
Службен весник на СРМ" излегу-
а по потреба. Рок за рекламации 
5 дена. Огласи според тарифата. 

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 30 
ЈИН. Жиро сметка 40100-603-12498 

227. 
Врз основа на член 376, став алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И 

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за обезбедување и насочување на средствата за пот-
тикнување на развојот на земјоделското производство 
и за компензација на цената на некои прехранбени 
производи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 април 1984 година. 

Бр, 08-1182 
28 април 1984 година 

Скопје л ч 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРО-
ИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА 

НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Член 1 

Во Законот за обезбедување и насочување на 
средствата за поттикнување на развојот на земјодел-
ското производство и за компензација на рената на 
некои прехранбени производи („Службен весник на 
СРМ" број 37/83) во член 7 во третиот ред стапката 
„1,5%" се заменува со стапката „1°/о", а во алинеја 
4 стапката „1°/о" се заменува со стапката „0,50%". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 април 1984 година. 

228. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за обезбедување средства за поттикнување на извозот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд,, одржана на 28 април 1984 година. 

Бр. 08-1183 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за поттик-

нување на извозот („Службен весник на СРМ" број 
7/83 и 37/83) во член 12 зборовите: „крајот на" се 
заменуваат со зборовите: „31 март". 

Член 2 • 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

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

229. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

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

ТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ 
Се прогласува Законот за изменување и допол-

нување на Законот за библиотекарската дејност, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 април 1984 година 
и на седницата на Собранието на Републичката заед-
ница за култура одржана на 25 април 1984 година. 

. Бр. 08-1181 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ 
Член 1 

Во Законот за библиотекарската дејност („Служ-
бен весник на СРМ" број 17/74 и 42/78) во насловот 
и во сите одредби на Законот зборовите: „библиоте-
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карена дејност", односно „библиотекарската дејност", 
се заменуваат со зборовите: „библиотечна дејност'\ 
односно „библиотечната дејност". 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2-а, кој Огласи: 

„Член 2-а ; 
Библиотечната дејност се врши врз единствени 

принципи во согласност со современите методи и 
стандарди за обработка, чување и користење на биб-
лиотечен материјал и други видови библиотечно-ин-
формативно работење". ; 

Член 3 
Член 3 се менува и гласи: 
„Како библиотечен материјал во смисла на овој 

закон се сметаат сите видови печатен или на друг 
начин умножен материјал како: книги, брошури, вес-
ници, списанија, докторски дисертации, магистерски 
трудови, научноистражувачки и истражувачки про-
екти, материјали од научни и стручни собири, рако-
писи, елаборати, каталози, проспекти, плакати, лето-
ци, програми, картографски и нотен материјал, сепа-
рати, стандарди, патенти, репродукции на ликовни 
дела, разгледници, календари^ фотографии, грамо-
фонски плочи, тонски и видео-касети, магнетофонски 
и магнетни ленти, дискови, дискети, микрофилмови, 
микрофиЈпи и друг материјал создаден со. репро-
графска техника од интерес за библиотечната деј-
ност". 

Член 4 
Во член 4 по ставот 1 се додава нов став, кој 

гласи: 
„Општествено-политичките заедници, самоуправ-

ните интересни заедници на културата, науката и 
образованието, организациите на здружениот труд и 
други самоуправни организации и заедници обезбе-
дуваат услови за работа на библиотеките и развој на 
ОиОлиотечната дејност". 

Член 5 
Член 6 се брише. 

Член 6 
Член 21 се менува и гласи: 
„Библиотечна дејност вршат самостојна библио-

теки и библиотеки во состав.. 
Самостојни библиотеки се организации на здру-

жениот труд што вршат библиотечна дејност. 
Библиотеки во состав се посебно организирани 

делови што вршат библиотечна дејност во рамките 
на. организации на здружениот труд од офласта на 
културата, образованието, науката и во други орга-
низации на здружениот труд, општествено-политички 
организации, други општествено-правни лица, др-
жавни органи и граѓанско-правни лица". 

Член 7 
Во член 22 уводната реченица се менува и гласи: 
„Библиотека може да се основа, односно орга-

низира ако се исполнети следниве услови 
Алинеја 4 се менува и гласи: 
„— да има потребен стручен кадар". 

Член 8 
Член 23 се менува и гласи: 
„Библиотеките, според намената и корисниците, 

можат да бидат народни, специјални, високошколски 
и училишни. 

Народните библиотеки се наменети за задоволу-
вање на општообразовните, културните и други по* 
треби на работните луѓе и граѓаните. 

Специјалните библиотеки се наменети за стручна 
и научно-истражувачка работа во одделни подрачја 
на општествениот труд. 

Високошколските библиотеки се наменети за об-
разовно- воспитни и научно-истражувачки потреби на 
студентите и наставниот кадар. 

Училишните библиотеки се наменети за образов-
но-воспитните потреби на учениците и наставниот 
кадар во основните училишта и средното насочено 
образование". 

Член 9 
Член 24 се менува и гласи-. 
„Задоволувањето на општообразовните, културни-

те и други потреби на работните луѓе и граѓаните и 
стручната и научно-истражувачката работа во сите 
подрачја на општествениот труд се остваруваат во 
Народната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски" во Скопје, како Народна библиотека на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Член 10 
Членовите 25, 26 и 27 се бришат. : 

Член 11 
Член 28 став 1 алинеја 6 се менува и гласи: 
„— доставуваат податоци за централните катало-

зи за библиотечен материјал и бази на податоци:" 

Член 12 
Во член 29 сгав 1 и 3 зборот „самостојни", од-

носно „самостојна", се заменува со зборот „народни", 
односно „народна". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Матична библиотека од една општина може' да 

крши матична дејност и за подрачје на друга општи-
на, врз основа на договор на општините". 

Член 13 
Во член 31 став 1 алинеја 4 зборовите: „центра-

лен каталог" се заменуваат со зборовите: „централ-
ни каталози", 

— алинеја 7 се брише, 
— алинеја 8 се менува и гласи-. „— ја коорди-

нира библиотечно-информативната и документарис-
тичка дејност", 

— алинеја 9 се менува и гласи: „— донесува стан-
дарди за сите видови библиотеки и дејности" и 

— алинеја 11 се менува и гласи: „— прибира, 
чува и обработува текстови на доктррски дисертации 
и магистерски трудови". 

Член 14 
По член 31 се додава нов член 31-а, кој гласи: 

„Член 31-а 
Народната и универзитетска библиотека, покрај 

работите од членовите 28, 30 и 31 на овој закон, 
врши и функција на Реферален центар на Социјалис-
тичка Република Македонија преку кој : 

— истражува, собира/ чува, стручно обработува 
и формира бази на податоци за колективни и ин-
дивидуални извори и корисници на информации до 
СР Македонија, како и база на податоци на нивните 
трудови; 

— истражува, собира, пренесува, дава на корис-
тење и упатува корисници на извори на информа-
ции, создадени во Социјалистичка Република Маке-
донија, Социјалистичка Федеративна Република Југо-
гославија и странство, како и на меѓународни извори 
на информации и 

— се поврзува и соработува со други носители 
на системот на научни информации во Социјалистич-
ка Република Македонија со рефералните и инфор-
мативните центри во Социјалистичка: Федеративна 
Република Југославија и во странство". 

Член 15 
Член 32 се менува и гласи: 
„Посебниот општествен интерес во вршењето на 

библиотечната дејност се обезбедува со учество на 
претставници на корисниците на .услугите и другите 
заинтересирани организации и заедници, претставни-
ци на основачите, претставници на општината, однос-
но Републиката, општествено-политичките и опште-
ствените организации и на здруженијата на граѓа-
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ните (претставници на општествената заедница) во 
одлучувањето во оифлиотеките за работи од посебен 
општествен интерес-4. 

