба на спи-
санијата за деца; 

— да ја следат идејната, културната, воспитно-
образовната и естетската насоченост на списанијата 
за деца. како и да даваат насоки за развој и уна-
предување на оваа дејност; 

— да ги утврдуваат и вреднуваат програмите за 
издавање на списанијата за деца, врз основа на по-
себни мерила и критериуми; 

— да иницираат и презентираат мерки за осло-
бодување или намалување на законските, договорни 
и други обврски, како и други мерки за подобру-
вање на материјалната положба на списанијата за 
деца. 

Член 4 
Во рамките на НИП „Нова Македонија" изда-

вачите на списанијата за деца, учесници во овој 
договор, се обврзуваат: 

— списанијата за деца да ги издаваат сообраз-
но со целите и интересите на нашето самоуправно 
социјалистичко општество за сестран развој и соци-
јалистичко воспитување на децата и младината и во 
согласност со одредбите на Законот за издавачка 
дејност; 

— да вложуваат постојани напори за рационал-
но, економично и квалитетно работење во соглас-
ност со мерките за тековната и долгорочна економ-
ска политика, наменско користење на средствата и 
утврдување на подостапни цени на списанијата за 
деца; 

— да се изнаоѓаат можности за рационализаци-
ја на бројот на списанијата, кадрите и создадената 
материјална основа; 

— да обезбедуваат меѓусебна соработка за уна-
предување на организацијата на работење и изда-
вање, размена на прилози од македонски јазик и 
јазиците на народностите и ликовни прилози; * 

— да ја усогласуваат и утврдуваат заедничката 
политика за издавање на списанијата за деца и за 
настап на домашниот и странскиот пазар; 

— да преземаат мерки за зголемување на про-
дуктивноста на трудот и за ефикасно работење; 

— да преземаат мерки за воспоставување един-
ствена продажна мрежа на списанијата за деца на 
територијата на Републиката и за унапредување на 
пласманот во земјата и во странство; 

— да ги развиваат и унапредуваат самоуправни-
те односи во процесот на планирањето, издавањето 
и пласманот на списанијата за деца; 

— да се грижат за навремено и квалитетно из-
давање на списанијата за деца. 

Член 5 
Учесниците во овој договор се согласни економ-

ската вредност на списанијата за деца да се опреде-
лува врз основа на мерила и критериуми што ќе се 
утврдат со Самоуправна спогодба на републичките 
самоуправни интересни заедници, учесници во Дого-
ворот, и НИП ,.Нова Македонија" — ООЗТ Редакци-
ја „Детска, радост", ООЗТ „Флака е влазримит" и 
ООЗТ „Бирлик". 

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член се регулираат и прашањата за цените, разли-
ките меѓу цената на чинењето и договорената про-
дажна цена на списанијата за деца, а во согласност 
со договорот за спроведување на политиката на це-
ните за тековната година. 
/ 

Член 6 
Републичките самоуправни интересни заедници, 

учесници во Договорот, се обврзуваат да обезбеду-
ваат средства за надоместување на разликата меѓу 
економската вредност и договорената продажна цена 
на списанијата за деца. 

Член 7 
Републичкиот завод за унапредување на образо-

ванието и воспитанието се обврзува да ја следи и 
анализира воспитно-обпазовната и илејно-естетската 
содржина на списанијата за деца и еднаш годишно, 
во рамките на својата програма за работа, на учес-
ниците во ДОГОВОРОТ да им поднесе извештај за 
стручните наоди, со преддози за развој и унапреду-
вање на списанијата за деца. 

Член 8 
За спроведување на Договорот учесниците фор-

мираат Одбор за следење и реализација на Догово-
рот Дво натамошниот текст: Одбор). 

Во Одборот учесниците на Договорот делегираат 
по еден претставник. 
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Мандатот на Одборот трае две години. 
Одборот (ќе работи во рамките на Секцијата за 

образование и култура на РК на ССРНМ. 
Одборот донесува деловник за работа. 

Член 9 
Одборот ги разгледува издавачките програми на 

списанијата за деца и дава предлози за нивно утвр-
дување и вреднување до собранијата на републич-
ките заедници — учесници во овој договор. 

Член 10 
Одборот за своите наоди годишно им поднесува 

писмен извештај на учесниците во Договорот. 
Одборот работи по потреба или по барање на 

еден од учесниците во Договорот. 

Член 11 
Постапка за изменување и дополнување или 

истапување од Договорот се покренува на писмено 
образложено барање на еден од учесниците во До-
говорот. 

Предлогот за изменување и дополнување на До-
говорот го разгледуваат претставници на сите учес-
ници во Договорот. 

Измените и дополнувањата на Договорот се сме-
таат за прифатени кога ќе ги усвојат овластените ор-
гани на учесниците во Договорот. 

Член 12 
Кон овој договор можат да пристапат и други 

заинтересирани органи, организации и заедници. 

Член 13 
Самоуправната спогодба од член 5 на овој до-

говор ќе се склучи во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на Договорот. 

Член 14 
Овој договор во името на учесниците го склу-

чуваат нивните овластени органи. 

Член 15 
Овој договор влегува во сила со денот на потпи-

шувањето од овластените претставници на учесници-
те во Договорот, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Потписници на Договорот: 

Републичката СИЗ за општествена 
заштита на децата, 

Републичкиот завод за унапреду-
вање. на образованието и воспита-
нието, 

РО НИП „Нова Македонија", 

ООЗТ „Детска радост", 

ООЗТ „Флака е влазримит", 

ООЗТ „Бирлик", 

РК на ССРНМ, 
V 
Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, Ј 
Извршниот совет на Собранието на 
СРМ, 

Републичката заедница на култу-
рата, 

Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образо-
вание. 

223. 
Врз основа на член 5 од Општествениот договор 

за заедничка политика и обезбедување општествено-
економски услови за развој и унапредување на спи-
санијата за деца во СР Македонија, кои се издаваат 
на македонски, албански и турски јазик, а во соглас-
ност со член 4 и 14 од Законот за системот на це-
ните и за општествена контрола на цените на про-
изводите и услугите („Службен весник на СРМ" број 
33/80), Републичката заедница на културата, Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за основно 
образование, Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата со РО 
„Нова Македонија" — ООЗТ Детска радост", ООЗТ 
„Флака е влазримит" и ООЗТ „Бирлик" склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ 
УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СПИСАНИЈАТА ЗА 

ДЕЦА ВО СР МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНСКИ, 
АЛБАНСКИ И ТУРСКИ ЈАЗИК 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба, Републичката за-

едница на културата, Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за основно образование, Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата и РО „Нова Македонија" 
ООЗТ „Детска радост", ООЗТ „Флака е влазримит" 
и ООЗТ „Бирлик" (во натамошниот текст: учесници 
во Самоуправната спогодба) утврдуваат: 

— меѓусебни права и обврски за обезбедување 
на општествено-економските услови за издавање на 
списанијата за деца во СР Македонија на македон-
ски, албански и турски јазик (во натамошниот текст.-
списанија за деца); 

— видот, обемот, квалитетот и динамиката на 
издавањето на списанијата за деца; 

— мерила, критериуми и елементи за утврдува-
ње на економската вредност на списанијата за деца, 
договорената продажна цена и меѓусебните односи 
во надоместувањето на разликата меѓу економската 
вредност и договорената продажна цена на списа-
нијата за деца; 

— постапка за утврдување и донесување на пла-
новите и програмите за издавање на списанијата за 
деца и 

— други меѓусебни права и обврски. 

Член 2 
Учесниците во Самоуправната спогодба во рам-

ките на своите надлежности се обврзуваат: 
— да обезбедуваат услови за работа на редак-

циите за редовно, квалитетно издавање, развој и 
унапредување на списанијата за деца,-

— да ги поттикнуваат самоуправните организа-
ции и заедници да преземаат мерки и активности 
за подобрување на материјалната положба на списа-
нијата за деца,-

— да ја следат идејната, културната, воспитно-
образовната и естетската насоченост на списанијата 
за деца, како и да даваат насоки за развој и уна-
предување на оваа дејност,-

— да ги утврдуваат и вреднуваат програмите за 
издавање на списанијата за деца, врз основа на по-
себни мерила и критериуми; 

— да иницираат мерки за ослободување или на-
малување на законските, договорните и другите об-
врски, како и други мерки за подобрување на ма-
теријалната положба на списанијата за деца. 

Член 3 
Во рамките на НИП „Нова Македонија" изда-

вачите на списанијата за деца — учесници во оваа 
самоуправна спогодба се обврзуваат: 

— списанијата за деца да ги издаваат сообраз-
но со целите и интересите на нашето самоуправно 
социјалистичко општество за сестран развој и со-
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цијалистичко воспитување на децата и младината и 
во согласност со одредбите на Законот за издавачка 
дејност; 

— да вложуваат постојани напори за рационал-
но, економично и квалитетно работење во соглас-
ност со мерките за тековната и долгорочна економ-
ска политика, наменско користење на средствата и 
утврдување на подостапни цени на списанијата за 
деца; 

— да се грижат за навремено и квалитетно изда-
вање на списанијата за деца,-

— да се изнаоѓаат можности за̂  рационализаци-
ја на бројот на списанијата, кадрите и создадената 
материјална основа; 

— да обезбедуваат меѓусебна соработка за уна-
предување на организацијата на работење и издава-
ње, размена на прилози од македонски јазик и ја-
зиците на народностите и ликовни прилози; 

— да ја усогласуваат и утврдуваат заедничката 
политика за издавање на списанијата за деца и за 
настап на домашниот и странскиот пазар; 

— да преземаат мерки за зголемување на про-
дуктивноста на трудот и за ефикасно работење; 

— да преземаат мерки за воспоставување един-
ствена продажна мрежа на списанијата за деца на 
територијата на Републиката и за унапредување на 
пласманот во земјата и во странство; 

— да- ги развиваат и унапредуваат самоуправни-
те односи во процесот на планирањето, издавањето и 
пласманот на списанијата за деца. 