Член 16 
Член 33 се менува и гласи: 
„Како работи од посебен општествен интерес во 

библиотечната дејност се сметаат: 
— донесување на статутот и склучување на са-

моуправните спогодои за здружување; 
— утврдување на предлогот на основите на пла-

нот на библиотеката и донесување на програмите за 
раоота; 

— утврдување на предлог-елементите за склучу-
вање самоуправни сиогодои за основите на планот 
на самоуправните организации и заедници и основи-
те на плановите на, општествено-политичките заед-
ници ; 

— определување на основните услови за стекну-
вање на доходот, работењето и за основните намени 
за користење на средствата; 

— усвојување на извештаите за остварување на 
програмите за работа; 

— усвојување на финансискиот план и утврдува-
ње на завршната сметка; 

— именување и разрешување на работоводниот 
орган и 

— избор во стручни звања". 

Член 17 
Член 34 се менува и гласи: 
„Корисниците на услугите и другите заинтереси-

рани организации и заедници, опште ствено-политич-
ките и општествените организации и здруженијата на 
граѓаните, како и бројот на нивните претставници, 
што учествуваат во одлучувањето за работите од член 
33 на овој закон, се определуваат со статутот на 
библиотеката. 

Основачот и собранието на општината именуваат 
по двајца претставници во библиотеката што уче-
ствуваат во одлучувањето за работите од посебен 
општествен интерес во библиотечната дејност. 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија именува тројца претставници во Народната и 
универзитетска библиотека што учествуваат во одлу-
чувањето за работите од посебен општествен интерес 
во библиотечната дејност". 

Член 18 
По член 34 се додава нов член 34-а, кој гласи: 

„Член 34-а 
Одлука за работите од член 33 на овој закон е 

донесена ако делегатите на работниците и претстав-
ниците на општествената заедница ја усвоиле со мно-
зинство гласови". 

Член 19 . 
Член 36 се менува и гласи: 
„Работоводен орган на библиотека се именува и 

разрешува во согласност со собранието на општи-
ната. 

Работоводен орган на Народната и универзитет-
ска библиотека се именува и разрешува во соглас-
ност со Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Конкурсната комисија за утврдување предлог за 
именување на работоводен орган на Народната и 
универзитетска библиотека се состои од 8 членови, 
од кои по 2 члена именуваат органот на управување 
на библиотеката. Основната организација на синдика-
тот, Републичкиот одбор на Синдикатот на работни-
ците од образованието, науката и културата и Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 20. 
По член 36 се додава нов член 36-а кој гласи: 

„Член 36-а 
За разгледување на определени прашања од 

стручно-научен карактер во библиотеките можат да 
де образуваат стручни совети. 

Во работата на стручните совети можат да уче-
ствуваат и стручни и научни работници што не се во 
работен однос во библиотеката. 

Делокругот и составот на стручните совети по-
блиску се уредуваат со статутот на библиотеката". 

Член 21 
По член 38 се внесува нова глава Ш-а, со шест 

нови члена: 38-а, 38-6, 38-в, 38-г, 38-д, 38-ѓ, кои 
гласат: 

„Ш-а Библиотечно-информативен систем 

Член 38-а 
Библиотеките во СР Македонија дејствуваат ка-

ко единствен библиотечно-информативен систем што 
се поврзува со соодветните системи во другите со-
цијалистички републики и социјалистички автономни 
покраини и во странство. 

Библиотечно-информативниот систем е дел од 
општествениот систем на информирање на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 38-6 
Библиотеките, преку соработка со информативно-

документаристичките служби и информативните .цен-
три на научно-истражувачки организации, се поврзу-
ваат со системот на научните информации. 

Член 38-в 
Преку библиотечно-информативниот систем се 

обезбедува усогласено, стандардизирано и економич-
но библиотечно работење, рационално користење на 
библиотечниот материјал и задоволување на по-
требите од информации. 

Член 38-г 
. Библиотечно-информативниот систем на Социјал 

листичка Република Македонија го сочинуваат пот-
системи чиј број, видови и функционирање го одре-
дува Народната и универзитетска библиотека во за-
висност од потребите на општествената заедница. 

Член 38-д 
Единственоста на библиотечно-информативниот 

систем се обезбедува, особено преку: 
— матична дејност; . 
— единствена стручна обработка на библиотеч-

ниот материјал; 
— единствен начин на собирање и обработка на 

информации и податоци; 
— единствено водење на каталози и други ин-

формативни помагала и заедничко обезбедување на 
дејствувањето на централни каталози и 

— развивање на меѓубиблиотечна соработка и 
позајмување на библиотечен материјал. 

Член 38-ѓ 
Правата и обврските на субјектите на библиотеч-

но-информативниот систем поблиску се регулираат 
со самоуправни спогодби". 

Член 22 
Во член 19 став 2 и член 37 зборовите: „републич-

киот декретар за култура", односно „Републичкиот се-
кретаријат за култура" се заменуваат со зборовите? 
„претседателот на Републичкиот комитет за култура" 
односно „Републичкиот комитет за култура". 

Член 23 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
да утврди пречистен текст на Законот за библиотеч-
ната дејност. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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230. 
Брз основа на член 332, став 1, алинеја 1 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а 
во врска со точките 12 и 14 од Резолуцијата за оп-
штествено-економскиот развој во првата етапа од 
спроведувањето на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација и за економската политика на 
Социјалистичка Република Македонија во 1984 годи-
на („Службен весник на СРМ" број 37/83), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
28 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

ВО 1984 1ОДИНА 

Член 1 
Заради остварување на економската политика на 

Р&пуоликата утврдена со Резолуцијата за општестве-
но-економскиот развој во првата етапа од спроведу-
вањето на долгорочната програма за економска с т -
оил изациј а и за економската политика на Социјалис-
тичка република Македонија во 1984 година, со оваа 
одлука се определуваат по ол иску основните насоки 
и цели на кредитната политика на Републиката и 
начинот на спроведување од страна на деловните бан-
ки и деловните единици во Републиката (банките). 

Член 2 
Основни насоки и цели на кредитната политика 

во 1984 година се: 
— ублажување на проблемот на неликвидност 

во стопанството, како и одржување на внатрешната 
и надворешната ликвидност на банките; : 

— остварување на предвиденото производство, а 
особено на тоа наменето за извоз и поттикнување на 
извозот на стоки и услуги; Ј 

— поттикнување на производството и откупот на 
земјоделски производи и создавање на сезонски ре-
зерви на определени земјоделски и прехранбени про-
изводи; 

— поттикнување на производството, на енергија, 
дефицитарни суровини и на репроматеријали; 

— пласман на опрема и постројки; 
— создавање на неопходните стоковни резерви; 
— обезбедување на приоритет на пласманите во 

трајни обртни средства за производството наменето 
за извоз, за производството од новите капацитети и 
за производството на храна; 

— кредитирање на подготовките за производство 
на стоки за извоз и на извозот на производи и 
услуги и 

— извршување на градежните работи во стран-
ство заради зголемениот девизен прилив. 

Член з 
Кредитната политика на Републиката се усогласу-

ва и со мерките на заедничката емисиона и парична 
политика и заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1984 година, а со цел да се обезбедат целите 
и задачите во спроведувањето на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација во земјата. 

За остварување на определбите од став 1 на овој 
член, банките ќе ја усогласат својата деловна поли-
тика и со мерките на монетарно-кредитната полити-
ка за 1984 година. 

Член 4 
За остварување на целите и задачите од член 2 

на оваа одлука, банките ќе насочат најмалку 60% од 
можниот пораст на пласманите, чиј обем и динамика 
се усогласува, по пат на монетизација на хартии со 
селективно обележје или селективни кредити и оп-
шта монетизација за кредитирање на приоритетните 
намени утврдени 1-0 Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година. 

Обврската од став 1 на овој член ќе ја оствару-
ваат банките рамномерно во текот на годината, за-
висно од сезонските карактеристики. 