Член 4 
Списанија за деца, во смисла на оваа самоуправ-

на спогодба, се: 
— списанија на македонски јазик: „Наш свет" 

— 19 броеви, во тираж од 41.000; „Другарче" — 19 
броеви, во тираж од 34.000,- „Развигор" — 19 брое-
ви, во тираж од 34.000 и „Росица" — 10 броеви, во 
тираж од 25.000, во издание на ООЗТ „Детска ра-
дост"; 

— списанија на албански јазик: „Гзими" — 16 
броеви, во тираж од 15.000 и „Фатоси" — 16 брое-
ви, во тираж од 15.000, во издание на ООЗТ „Флака 
е влазр&мит" и 

— списанија на турски јазик: „Севинч" — 10 
броеви, во тираж од 2.500 и „Томурџук" — 10 брое-
ви, во тираж од 2.500, во издание на ООЗТ „Бирлик". 

Списанијата за деца од став 1 на овој член ќе 
се издаваат во постојаниот број на страници и тех-
ничка опременост. 

Член 5 
Учесниците во Самоуправната спогодба се согла-

суваат економската вредност на списанијата за деца 
да се утврдува врз основа на следните елементи, ме-
рила и критериуми: 

— трошоци за печатење (според просечната це-
на на чинењето по табак, што се утврдува врз осно-
ва на најмалку три јквни понуди); 

— авторска надомест, со превод и јазична ре-
дакција (според мерила што ќе ги утврдат учесни-
ците во Самоуправната спогодба); 

— маржа (30% од трошоците утврдени во али-
неја 1 и 2 на овој член); 

— продажен рабат (26% на утврдената продаж-
на цена); 

— тираж на списанијата за деца (утврден во 
член 4 од оваа самоуправна спогодба). 

Член 6 
Договорената продажна цена на списанијата за 

деца се определува врз основа на економската вред-
ност на списанијата за деца утврдена во член 5 од 
оваа самоуправна спогодба намалена за висината на 
учеството на републичките самоуправни интересни 
заедници — учесници во Самоуправната спогодба, 
што претставува разлика меѓу економската и про-
дажната вредност на списанијата за деца. 

Во утврдувањето на договорената продажна це-
на на списанијата за деца по правило учествува и 
РО НИП „Нова Македонија" со средства од соп-
ствената акумулација. 

Член 7 
Учесниците во Самоуправната спогодба се согла- ч 

суваат договорената продажна цена на списанијата 
за деца по правило да се утврдува на крајот од те-
ковната за наредната година, врз основа на годиш-
ните издавачки програми на списанијата за деца и 
висината на учеството на републичките самоуправни 
интересни заедници — учесници во Самоуправната 
спогодба и РО НИП „Нова Македонија". 

Одлука за договорената продажна цена на списа-
нијата за деца донесуваат собранијата на републич-
ките самоуправни интересни заедници — учесници 
во Самоуправната спогодба. 

Член 8 
Републичките самоуправни интересни заедници 

— учесници во Самоуправната спогодба се согласни 
да учествуваат во надоместувањето на разликата ме-
ѓу економската и продажната вредност на списанија-
та за деца и тоа: 

— Републичката заедница на културата 50%, 
— Републичката самоуправна интересна 

заедница за основно образование 25°/о, 
— Републичката самоуправна интересна 

заедница за општествена заштита на 
децата 25%. 

Учеството на републичките самоуправни инте-
ресни заедници од став 1 на овој член се обезбеду-
ва во 12 еднакви месечни рати на жиро-сметка на 
издавачот на списанијата за деца. 

Член 9 
Републичките самоуправни интересни заедници 

— учесници во Самоуправната спогодба- со издавачи-
те на списанијата за деца, за користењето на сред-
ствата од член 8 на оваа самоуправна спогодба, склу-
чуваат договор со кој се утврдува: договорената про-
дажна цена, висината на средствата, намената, дина-
миката на користењето на средствата и други меѓу-
себни права и обврски што произлегуваат од оваа 
самоуправна спогодба. 

Член 10 
Годишните програми за издавање на списанија-

та за деца, издавачите — учесници во оваа самоуп-
равна спогодба ги доставуваат до републичките са-
моуправни интересни заедници, најдоцна до 30 ок-
томври во тековната за наредната година. 

Член 11 
Во годишните издавачки програми на списанија-

та за деца треба да бодат содржани показатели за: 
— видот, обемот, квалитетот, броевите и стра-

ниците на списанијата за деца, техниката и дина-
миката на издавањето; 

— елементи за утврдување на економската вред-
ност од член 5 на оваа самоуправна спогодба и 

— реалните трошоци за издавање на секое од-
делно списание за деца за 9-те месеци од тековната 
година. 

По барање на републичките самоуправни инте-
ресни заедници — учесници во оваа самоуправна 
спогодба издавачите на списанијата за деца се обвр-
зуваат да доставуваат и други показатели за пра-
шања и работи во врска со издавањето на списани-
јата за деца. 

Член 12 
За спроведување на. оваа самоуправна спогодба 

учесниците формираат Комисија за следење и реа-
лизација на Самоуправната спогодба (во натамош-
ниот текст: Комисија). 

Во Комисијата учесниците во Самоуправната спо-
годба делегираат по еден претставник. 

Мандатот на Комисијата трае две години. 
Комисијата. донесува деловник за работа. 

Член 13 
Комисијата заедно со соодветните работни тела 

на собранијата на републичките самоуправни инте-
ресни заедници — учесници во оваа самоуправна 
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спогодба, ги разгледува издавачките програми на 
списанијата за деца, констатира дали истите ги со-
држат показателите од член 11 на оваа самоуправна 
спогодба и ги доставува до собранијата на репуб-
личките самоуправни интересни заедници кои треба 
да ги усвојат најдоцна до крајот на тековната го-
дина. 

Непотполните и ненавремено доставените изда-
вачки програми на списанијата за деца Комисијата 
ќе" ги врати на дооформување, односно нема да ги 
разгледува. 

Член 14 
Комисијата констатира дали цените на списани-

јата за деца се во согласност со општествената по-
литика за издавање на списанијата за деца, полити-
ката на цените во СР Македонија во тековната го-
дина и одредбите на оваа самоуправна спогодба. 

За договорените цени Комисијата го известува 
Републичкиот секретаријат за општостопански рабо-
ти и пазар, заради евиденција. 

Член 15 
Емисијата за своите наоди поднесува писмен из-

вештај до учесниците на Самоуправната спогодба. 
Комисијата работи по потреба или по барања на 

еден од учесниците во Самоуправната спогодба. 

Член 16 
Евентуалните спорови што ќе настанат во врска 

со спроведувањето на оваа самоуправна спогодба 
учесниците ќе настојуваат да ги решат договорно. 
АКО тоа не е можно, спорот ќе се реши пред над-
лежниот суд во Скопје. 

Член 17 
Постапка за измена и дополнување или истапу-

вање од Самоуправната спогодба се покренува со 
писмено образложено барање на еден од учесниците 
во Самоуправната спогодба. 

Предлогот за изменување и дополнување или 
истапување од Самоуправната спогодба го разгледу-
ваат претставници на сите учесници во Самоуправна-
та спогодба. 

Измените и дополнувањата на Самоуправната 
спогодба Се Сметаат за прифатени кога ќе ги усвојат 
овластените органи на учесниците во Самоуправната 
спогодба. 

Член 18 
Мерилата за авторскиот наттоместок од член 5 

на оваа самоуправна спогодба ќе се понесат во те-
кот на 1983 година, а усогласувањето ќе се врши се-
која година. 

Член 19 
Учеството на републичките самоуправни интерес-

ни заедници — учесници во Самоуправната спогод-
ба со средства за издавање на списанијата за деца во 
1983 година изнесува: 

— Републичката заедница на 
културата 8.000.000 динари, 

— Републичката самоуправна 
интересна заедница за ос-
новно образование 4.000.000 динари, 

— Републичката самоуправна 
интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата 4.000.000 динари. 

р 
Утврденото учество на заедницата во 1983 го-

дина е основ за натамошното договарање, во соглас-
ност со порастот на заедничката потрошувачка ут-
врдена со Резолуцијата за општествено-економскиот 
развој на Републиката во тековната година. 

Член 20 
Толкување на одредбите на оваа самоуправна 

спогодба даваат собранијата на заедниците. 

Член 21 
Заради тековно следење на квалитетот на списа-

нијата за деца, издавачите се обврзуваат на репуб-
личките заедници — учесници во Самоуправната спо-
годба да им достават по 15 примероци од секој 
број на списанијата. 

Член 22 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со 

денот на усвојувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ" и гласилата на заедниците. 