Член 5 
Банките, во рамките на средствата за инвестицио-

ни вложувања, ке издвојат средства најмалку 0,7% 
од нето кредитниот потенцијал со состојба на ден 31. 
ХИ. 1983 година и ќе ги насочат за остварување на 
развојните програми за зголемување на сточниот 
фонд, доопремување со механизација во полјоделство-
то и за активирање на необработените површини и 
нивно приведување во култури. 

Член 6 
Банките што во својата активност не можат да 

обезбедат насочување на средства во висина и во 
намените утврдени во членовите 4 и 5 од оваа одлу-
ка, должни се таквите пласмани да ги остварат пре-
ку другите банки во Републиката, кои можат да 
обезбедат вакво насочување. 

За условите и начинот на користењето банките 
склучуваат самоуправна спогодба. 

Член 7 
Банките ќе издвојат и насочат средства од при-

растот на депозитите по штедните влогови за креди-
тирање на индивидуалниот сектор во земјоделството 
за развој на малото стопанство за изградба на елек-
тро извори и за кредитирање на продажбата на оп-
рема, метални конструкции и монтажерски работи на 
домашниот пазар и во странство во висина утврдена 
со Општествениот план на СРМ за периодот од 1981 
до 1985 година. 

Член 8 
Во согласност со Договорот на републиките и 

автономните покраини за преземање на обврски и 
донесување на соодветни мерки со кои ќе се созда-
ваат услови и ќе се поттикнуваат организациите на 
здружениот труд и други самоуправни организации 
и заедници за изградба на стопански објекти по пат 
на здружување на трудот и средствата заради забр-
зување на развојот на САП Косово („Службен лист 
на СФРЈ" број 65/80), ќе се овозможи во САП Косово 
изградба на индустриски објект' од Програмата на 
СОЗТ Металски завод „Тито" — Скопје, со пресмет-
ковна вредност до 650 милиони динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбе-
дат од следниве извори: 

— од Фондот на Федерацијата за побрз развој 
на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини, во висина до 35% од пресметков-
ната вредност; 

— здружени средства на банките во Републиката, 
во висина до 35% од пресметковната вредност и 

— наменски орочени средства на Републиката во 
висина до 30%, од пресметковната вредност. 

Средствата од став 2 алинеја 2 на овој член ќе 
се здружат по пат на самоуправна спогодба. 

Член 9 
Заради обезбедување на условите за редовен увоз 

на сурова нафта и нафтни деривати за потребите 
на стопанството и населението во Републиката, бан-
ките ќе склучат самоуправна спогодба за здружување 
на лимит и средства за увоз на сурова нафта и нафт-
ни деривати. 

Доколку самоуправната спогодба од став 1 на 
овој член не се склучи, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија ќе донесе одлука со која ќе 
ги утврди висината, начинот и условите за здружу-
вање на лимит и средства за увоз на сурова нафта и 
нафтни деривати. 

Член 10 
Заради обезбедување на континуитет во" станбе-

ната изградба, банките ќе пласираат најмалку ист 
обем на средствата, како и во 1983 година во кредити 
за станбена изградба на граѓаните и организациите 
на здружениот труд. 
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Со цел да се остварува порационална употреба 
на средствата од став 1 на овој член, банките со са-
моуправна спогодба ќе извршат доградба на крите-
риумите за кредитирање на станбената изградба, при 
што ќе се има диференциран пристап при доделува-
њето кредити на работните луѓе и граѓаните со не-
решено станбено прашање. 

Член 11 
Слободните девизни средства што ги остваруваат 

банките по пат на траен откуп од граѓаните ќе се 
насочуваат за задоволување на потребите на . сто-
панството во Републиката и на приоритетните заед-
нички потреби и интереси на работните луѓе и гра-
ѓаните во Републиката. 

Висината, намените и условите на користење на 
средствата од став 1 на овој член ги утврдува Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Член 12 
Народната банка на Македонија може да одобру-

ва краткорочни позајмици од средствата на вишокот 
на приходите над расходите утврдени според перио-
дичните пресметки во текот на годината, а најмногу 
до изготвувањето- на завршната сметка. 

Корисниците, намените и условите под кои На-
родната банка на Македонија ќе ги одобрува позај-
миците од став 1 на овој член ги утврдува со одлука 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
поединечна за секоја одобрена позајмица, освен за 

-намените утврдени со Општествениот план на Соци-
јалистичка Република Македонија за периодот од 
1981 до 1985 година. 

Член 13 
Неспроведувањето на одредбите од оваа одлука 

од страна на банките претставува елемент на кре-
дитна неспособност. 

Контролата над спроведувањето на одредбите од 
оваа одлука и утврдувањето на кредитната неспособ-
ност ги врши и презема соодветни мерки Народната 
банка на Македонија. 

Член 14 
Самоуправните спогодби од членовите 6, 8, 9 и 

10 ќе се склучат најдоцна во рок од 1 месец по 
влегувањето во сила на оваа одлука. Иницијатива за 
склучување на самоуправните спогодби ќе покрене 
Стопанската комора на Македонија. 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1184 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

231. 
Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, точка 1 од 
Амандманот III на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 13 став 1 и 2 од Делов-
никот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничка седница на сите собо-
ри, одржана на 28 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија се избира Ката Лахтова, де-

легат во Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1250 
28 април 1984 година 

Скопје 
' Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, е. р. 

232. 
Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 136 
ставови 1 и 2 од Деловникот на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заеднич-
ка седница на сите собори, одржана на 28 април 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕ-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

За потпретседатели на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија се избираат.-

Ванчо Близнаковски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор* на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Дрита Карахасан-Бошковска, делегат во Опште-
ствено-политичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија и 

Мети Крлиу, делегат во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА * 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1251 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, е. р. 

233. 
Врз основа на членовите 189 и 143 од Деловни-

» кот на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службе^ весник ла СРМ" број 15/82), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 април 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија се избира Ванчо Близ-
наковски, делегат во Општествено-политичкиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 02-4452/2 
23 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, е. р. 
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234, 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 25 
алинеја втора од Деловникот на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика 'Македонија, Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, .на седницата одржана на 28 април 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
За претседател на Соборот на Здружениот труд 

на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија се избира д-р инж. Илија Черепналковски, 
делегат во Соборот на здружениот труд; 

, СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1222 ! 
28 април 1984 година ; 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепна^ковски, с . р . 

235. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и член 25 али-
неја втора од Деловникот на Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика 'Македонија, Соборот на здружениот труд на 
Собранието на -Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28 април 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За потпретседател на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се избира Тимо Ефтимов, делегат во Собо-
рот на здружениот труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1221 
28 април 1984 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

236. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 24 али-
неја 2 од Деловникот на Општественогполитичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 април .1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
За претседател на Општествено-политичкиот со-

бор на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се избира Павле Георгиевски, делегат во 
Општествено-политичкиот собор. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА. МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1204 
28 април 1984 година 

Скопје Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

237. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 24 
алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28. април 1984 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За потпретседател на Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се избира Саве Гаџовски, делегат во Оп-
штествено-политичкиот собор. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1205 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор. 
Павле Георгиевски, е. р. 

238. 
Врз основа на член 24 алинеја 3 и член 46 од 

Деловникот на Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/78), Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, иа седницата одржана на 28 
април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ СИС-
ТЕМ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од функцијата претседател на Од-
борот за општествено-политички систем на Опште-
ствено-политичкиот собор Павле Георгиевски поради 
избор за претседател на Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ. 

За претседател на Одборот за ,општествено-полИ-
тички систем на Општествено-политичкиот собор се 
избира Драган Николовски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1220 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Павле Георгиевски, е. р. 

239. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и член 27 али-
неја втора од Деловникот на Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Соборот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ОП-
ШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
За претседател на Соборот на општините на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македонија 
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се избира Сервет Салиу, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1231 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Сервет Салиу, с._р. 

240. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и член 27 али-
неја втора од Деловникот на Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Соборот на општините на Собранието на 
СРМ, на седницата одржана на 28 април 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За потпретседател на Соборот на општините на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија се избира Славка Арсовска, делегат јѓо Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1232 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Сервет Салиу, е. р. 

241. 
- Врз основа на точка 1 од Амандманот VII на 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а 
во врска со член 376 став 1 алинеја 5 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 28 ап-
рил 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Уставниот суд на Македони-
ја се избира д-р Владимир Митков. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1234 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, е. р. 

242. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 28 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 

ОКРУЖНИОТ СУД ВО ШТИП 

Се разрешува од должноста судија на Окруж-
ниот суд во Штип 

Коста Кукутанов, поради изборот за претседател 
на Основниот суд на здружениот труд. во Штип. 

За судии на Окружниот, суд во Штип се изби-
раат: 

Димитар Шалев, судија на - Општинскиот суд во 
Штип и 

Димитар Нетков, судија на Општинскиот суд во 
Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1326 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, е. р. 

243. 
Врз основа на член 81 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници ^а Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
април_ 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУП- » 
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичка самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Скопје, што ја доне-
се Собранието на Заедницата на седницата одржана 
на 27 февруари 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1217 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор. 
Павле Георгиевски, е. р. 

244. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за фи-

зичката култура и самоуправните интересни заедни-
ци на физичката култура („Службен весник на СРМ" 
број 5/74), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 28 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА САМОУП-
РАВНАТА 'СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Се потврдува Самоуправната спогодба за измени 
и дополнување на Самоуправната спогодба за здру-
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жување вог Републичка самоуправна интересна заед-
ница на физичката култура — Скопје, што ја донесе 
Собранието на Заедницата «а седницата одржана на 
8 март 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1218 ' 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

245. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за фи-

зичката култура и самоуправните интересни заедни-
ци на физичката култура („Службен весник на СРМ" 
број 5/74), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политички;от собор, 
одржани на 28 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Се потврдува Статутарната одлука за изменување 
и дополнување на Статутот на Републичката самоуп-
равна интересна заедница на физичката култура — 
Скопје, што ја донесе Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 8 март 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08т1219 
28 април 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

246. 
Врз основа на член 81 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
април 1984 година, донесе * ; 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита — 

Скопје, што го донесе Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 27 февруари 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1216 
28 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Опшгествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

247. 
Врз основа на член 4, став з од Законот за обез-

бедување и насочување на средствата за поттикнува-
ње на развојот на земјоделското производство и за 
компензација на цената на некои прехранбени про-
изводи („Службен весник на СРМ", бр. 38/83), а во 
врска со дел IX од Програмата за користење на 
средствата за поттикнување на развојот на земјодел-
ското производство и за компензација на цената на 
некои прехранбени производи во 1984 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 8/84), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА 
ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ВО 1984 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се уредува начинот на корис-
тење на средствата за поттикнување на развојот на 
земјоделското производство и за компензација на де-
цата на некои прехранбени производи во 1984 го-
дина. 

2. Средствата за премија на пченицата и 'ржта, 
сончогледот, маслодајната репка, сојата и на шеќер-
ната репка и за компензација на цената на пчени-
цата, 'ржта и на брашното, според Програмата 
користење на средствата за поттикнуваат иа разве-
а т на земјоделското производство и за компензаци-
ја на цената на некои ппехранбени производи во 
1984 година (Програма*, ќе се користат врз основа 
на барањето . што се поднесува до Службата на оп-
штественото книговодство најдоцна до 15 јануари 
1985 година. 

Средствата за премија на млекото, според Про-
грамата, ќе ги користат производителите на млеко 
по барање, кое се поднесува до Службата на опште-
ственото книговодство најдоцна до 31 јануари 1985 
година за млекото што е произведено и испорачано 
до 31. XII. 1984 година. 

Врз основа на барањето, Службата на општестве-
ното книговодство врши исплата на средствата за 
намените од став 1 и 2 на оваа точка. 

3. Средствата за учество во финансирањето на 
производството на млеко и за компензација на це-
ната на комплексните минерални ѓубрива ќе се ко-
ристат врз основа на барањето што се поднесува до 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, а налог за исплата на средствата из-
дава Републичкиот секретаријат за финансии. 

4. Средствата за покривање на курсни те раз дики 
по. кредитите за увезените количества на пченица и 
сурово масно за јадење ќе ги користат организациите 
ИП ЗДРУЖЕН ТРУТ воз основа на барањето што се под-
несува до Републичкиот комитет за општостопански 
работи и пазар, а налог за исплата иа спедствата 
издава Републичкиот секретаријат за финансии. 
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5. Премија и надоместок на трошоците за произ-
водство и откуп на пченица и 'рж, според дел III, 
точка 1 од Програмата, се остварува со поднесување 
на следнава документација: 

а) за откупените количества од општествениот 
сектор: фактура од организацијата на здружен труд 
— производител и спецификација во која се вне-
суваат количествата на пченица и. 'рж, износот на 
премијата и надоместокот на трошоците,- и 

б) за откупените количества од индивидуалните 
производители: спецификација за количествата, пре-
мијата и надоместокот на трошоците за производство 
и откуп на пченица и 'рж. 

6. Премијата за сончогледот, маслодајната репка 
и сојата, според дел III, точка 2 од Програмата, 
се остварува под услов откупените количества да 
одговараат на квалитетот утврден со Одлуката за 
утврдување на производствено-продажните цени за 
сончогледот, маслодајната репка и сојата од родот 
во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/83). 

За остварување на премијата од став 1 на оваа 
точка се поднесува следнава документација: 

а) за откупените количества од општествениот 
сектор: фактура од организацијата на здружен труд 
— производител и спецификација во која се внесу-
ваат количествата на сончоглед, маслодајна репка и 
соја, и износот на премијата; и 

б) за откупените количества од индивидуалните 
производители: спецификација за количествата и 
премијата. 

7. Премијата за шеќерна репка, според дел III, 
точка 3 од Програмата, се остварува под услов ше-
ќерната репка да одговара на квалитетот утврден 
со Одлуката за утврдување на производствено-прода-
жната цена на шеќерната репка од родот во 1984 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/83). 

За остварување на премијата од став 1 на оваа 
точка, се поднесува фактура од организацијата на 
здружен труд — производител и спецификација во 
која се внесуваат количествата на шеќерна репка и 
износот на премијата. 

8. Премијата за млеко, според дел III, точка 4 
од Програмата, се остварува под следниве услови: 

— кравјото млеко да содржи најмалку 3,2% 
млечна маст, а овчото млеко да содржи 4,0% млечна 
маст. За кравјото млеко што содржи повеќе од 3.2% 
млечна маст и за овчото млеко со повеќе од 4,0% 
млечна маст. премијата се пресметува на количес-
тво со 3,2% млечна маст за кравјо, односно 
со 4,0% млечна маст за овчо млеко. За кравјото 
млеко со повеќе од 4.2% млечна маст и за овчото 
млеко со повеќе од 7% млечна маст пресметката се 
врши до најмногу 4,2% млечна маст односно 7% 
млечна маст; и 

— за производството на тоа млеко да се води 
контрола на производствените својства и матично 
книговодство и да се врши селекција кај кравите 
и овците. 

Индивидуалните производители ја остваруваат 
премијата на млекото пооизведено во кооперација 
преку организација на здружен труд. односно земјо-
делска задруга со која склучиле договор за ПРОИЗ-
водство на млеко во кооперација. Организацијата на 
здружен труд односно земјоделските задруги им ја 
исплатуваат премијата на индивидуалните произво-
дители најдоцна 15 дена по нејзиното остварувале. 