Потписници на Самоуправната 
спогодба: 

Републичката заедница на културата, 

Републичката самоуправна интересна за-
едница за основно образование, 

Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на де-
цата, 

РО НИП „Нова Македонија", 

ООЗТ „Детска радост", 

ООЗТ „Флака е влазримит", 

ООЗТ „Бирлик". 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ — 
ДЕМИР ХИСАР 

224. 
Врз основа на член 15 точка 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 9/76) и 
член 24 од Статутот на ОСИЗ за образование и вос-
питание — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 27 април 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕС НА 

ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ — 
ДЕМИР ХИСАР ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донес за ОСИЗ за образование и воспитание — 
Демир Хисар за 1984 година: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
од стопанство и нестопанство — по стапка од 5,50%; 

— организациите на здружен труд од основното, 
средното насочено образование и Работната за-
едница при ОСИЗ за образование, по стапка од 
2,75%; 

— организациите на здружен труд од предучи-
лишното образование, по стапка од 3,85%; 

2. придонес од земјоделска дејност, по стапка 
од 2%; • • 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и професионална дејност, по 
стапка од 5%. 

Член 2 
За даночните обврзници ослободувањата кои ги 

пропишува општината како олеснување за придоне-
сот од земјоделска дејност на површините засеани 
со пченица, 'рж, маслодајни растенија и шеќерна 
репка ќе се однесува и за придонесот и за ОСИЗ за 
образование и воспитание — Демир Хисар. 
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Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 08-197/5 од 16. декември 1983 го-
дина. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 
1 април 1984 година. 
е 

Бр. 08-61/15 
27 април 1984 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

ЖИВКО Трајковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

I 
225. 

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ" број 21/71), членовите од 81—86 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово („Службен вес-
ник на СРМ" број 12/77), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Тетово на рамноправна седница на Со-
борот на делегатите корисници на услуги — работ-
ници и Соборот на делегатите на даватели на услу-
гите, одржана на 27 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ 

И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот на 
остварувањето на надоместокот на патните трошоци 
и висината на надоместокот на трошоците за исхра-
на и сместување за време на патување и престој во 
друго место во врска со остварувањето на здравстве-
ната заштита што им припаѓа на осигурените лица 
на товар на средствата на Заедницата, а во случаите 
кога користат здравствена заштита на начин про-
пишан со Законот, Статутот и со Правилникот за 
начинот на остварувањето на здравствената заштита. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита на осигурените лица изнесува: 

— во рамките на подрачјето на Заедницата, са-
мо трошоци околу превозот; 

— 200,00 дин. во Скопје во паушален износ; 
— 300,00 дин. во други места на СР Македонија; 
— 400,00 дин. во другите места вон СРМ. 
Надоместокот од претходниот став изнесува: 
1. 100% од утврдениот износ за патување и пре-

стој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 
часа; 

2. 50% од утврдениот износ за патување и пре-
стој од 8—12 часа. 

За патување и престој до 8 часа не следува на-
доместок. 

За деца од 4—10 годишна возраст надоместокот 
ќе се исплатува во висина од 50°/о од износот опре-
делен во став 1 на овој член. 

Член 3 
Надоместок на трошоците за превоз се призна-

ва во висина на трошоците за патување по најкрат-
ката релација и по основната тарифа на редовните 
средства за превоз во јавниот сообраќај. 

Во зависност од здравствената состојба на оси-
гуреното лице, должината на патувањето и други 
околности, лекарската комисија може да одреди и 
поинаков начин на превоз. 

Превоз со кола за итна помош може да се одо-
бри само во случај кога превозот со други средства 
не е возможен со оглед на итноста на случајот и 
здравствената состојба на осигуреникот. 

Член 4 
Осигуреното лице има право на надоместок на 

трошоците за превоз и кога превозот е извршен 
поради прием, испраќање или преместување од една 
во друга организација на здружен труд, со констата-
ција на лекарот или здравствената организација на 
здружен труд дека превозот на осигуреникот е ме-
дицински индициран. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се примену-
ваат и кога осигуреното лице на кое здравствената 
заштита му се обезбедува во странство, во смисла 
на одредбите на Статутот на Заедницата, се преве-
зува од странство, со тоа што мислење за потребата 
од таков превоз дава лекарската комисија или уста-
новата во која осигуреното лице се лекува. 

Член 5 
Надохместок на патните трошоци му припаѓа и 

на придружникот на осигуреното лице ако по оцен-
ка на лекарот — поединец, лекарската комисија или 
здравствената организација на здружен труд се ут-
врди дека на осигуреното лице упатено на лекува-
ње или лекарски преглед во друго место му е по-
требен придружник за време на патувањето и прес-
тојот. 

Ако на лекување или лекарски преглед се упа-
туваат во друго место деца на осигуреникот или де-
те кое осигуреникот го зел на издржување, се смета 
дека придружникот е потребен ако детето е помла-
до од 15 години, доколку не е обезбеден стручен 
придружник. 

Член 6 
Ако осигуреникот по посебни прописи има пра-

во на бесплатно возење, при користење на превоз-
ни средства на јавниот сообраќај не му припаѓа 
надоместок на трошоците за превоз. 

Член 7 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на Статутот и на 
Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствена заштита, не му припаѓа надоместок на пат-
ните трошоци и трошоците за исхрана и сместува-
ње на осигурените лица. 

Член 8 
Аванс може да се исплатува во исклучителни 

случаи во висина од 50% од вредноста на потреб-
ните трошоци. 

Член 9 
При остварување здравствена заштита надвор од 

подрачјето на СР Македонија, покрај надоместокот 
на трошоците за исхрана и патување, осигуреникот 
има право и на ТРОШОЦИ за ноќевање во висина од 
200,00 дин. само врз основа на поднесената потврда 
од организацијата каде ноќевал. 

Член 10 
Барањето за надоместок на трошоците за превоз, 

исхрана и сместување може да се поднесе во рок 
од една година по завршувањето на лекувањето од-
носно патувањето. 

Член 11 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за надоместокот на тро-
шоците за превоз, исхрана и сместување на осигу-
рените лица за време на патување и престој во 
друго место во врска со остварувањето на здравстве-
ната заштита, број 0805-588/22 ОД 24 јуни 1982 година. 
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Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ке се применува од 1 маЈ 1984 година 
и ке се оојави во „служоен весник на СРМ". 

Бр. 0805-756/13Ќ 
17 април 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Крсто Мисоски, е. р. 

226. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник на 
СРМ" број 21/81), член 89, 90, 91 и 207 од Стату-
тот на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово („Службен весник 
на СРМ" број 12/77), Соборот на делегатите на ко-
рисниците на услуги — работници на Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово, на седницата одр-
жана на 27 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето правото 
на надоместок на погребните трошоци и посмртната 
помош во случај на смрт на осигурено лице на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово. 
> к 

Член 2 
Во случај на смрт на член на семејството, на 

осигуреникот — работник или лице што врши само-
стојна професионална дејност му припаѓа надомес-
ток на трошоци за закоп во висина од: 

— 1.500,00 динари — за член на семејството до 
навршена една година возраст; 

— 2.500,00 динари — за член на семејството 
постар од една година до 7 години; 

— 3.000,00 динари — за член на семејството пос-
т а р ОД 7 ГОДИНИ ДО 1 5 ГОДИНИ; 

— 4.500,00 динари — за член на семејството по-
стар од 15 години. 

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите 
на семејството кои ги издржувал до денот на смртта 
им припаѓа: 

— надоместок на трошоците за закоп — 4.500,00 
динари; 

— посмртна помош во висина на просекот на 
личниот доход од претходната година, односно на 
пензијата примена од последниот месец. 
I 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа 

на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено 
лице, а врз основа на извод од матичната книга на 
умрените, здравствена легитимација на покојникоти 
уверение дека тие ги сносиле трошоците за закоп. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на се-
мејството на осигуреникот, ако смртта настанала во 
рок од 30 дена од денот на престанокот на својство-
то на работник во здружениот труд или друга деј-
ност, односно по престанок на својството осигуреник. 

Член 4 
Надоместок на потребните трошоци за осигуре-

но лице умрено и закопано во местото на постоја-
ното живеење се определува и исплатува во висина 
на надоместокот определен според местото на за-
конот, ако тоа за корисникот е поповолно. 

Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице умрено за време на престој во странство 
се определува во висина на неопходно потреоните 
трошоци за закоп во земјата во која осигуреното 
лице умрело. 

Висината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот став ја оценува Стручната служба на 
Заедницата, земајќи го предвид прибавено™ мисле-
ње за тоа од дипломатско-конзуларното претставниш-
тво на СФРЈ во таа земја. 

Член 5 
Во случај на смрт на осигурено лице надвор од 

подрачјето на Заедницата ке се надоместат трошо-
ците за превоз на умрениот во висина од 50% од 
направените трошоци. Трошоците ќе се признаваат 
врз основа на приложени сметки по тарифа на же-
лезницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1984 година. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместок на тро-
шоците за закоп на осигурено лице и посмртна по-
мош, број 0805-588/23 ОД 24 јуни 1982 година. 

Бр. 0805-576/12 
27 април 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Крсто Мисоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — СТРУМИЦА 

227. 
Врз основа на член 55 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 
6/81) и член 102 од Статутот на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита на 
децата — Струмица, Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Струмица, на седницата одржана 
на 28 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придо-

несот од личен доход од работен однос, од личен 
доход од земјоделска дејност, од личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 
по кои ќе се пресметуваат и уплатуваат придонесите 
за обезбедување на средства за задоволување на по-
требите и интересите од областа на општествената 
заштита на децата при Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на децата 
— Струмица во 1984 година. 