За остварување на премијата од став 1 на оваа 
точка се поднесува документација: 

— извод од книговодствената евиденција за ко-
личествата произведено млеко од сопствено ПРОИЗ-
ВОДСТВО во која е назначен процентот на млечната 
маст; 

— извод од книговодствената евиденцији за от-
купеното свежо млеко произведено во кооперации., 
во кој треба да бидат назначени количествата на 
млекото и процентот на млечната маст. Изводот се 
изготвува врз база на нриемницата за откуп на мле-
кото и на списокот за исплатена премија, потпишан 
од индивидуалните производители од кои се отку-
пува млекото; 

— препис од потврдата издадена од ООЗТ Ин-
ститут за сточарство при РО Земјоделски факултет 
— Скопје, за уредно вршење на контролата на про-
изводствените својства и за водење на матичното 
книговодство и за вршење селекција кај кравите и 
овците; 

— доказ од корисниците на премијата дека е 
остварена премија од 2,00 динари по 1 литар млеко 
од средствата на општината; и 

— спецификација за остварување на премијата 
во која се внесува: продадени и испорачани коли-
чества на млеко,- процент на млечна маст,- пресмета-
ни количества на пропишаниот процент млечна маст; 
остварена премија од средствата на општината и из-
нос на премијата за млеко. 

9. Средствата за учество во финансирањето на 
некои активности за поттикнување на производство-
то на млеко според дел IV од Програмата, се корис-
тат врз основа на следнава документација: 

1) сточарство: 
г 

а) од општествениот и индивидуалниот сектор: 
— фактура за извршената набавка на крави и 

стелни јуници, со изводи од матичната евиденција за 
квалитетот и потеклото на грлата (педигре); 

б) од општествениот сектор: 
— список на крави и стелни јуници, кои прет-

ставуваат проширена репродукција, заверен од ООЗТ 
Институт за сточарство при РО Земјоделски факул-
тет — Скопје,-

в) од индивидуалниот сектор: 
— список на крави и стелни јуници, кои прет-

ставуваат проширена репродукција, од надлежната 
општинска служба — центар за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство. Списокот содржи: име 
и матичен број на крави и стелни јуници, раса, ста-
рост и датум на припуштање,-

— доказ од општинската служба — центар за 
унапредување на индивидуалното земјоделство дека 
индивидуалното домаќинство има најмалку 2 крави 
од благородна раса илц мелез од благородна раса, 
и за нив се води контрола на производствените спо-
собности и матично книговодство и дека производи-
телот има договор за кооперација -со соодветни ор-
ганизации или земјоделски задруги; 

— договор склучен меѓу индивидуалните корис-
ници на средствата и општинските служби — цент-
ри за унапредување на индивидуалното земјоделство, 
го кој е утврдена обврска на корисниците дека во 
РОК од најмалку 3 години нема да го намалат бро-
јот на молзните крави; 

— доказ од овластената стручна служба за над-
зор врз извршувањето на матичното книговодство и 
селекција дека произведените овци и бикови ги ис-
полнуваат условите за квалитетни приплодни гола, 
согласно со Правилникот за условите што треба да 
гч исполнува квалитетниот приплоден добиток во 
поглед на ппоизвпдната и пот^п полната способност: и 

— договор меѓу општината стручна служба — 
центар за унапредување на инливилуалното земјо-
делство со надлежната институција за изведување 
на вештачко осеменување на овци во индивидуалниот 
сектор. 

• 3) За изградба на собирни станици за млеко и 
мандри -тг- извод од инвестиционата програма. До-
колку објектот се гради со сопствени средства — 
податоци за пресметковната вредност на објектот, 
локацијата и скица на објектот. 

3) За користење на средствата предвидени за 
развој на производството на млеко во подрачјето на 
Мариово — договор за затворање на финансиската 
конструкција за реализација на^ истражно-развојниот 
проект „Примена на резултатите од научно истра-
жувачката работа и реализација на програмата за 
позабрзан развој на сточарството и облагородување 
на дивите видови овошки на определени ридско-пла-
нински подрачја во СР Македонија — Макропро-
ект II". 
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4) За подигање вештачки ливади за производ-
ство на семе од легуминози и греминеи и за поста-
вување на производствено-демонстративни опити на 
општествени површини — договор за подигање веш-
тачки ливади. 

Средствата предвидени. во дел IV, точка 8 од 
Програмата ќе се користат според условите утврдени 
во Програмата за поттикнување на развојот на про-
изводството на млеко за 1983 година („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 13/83). 

10. Компензација на цената на^комплеќсни мине-
рални ѓубрива, според дел V од Програмата, се ис-
платува за сите комплексни минерални ѓубрива испо-
рачани на основните организации на здружен труд, 
земјоделски задруги, основни организации на коопе-
ранти на СР Македонија, под услов минералните ѓу-
брива да се испорачани по пропишани цени. 

За остварување на компензацијата од " став 1 на 
оваа точка се поднесува следнава документација: 

— фактура за испорачани количества на ком-
плексни минерални ѓубрива во која се наведува ви-
дот и количеството на активна (хранлива)' материја 
по 1 кг. посебно за секој вид, како и производстве-
ната цена,-

— доказ дека минералното ѓубриво е; испорача-
но (товарен лист, испратница и ел.); 

. — изјава на организацијата на здружен труд — 
производител и декларација за, квалитетов на испо-
рачаните минерални ѓубрива и за количеството на 
активни материи што одговараат на прописите за 
југословенски стандард или прописите за квалитетот, 
односно состојците и другите особини на комплет-
ните минимални ѓубрива и прописите за испитување 
на овие ѓубрива,-

.— спецификација за износот на компензацијата 
по 1 кг на активна материја, како и за вкупното .ко-
личество, посебно за секој вид на активна (хранли-
ва) материја,-

'— број и датум на договорот, односно изјавата 
на купувачот дека преземените комплексни минерал-
ни ѓубрива ќе ги употреби за земјоделско производ-
ство за СР Македонија; и 

— за произведено и набавено минерално ѓубри-
во од друга република или автономна покраина — 
доказ дека не е користена компензација. 

Средствата предвидени во Програмата за нена-
мирените обврски на Републиката, за 1983 година 
ќе се користат според Одлуката за компензација на 
вештачки ѓубрива во 1983 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 4/83). 

' 11. Средствата за компензација на цената на пче-
ница, 'рж и брашно, според дел VI од Програмата, 
ќе се користат со поставување спецификација во ко-
ја се. налепуваат: број на Лактуоа или друг доку-
мент, количества. износот на исплатената премија 
ппи купувањето и износ на компензацијата што се 
остварува. 

12. Средствата за покривање на курсните разли-
ки јВо 1984 година по кредитите за увезените коли-
чества на пченица и сурово масло за јадење во 1983 
година, според дел VII од Програмата, организации-
те на здружен труд ќе ги користат со доставување 
ка спецификација со податоци, ВРЗ основа на извор-
ната документација со која се утврдува курсната раз-
лика. 

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-638/1 
27 април 1984 година 

Скопје 

Потпретседател 
на , Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

248. 
Врз основа на член 83 и 97 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 43/81) 
и точка 3 од Самоуправната спогодба за заедничките 
основи и мерила за утврдување и усогласување на 
личните доходи и другите примања на функционе-
рите во Републиката и на делегатите во Собранието 
на СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр 
1/78), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија, на седницата одржана на 27 април 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА 
. НА ФУНКЦИИ ПО ГРУПИ 

Член 1 
Во листата за распоредување на функции во гру-

пи на функции со определени коефициенти се вр-
шат следниве измени и дополнувања Г 

1. Во I група на функции, функциите: 
— секретар на Секретаријатот за кадровски пра-

шања на Извршниот совет и директор на Репуб-
личкиот завод за статистика се распределуваат во 
втора алинеја на истата група со коефициент 3,40. * 

2. Алинеите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од I група стану-
ваат алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 17-729/1 
27 април 1984 година 

Скопје . 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

249. 
Врз основа на член 85 и член 88"од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

За заменик на секретарот на Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија се именува Методија Рикалоски, потсекретар 
во Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија. 