II 
Стапките на придонесите за општествена заштита 

под точка I од оваа одлука за 1984 година се: 
— придонес од личен доход на работниците од 

стопанска и нестопанска дејност — 1,95°/о; 
— придонес од личниот доход (катастарскиот 

приход) на земјоделците — 1,00%; 
— придонес од личен доход за лицата кои вршат 

самостојна стопанска дејност со личен труд и сред-
ства во сопственост на граѓаните (приватни занает-
чии) — 1,95%; 

— придонес од личен доход за лицата кои вршат 
самостојна, нестопанска дејност со личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните (адвокати и 
др.) — 1,95%. 
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III 
Стапките под алинеја з и 4 од ставот 1 на точ-

ката 11 важат и за исплата на надоместокот на ли-
чен доход по основ на договор за дело, грагднско-
правен основ и пензионери кои немаат СВОЈСТВО на 
осигуреник. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ке се применува од 1. I. 1983 година и 
ке се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-33/1 
28 февруари 1984 година 

Струмица 
Претседател 

Анастасија Семенковска, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
о п ш т и н с к и СУД в о ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за неосновано збогатување по тужбата на тужител-
ката Павлина Јаковчевска од село Теарце, против 
тужениот Меметали Селман Браим од село оту-
шиште. Вредност на спорот 26.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Меметали Селман Браим 
од село Отушиште, а сега со непозната адреса во 
СР Германија, да се јави во овој суд или да поста-
ви свој полномошник во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно 
на истиот по службена должност ќе му се постави 
привремен старател, кој ке се грижи за неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 116/84. (83) 

Пред Општинскиот суд во Тетово »се води туж-
ба за исполнение на договор од страна на тужи-
1 елката Мерсели Џеврије од е. Шемшово, против 
тужените Трпчевски Борис и др. од е. Сиричино. 
Вредност на спорот 50,000 динари. 

Се повикува тужениот Трпчевски Борис од е. 
Сиричино, а сега со непозната адреса во САД, да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот или да одреди 
свој полномошник. Во спротивно доколку не се ја-
ви во определениот рок во судот, ќе му биде поста-
вен привремен старател кој ќе се грижи за него-
вите права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 100/84. (84) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води соп-
ственички спор по тужбата на Веселин Атанасовски 
од е. Слатина — Тетово, против тужените Мустафа 
Асип Џемајли и Анифе Мустафи од е. Слатина и 
Иван Атанасовски од истото село. 

Се повикува тужениот Џемајли Елмаз Мустафи 
од е. Слатина, а сега на привремена работа во Гер-
манија со непозната адреса, да се јави во Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот или во истиот рок да одреди пол-
номошник. 

Доколку не се јави, ниту одреди полномошник 
преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе го зас-
тапува до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 563/84. 
(85) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води тужба 
за сопственост од страна на тужителката крстевска 
врстана од е. вратница против тужените Јовановиќ 
А\иро и Анга Јовановиќ, двајцата од гр. .буенос Аирес 
— Аргентина со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 100.000 динари. 

Се повикуваат лицата Јовановиќ Киро и Анѓа 
јовановиќ во рок од зи дена сметано од денот на 
објавувањето на огласот да се јават во општинскиот 
суд во Тетово или да определат свој полномошник, 
КОЈ ке ги застапува нивните права и интереси во 
постапката. 

Доколку во определениот рок тужените не се 
јават, судот ке им постави привремен старател кој 
ке се грижи за нивните права. * 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1044/84. 
(86) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пар-
нична постапка за утврдување право на сопственост 
по тужбата на тужителот Јошко Петровски од е. 
Вратница, против тужената Убавка Сибиновска и 
др. од е. Лешок. Вредност на спорот 20.000 динари. 

Се повикуваат тужените Роса Симовска од е. Ро-
гачево и Борис Томовски од е. Вратница, а сега во 
Германија со непозната адреса, да се јават во Оп-
штинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од об-. 
Јавувањето на огласот; или да определат свој полно-
мошник. Во спротивно судот ќе им постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за нивните права во 
постапката. 

Од Општинскиот СУД во Тетово, П. бр. 844/84. 
(87) 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Шумарски факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

— за преизбор на еден наставник (во звањето 
— редовен професор) по предметите: Финална пре-
работка на дрвото и Примарна преработка на др-
вото; 

— за избор на еден наставник (во доцентско зва-
ње) по предметот: Искористување на шумите; 

— за избор на еден наставник (во сите звања) 
по предметот: Подготовка на производството. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование. 

Пријавите да се доставуваат до архивата на Фа-
култетот во четири примероци во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома за завршен шумарски факултет, доказ за 
академски степен на науки, кратка биографија, спи-
сок на научни и стручни трудови и по еден примерок 
од истите (197) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), собра-
нијата на општините Карпош и Центар, објавуваат 
дека поради истек на мандатот ќе извршат избор на 
пет судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

Кандидатите за избор на судии треба да ги ис-
полнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија; 

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

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

шење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати, пријавите со пот-

ребните документи, треба да ги доставуваат до Ко-
мисијата за прашањата на изборите и именувањата 
на Собранието на Општината Карпош во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на ова соопштение. 