Бр. 17-597/2 
27 април 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

250. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за из--

менување и дополнување на Законот за организира-
ње на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74, 46/74 и 42/77), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО 

ЦЕПЕНКОВ" — СКОПЈЕ 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија дава согласност на Од-
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дуката на Советот на Институтот за фолклор „Марко 
Цепенков" во Скопје/со која за директор на Инсти-
тутот е избран д-р Блаже Петровски, научен сора-
ботник во Институтот. 

Бр. 17-721/1 
27 април 1984 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет. 
Кочо Тулевски, е. р. 

251. 
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 28 
март 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 8 и 13 од Одлука-
та за определување на критериуми за извршување 
на сените и работите на одржувањето и унапредува-
њето на шумите на кои постои право на сопственост, 
донесена од Собранието на општина Гостивар на 29 
октомври 1976 година "и членовите 4 и 5 од Догово-
рот за стопанисување со шуми во приватна сопстве-
ност склучен на 10 април 1979 година помеѓу Из-
вршниот совет на Собранието на општина Гостивар 
и* Шумското стопанство „Шар" од Гостивар. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Гостивар". 

3. Уставниот, суд на Македонија, со решение *У. 
бр. 182/83 од 8 февруари 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на актите означени 
во точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што основано се постави прашањето за сог-
ласноста на оспорените акти со Законот за шумите. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 
ѕ од оспорената одлука сопствениците на шумите 
се должни да и платат на Општината за одржување 
и унапредување на шумите како надоместок за тро-
шоците што ќе се направат 25% од вредноста на 
дрвото на пенушка во Шумското стопанство „Шар" 
во Гостивар. Судот исто така утврди дека овој надо-
месток е однапред определен и се наплатува при 
секоја сеча на шумите, независно дали општината 
направила трошоци околу одржувањето и унапреду-
вањето на шумите. 

Разгледувајќи го оспорениот договор Судот утвр-
ди дека со него Шумското стопанство се обврзува 
да врши ознака на сеча и премер на дрвата, контро-
ла На превезувањето и пренесувањето на шумските 
производи и заштита на шумите од шумокрадци и 
евиденција, а заштита на шумите од растителни бо-
лести и инсекти останува како обврска на општина-
та (член 2). 

Понатаму, во член 4 од овој договор, е предви-
дено дека изведувачот на работата како надоместок 
за извршената услуга за своја сметка ќе наплатува 
од сопственикот на шумата надоместок од 15% од 
вредноста на дрвото на пенушка во општествена шу-
ма од тековната година према сортиментот кој се 
одобрува во единица мера. Во член 5, пак, од овој 
договор е предвидено дека изведувачот на работата, 
покрај надоместокот од член 4 од овој договор, има 
право од сопствениците на шуми на кои им се врши 
услуга да наплатува надоместок од 25% од вреднос-
та на дрвата на пенушка на општествени шуми, која 
висина важела во декември минатата година. Овој 
надоместок, се 'уплатува на посебна сметка при Шум-
ското стопанство, а со намена утврдена во член 8 
од оспорената одлука. 

Од овие одредби на договорот произлегува дека 
шумското стопанство кое стопанисува со шумите на-

платува надоместок и за сеча на шумите 15% и за 
унапредување и одржување на шумите 25°/о, иако 
според договорот унапредувањето и одржувањето на 
шумите го врши општината. 

Според член 52 став 1 од Законот за шумите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 20/74), општината 
може да ја преземе грижата за одржување и уна-
предување. на шумите на кои постои право на соп-
ственост доколку сопственикот не ги преземе опреде-
лените мерки за одржување и унапредување. Според 
ставот 2 на овој член, ако општината се грижи за 
одржување и унапредување на шумите, сопствени-
ците на шуми се должни на општината да и ги на-
доместат трошоците околу одржувањето и унапре-
дувањето на нивните шуми. Надоместокот, пак, спо-
ред ставот з од овој член, се уплатува на посебна 
сметка. Според став 5 од овој член под одржување 
и унапредување на шуми се подразбира пошумува-
ње на пасишта, нега на шумите и културите, подоб-
рување на состојбата на дрвниот фонд како и заш-
тита од пожар, штетни инсекти и растителни бо-
лести. 

Согласно член 53 од Законот за шумите, за шу-
мите на кои постои право на сопственост работите 
на ознаката за сеча, премер, контрола на превезу-
вање и пренесување на шумските производи, одгле-
дувањето и заштитата на шумите /ОД растителни бо-
лести и штетници, општината може да ги пренесе 
врз организацијата што стопанисува со шуми, со 
донесување на акти за пренесување, кој треба да ги 
содржи меѓусебните права и обврски на општината 
и организацијата, меѓу кои и за висината на надо-
местокот за преземените работи. 

Од означените одредби произлегува дека Зако-
нот не предвидува можност за општината и за ор-
ганизацијата која стопанисува со шумите да утвр-
дуваат обврска надоместокот за ознака за марки-
рање и за сеча на шумите да го плаќаат сопстве-
ниците на шумата. Притоа, закбнот точно ги утвр-
дил случаите за кои работи и како може да се за-
должуваат сопствениците на шуми, при што тие на-
доместок за одржување и унапредување на шуми-
те треба да плаќаат кога се преземени конкретни 
мерки од страна на општината, а не тој надоместок 
да го плаќаат при сеча на шумите, без оглед дали 
општината направила трошоци околу одржувањето 
и унапредувањето на шумите, во случај кога сопстве-
ниците не ги презеле предвидените мерки. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека ос-
порените одредби од одлуката и договорот не се во 
согласност со означените одредби од Законот за шу-
мите. 

5. Во врска со член 13 од оспорената одлука 
Судот утврди дека со него е определено ако пра-
вото на управување со шумите на кои постои право 
на сопственост се пренесува врз .некоја организа-
ција заради искористување на намената од член 6 
од Законот за шумите, сопственикот има право на 
надоместок на неамортизираната вредност на вложе-
ните средства. Ако правото на користење на шумите 
во сопственост се 'пренесува врз друга организаци-
ја заради искористување за друга намена, а не за 
оние од член 6 од Законот, сопственикот на шумата 
има право претходно да ја искористи дрвната маса 
на таа шума, како и право на надоместок на неамор-
тизиоаната вредност на вложените средства. Ако, пак, 
сопственикот не може да ја искористи дрвната маса, 
тој има право на надоместок на вредноста на таа 
шума. За искористената дрвна маса сопственикот е 
должен да уплати соодветен износ од вредноста на 
шумата за одржување и унапредување на шумите 
на огћоомената посебна сметка. 

Во член 56 од Законот за шумите е предвидено 
ако правото на управување со шумите во општестве-
на сопственост се пренесува врз друга организација 
заради искористување за намените од член 6 од За-
конот, организацијата што стопанисува со тие шуми 
има право на надоместок на нсамортизираната вред-
ност на вложените средства. Ако, пак, правото на 
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управување се пренесува заради искористување за 
други намени, а не за оние од член 6 од Законот, 
организацијата што стопанисува со тие шуми има 
право претходно да ја искористи дрвната маса на 
таа шума како и право на надоместок на неаморти-
зирана вредност на вложените средства. Ако таа ор-. 
ганизација не може да ја искористи дрвната маса, 
таа има право на надоместок на вредноста на шу-
мата. Исто така/ во овој член е предвидено дека за 
искористената дрвна маса организацијата е должна 
да насочи соодветен износ за регенерација на шу-
мите во висина на вредноста на односната шума. 

Од изнесеното произлегува дека законот ги ре-
гулира односите меѓу организациите на здружениот 
труд кои упраруваат со шумите во општествена соп-
ственост или на кои им се пренесува правото на 
управување. Притоа, не може да стане збор за пра-
во на управување со шумите во приватна сопстве-
ност и за пренесување на тоа право, затоа што,, со-
гласно член 7 од Законот, со овие шуми стопанису-
ваат нивните сопственици под надзор на општината 
и само во согласност со сопствениците организаци-
јата која стопанисува со шуми може да го преземе 
стопанисувањето со шуми на кои постои право на 
сопственост (член 55 од Законот) Поради тоа Судот 
оцени дека општината не* е овластена со своја од-
лука овие односи за шумите на кои постои право 
на сопственост да ги уредува на ист начин како што 
тоа со Законот е уредено за шумите во општествена 
сопственост. 

На основа изнесеното, Судот утврди дека член 
13 од оспорената Одлука не е во согласност со член 
56 од Законот за шумите. 

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

У. бр. 182/83 
28 март 1984- година 

Скопје . 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

252. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 28 март 
1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 7 точка 2 и 10 и! -члено-
вите 9 и 17 од Правилникот за конкретна распре-
делба на станови . и распределба на средствата за 
станбена изградба, донесен од работниците во Про-
изводно-услужната работна организација „Иднина" 
во Струмица со референдум одржан на 28 јуни 1983 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Производно-услужна работ-
на организација на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на член 7 точка 10 и член 17 од Правилни-
кот означен во точка 1 од оваа одлука, а Уставниот 
суд на Македонија, со решение У. бр. 11/84х од 8 
февруари 1984 година по сопствена иницијатива по-
веде постапка за оценување уставноста и законитоста 
на член 7 точка 2 и член 9 од истиот Правилник. 

- Постапката од Основниот суд на здружениот 
труд во Штип е поведена затоа што во оспорениот 
член 17 од означениот Правилник е предвидено по 
основот однос спрема работата, работните задачи, 
средствата за работати соработниците Извршниот од-
бор на Основната организација на Синдикатот да им 
определува на работниците бодови од 0 до 15 за 
утврдување редот на првенството за добивање на 
стан. Воедно, во оспорениот член а и во оспорениот 
правилник не се утврдени основи и мерила за одре-
дување на бодови за односот во работата и резул-
татите од трудот што е во спротивност со член 127 
став 1 од Законот за здружениот труд. Притоа, спо 
ред мислењето на предлагачот означената одредба 
од Правилникот дава можност за субјективно одре-
дување на бодови. Уставниот суд на Македонија по-
веде постапка затоа што стручната подготовка е 
предвидена како посебен и самостоен основ; надвор 
од основот сложеност. 

4. Судот на седницата разгледувајќи го оспоре-
ниот Правилник утврди дека еден од основите спо-
ред кои се утврдува редот на првенството за добива-
ње на стан во член 7 точка 10 е предвиден односот 
кон работата, работните задачи, средствата за работа 
и соработниците. Во оспорениот член 17 од означе-
ниот Правилник, пак, е предвидено по основот од-
нос спрема работата работните задачи, средствата за 
работа и соработниците, Извршниот одбор на основ-
ната организација на Синдикатот да врши бодирање 
од 0 до 15 бода. Според ставот 2 на овој член, бо-
дирањето го врши Извршниот одбор за секој работ-
ник — кандидат со јавно или тајно гласање со да-
дено кратко образложение за извршеното бодирање. 

Согласно член 181 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд, за остварување на поединечните права, 
обврски и одговорности на работниците одлучува 
работничкиот совет или комисии што тој, ги фор-
мира. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај се 
овластува извршниот одбор на синдикатот да опре-
делува бодови за утврдување редот на првенството 
за добивање на стан. Судот утврди дека оспорениот 
член 17 е во спротивност со означената одредба од 
Законот за здружениот труд. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 7 точка 
2 и член 9, стручната подготовка е предвидена како 
посебен основ за добивање на определен број на бо-
дови надвор од основот сложеност. 

Според мислењето на Судот, стручната подготов-
ка како израз на сложеноста на работите и работ-
ните задачи и придонесот во работата може да се 
предвиди како основ за распределба на средствата 
за станбена изградба но не може да се предвиди 
како посебен и самостоен основ. Ова затоа што ако 
едновремено се утврдени бодови по основот сложе-
ност и по основот стручна подготовка, всушност до-
аѓа до двојно вреднување на стручната подготовка. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека ос-
порените одредби не се во согласност со уставните 
и законските начела кои се применуваат при распре-
делба на станови. 

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

У. бр. 11/84 
28 март 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУГ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

204. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
на град Скопје, на седницата одржана на 23 април 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА 

ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува износот на дневни-
ците на корисниците на здравствена заштита кои се 
упатуваат на преглед и лекување во друго место. 

Член 2 

Висината на надоместокот на дневните трошоци 
(дневниците) на корисниците на здравствена заштита 
кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место се утврдуваат и тоа: 

1. на територијата на СРМ — во износ од 240 
динари,-

2. надвор од територијата на СРМ — во износ 
од ЗОО динари; 

3. во други републички и покраински центри* — 
износ од 380 динари. 

Член 3 

На корисниците на здравствена заштита упатени 
на преглед и лекување во друго место им припаѓа 
полниот износ на 'дневниците утврдени во членот 
2 од оваа одлука за време на патувањето и престо-
јот во траење од 12 до 24 часа односно 50% од пол-
ниот износ на дневницата за време на патувањето и 
престојот во траење од 8 до 12 часа. 

На децата на корисниците на здравствена зашти-
та упатени на преглед и лекување во друго место 
до навршена 7 годишна возраст им припаѓа 5р°/о од 
износот на дневницата утврдена во претходниот член. 
( 

Член 4 
За остварување на право на дневница корисникот 

на здравствена заштита е должен да приложи потвр-
да заверена од страна на здравствената организа-
ција во која користел здравствена заштита. 

Потврдата треба да содржи: дата на извршениот 
преглед, времетраење на прегледот и печат на здрав-
ствената организација. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во. сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи. Одлуката за утврдување висината на 
надоместокот на дневните трошоци на осигурените 
лица кои се упатуваат на преглед и лекување во 
друго место, бр. 02-3631/8 од 14 април 1983 година. 

Бр. 02-4452/2 
23 април 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
прим. д р Спиро Јовевски, е. р. 

ОВЦИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
205. 

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
на град Скопје на седницата одржана на 23 април 
1984 година, донесе 

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

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат износите на надо-

местокот на трошоците за закоп на корисниците на 
здравствена заштита. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на корисниците на здравствена заштита се утвр-
дува во следните износи: 

— 2.830 динари — во случај на смрт на дете до 
едногодишна возраст; 

— 4.500 динари — во случај на смрт на дете над 
една до седумгодишна возраст,-

— 6.200 динари — во случај на амрт на дете над 
7—15 годишна возраст; 

— 8.000 динари — во случај на смрт на корис-
ник на здравствена заштита на возраст над 15 го-
дини. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на надоместо-
кот на трошоците за закоп на осигурени лица, бр. 
02-3631/9 ОД 14 април 1983 година. 

Бр. 02-4452/3 
23 април 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
прим. д-р Спиро Јовевски, е. р, 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

206. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на- Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица, на заедничка седница на 
Соборот на делегатите корисници на услугите — ра-
ботници и Соборот на делегатите на давателите на 
услугите, одржана на 29 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКА-
ТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО 

1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот за здравствено осигуру-

вање на работниците за 1984 година на подрачјето 
на општината Струмица се определуваат во висина 
од 8% од бруто личниот доход и другите примања 
во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита — од 3,50%; 

— стапките на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и други-
те права од здравственото осигурување — од 4,50%. 
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Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање во случај на несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се одредува во висина од 
0,60%. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став кај обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. Основица кај 
обврзниците кои не формираат доход претставуваат 
бруто личните доходи и другите примања. ' 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство за деташирани работници 
се определува во висина од 20% од просечниот нето 
личен доход остварен во матичната организација на 
работникот за претходната година. 

Член 4 ? 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање на лицата што се привремено без работа се 
определува во износ од 12,23% од нето примањата 
на надоместокот. 

Основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинуваат просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено, без-
работните лица. ; 

Член 5 
Стапката на придонесот за здравствено ) осигуру-

вање на лицата — работници вработени кај само-
стојните работодавци се определува во висина од 
12,23% од нето личниот доход. 

Член 6 
За лицата кои работат по основ на договор за 

дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигуру-
вање во случај на несреќа на работа и професионал-
но заболување во износ од 0,80% од бруто личниот 
доход за извршената работа по договор за дело, ка-
ко и за повремени работници и работници; кои ра-
ботат на продолжена работа. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за продолжување важноста 
на Одлуката за стапките на придонесите за здрав-
ствено осигурување на работниците и стапката на 
посебниот придонес за користење на здравствена за-
штита во странство за 1983 година и во 1984 година, 
бр. 02-92/1 донесена на 30 јануари 1984 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1984 година и истата ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 02-280/1 
29 март 1984 година ! 

Струмица 
Претседател, 

Горѓи Ѓидалов, е. р. 

207. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на заедничката сед-
ница на Соборот на делегатите на земјоделците — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работниците од организациите на здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите, на седницата 
одржана на 29 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1984 ГОДИНА 
I 

Стапките на придонесот за здравствено осигуру 
вање на земјоделските осигуреници во -1984 год. се 
утврдуваат и тоа: ; 

1. од катастарскиот приход, во висина од 25%; 
2. паушал по домаќинство на лицата кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство и 
се здравствено осигурени по основ на земјоделското 
осигурување, се определува во износ од 3.500,00 ди-
нари; 

II 
Придонесот од претходниот член се распоредува 

на следниот начин: " • 
Под точка 1: 
— за придонес за задолжителни видови ќе се 

пресметува по стапка од 15% на катастарскиот при-
ход; 

— за останатите права над задолжителните ви-
дови ќе се пресметува по стапка од 10% од катас-
тарскиот приход. 

Под точка 2: 
— за придонес за. задолжителните видови — во 

паушален износ од 2.100,00 динари, 
— за останатите права над задолжителните ви-

дови — во паушален износ од .1.400,00 динари. 

III 
Придонесот ќе се пресметува и наплатува од об-

врзниците на начин и постапка утврдени со Законот 
за придонесите и даноците на граѓаните, како и дру-
гите акти донесени од страна на Собранието на За-
едницата. 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување стапките на 
придонесот од катастарскиот приход, паушалниот 
придонес по член на домаќинство, паушалниот при-
донес на, лица над 15 годишна возраст, на чие 
име не се води сопствена земја и на лица кои не-
маат сопствена земја, а се занимаваат со земјодел-
ство за здравствено осигурување на земјоделците за 
1984 година, бр. 02-169/1 од 27 февруари 1984 го-
дина. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1984 година и истата ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 02-281/1 
29 март 1984 година 

Струмица 
, Претседател, 

Ѓорѓи Андалов, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1264 од 29. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр, 3-1361-7-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата и лицето овласте-
но за застапување на СИЗ на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, ц. о., Скопје, Ос-
новна заедница Струмица — Валандово — Струмица, 
се менува, така што во иднина ќе гласи: Самоуправ-
на интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, Ц. О. — Скопје, ул. „12 
ударна бригада" бр. 2, Основна заедница — Струми-
ца, булевар „Маршал Тито" бб. 

Се брише досегашниот застапник Атанасов Рис-
то, секретар, без ограничување, а се запишува како 
нов застапник Димитар Стојков, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1264/83. (33) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1261 од 30. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-285-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Градежниот училишен центар „Здравко Цвет-
ковски", Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди" 
бр. 91 со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Христова Вера, а се запишува како нов 
застапник лицето Стојан Ристовски, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1261/83. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1201 од 28. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1025-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената — проширувањето на дејноста 
на Електро-монтажната инсталатерска задруга „Се-
мафор" — Скопје со следните податоци: Досегаш-
ната дејност на задругата се проширува со следните 
споредни дејности: 

— електромеханичарска (винклирање на мотори, 
поправка и одржување на електрични машини и слич-
но); 

— електромеханичарска за радио и ТВ апарати, 
транзистор^ магнетофони и слично; 

— електромеханичарска за телеграфско-телефон-
ски уреди,-

. — производство на електрични машини и уреди 
и производство на електронски телекомуникациони 
уреди. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1201/83. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1278 од 6. I. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-168-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Зоолошката градина „Скопје", Ц. О. 
— Скопје, булевар „Илинден" бб со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Момчило Џо-
киќ, директор, без ограничување, а се запишува ка-
ко нов застапник Венијамин Тодоров, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1278/83. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1262 од 29. XII. 1983. година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1851-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Синѓелиќ", е.' 
Синѓелиќ, ул. „Благој Стефковски" бб, оп. Гази Ба-
ба — Скопје со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Михајло Мишев, в. д. директор, 
без ограничување, а се запишува како нов застап-
ник Ибиши Сами, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. бр. 
1262/83. (37) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 5 од 13. I. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 641 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 

на Р. О. за производство на сувенири од метал и 
дрво — Крушево со следните податоци: Работната 
организација ќе ја застапува Косески Никола, прив-
ремен работоводен орган, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
5/84. (42) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 363 од 19. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 235 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на ^фирмата на Шумското производно 
претпријатие „Галичица" — Охрид со следните по-
датоци: Се менува фирмата на Шумското производно 
претпријатие „Галичица" — Охрид и истата ќе гла-
си-. Работна организација за стопанисување со шуми 
,.Галичица" — Охрид, Ц. О. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр 
363/83. (43) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 319 од 3. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр.. 281 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата и проширувањето на деј-
носта на Заштитната работилница за рехабилита-
ција и запослување на инвалидизирани лица „Елан" 
Ц. О. — Прилеп со следните податоци: Се менува 
фирмата на Заштитната работилница за рехабилита-
ција и запослување на инвалидизирани лица „Елан" 
— Прилеп и истата ќе гласи: Заштитна организација 
за рехабилитација и запослување на инвалидизирани 
лица „Елан" — Прилеп, со ц. о. 

Се проширува дејноста уште со следната според-
на дејност: 

070123 — трговија на мало со метална стока; 
070121 — трговија на мало со текстил и конфек-

ција. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 

319/83. (44) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 390 од 30. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 81 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
ОСИЗ за патишта, ц. о. — Прилеп со следните пода-
тоци: ОСИЗ за патишта :— Прилеп ќе ја застапува 
Чкартоски Трајко, секретар, работи самостојно и е 
одговорен пред Собранието на Заедницата за патиш-
та. Му престанува овластувањето на Соколоски Ва-
силе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
390/83. (45) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 315 од 27. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 321-08 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Медицински центар „Д-р Трифун Пановски" 
— Битола, ООЗТ „Медицински служби" — Битола 
со следните податоци.- ООЗТ ќе ја застапува д-р Пе-
тар Илиевски, раководител, со неограничено овлас-
тување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр.' 
-315/83. - . (41) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 389 од 30. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 35 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на Са-. 
моуправната интересна заедница на становањето, ц. 
о. — Прилеп со следните податоци: Заедницата ќе 
ја застапува Чкатроски Трајко, секретар на СИЗ, ра-
боти самостојно 'и е одговорен пред Собранието на 
Заедницата на становањето. Му престанува овласту-
вањето на Соколоски Василе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
389/83. • (46) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 356 од 13. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-18 ја запиша вонсудскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на ООЗТ — ОУ „Пере Тошев", е. Дупјачани, на 
РО „11 Октомври" — Прилеп со следните податоци: 
ООЗТ — ОУ „Пере Тошев", е. Дупјачани ќе ја зас-
тапува Воислав Белкоски, индивидуален работоводен 
орган, со ограничени овластувања, согласно член 29 
од Статутот на ООЗТ. Му престанува овластувањето 
на Илиоски Спиро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр.. 
356/83. (47) 
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