(196) 
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СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
НА СР МАКЕДОНИЈА 

< 

Согласно одредбите на член 1 и 2 од Законот 
за привремена забрана со располагањето на дел од 
општествените средства на општествено-политичките 
заедници и самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачката во 1984 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" бр. /о/83), Службата 
на општественото книговодство во СР Македонија 
ја издава следната 

О Б Ј А В А 

Стапката на порастот на остварениот доход на 
општественото стопанство во Републиката, според 
податоците на периодичните пресметки за јануари— 
март 1984 година, изнесува 55,6%. 

СОДРЖИНА 
Страна 

270. Одлука за помилување на осудени лица 345 
271. Одлука за разрешување и именување се-

кретар на Републичкиот совет за зашти-
та на поредокот утврден со Уставот — — 346 

272. Одлука за разрешување и именување по-
мошник секретар на Дретседателството на 
СРМ — — — — — — — — — 346 

273. Одлука за именување советник за опште-
ствено-политички прашања во Служоата 
на претседателството на СРМ и за раз-
решување и именување секретари на ра-
ботните тела на претседателството на СЈЃМ 346 

274. Одлука за именување секретар на Коми-
с и ј а за помилување — — — — — 346 

275. Одлука за именување советник за опште-
ствено-економски прашања во Службата 
на Претседателството на СРМ — — — 346 

276. Одлука за формирање на Републички од-
бор за Декадата на инвалидите ОН 1983— 
1992 година — — — — — — — — 347 

277. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за оп-
што-стопански работи и пазар — — — 347 

278. Решение за разрешување од должност 
директор на Дирекцијата за републички 
стоковни резерви во Републичкиот коми-
тет за општостопански работи и пазар 347 

279. Решение за разрешување од должност 
самостоен советник во Извршниот совет 
на Собранието на СРМ — — — — — 347 

280. Решение за именување управител на Вос-
шрно-поправниот дом во Тетово — — 348 

281. Решение за разрешување од должност по-
мошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за економски односи со странство 348 

282. Решение за разрешување од должност по-
мошник на републичкиот секретар за на-
родна одбрана — — — — — — — 348 

283. Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Ансамблот за народни игри 
и песни „Танец" — Скопје — — — — 348 

284. Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Народната и универзитет-
ска библиотека „Климент Охридски" — 
Скопје — — — — — — — — — 348 

285. Решение за делегирање претставник и не-
гов заменик во Одборот за координација 
на активностите во областа на творештво-
то на СР Македонија — — — — — 349 

286. Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Македонската филхармонија 349 

287. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Работната организација 
за производство на филмови „Вардар 
филм" — Скопје — — — — — — 349 

288. Правилник за минималните хигиено-тех-
нички услови на деловните простории, 
уредите и опремата за собирање, корис-
тење, преработка и промет на отпадните 
материјали што се користат како секун-
дарни суровини — — — — — — — 349 

289. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 192/83 ОД 5 април 1984 година — 351 

290. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 43/84 ОД 18 април 1984 година — 351 

291. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 69/84 од 18 април 1984 година — 352 
Исправка на Решението за највисоките из-
носи на дневниците за службени патува-
ња во странство, што на републичките ор-
гани на управата и на републичките орга-
низации им се признаваат во материјални 
трошоци — — — — — — — — 352 
Исправка на Одлуката за дополнување на 
Одлуката за начинот и роковите на пре-
несувањето на паричните средства на Ре-
публиката и на општините како депозит 
во Народната банка на Македонија — — 352 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

222. Општествен договор за остварување заед-
ничка политика и обезбедување опште-
ствено-економски услови за развој и уна-
предување на списанијата за деца во СР 
Македонија, кои се издаваат на македон-
ски, албански и турски јазик — — — 353 

223. Самоуправна спогодба за обезбедување оп-
штествено-економски услови за издавање 
на списанијата за деца во СР Македонија 
на македонски, албански и турски јазик 354 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

ДЕМИР ХИСАР 
224. Одлука за утврдување стапки на придонес 

на ОСИЗ за образование и воспитание — 
Демир Хисар за 1984 година — — — 356 
ТЕТОВО 

225. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за превоз, исхрана и сместу-
вање на осигурените лица за време на па-
тување и престој во друго место во врска 
со остварување на здравствената заштита 357 

226. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурените лица — — — — — — 358 

СТРУМИЦА 
227. Одлука за утврдување стапките на при-

донесот за обезбедување средства за оп-
штествена заштита на децата за 1984 го-
дина — — — — — — — — — 358 
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