
„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 
ден. Жиро сметка 40100-603-12498 

364. 
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 9 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Милески Методија Љубомир, од е. Клепеч, 
2. Шеховиќ Ештрев Бурадин, од е. Ноќаја, 
3. Ѓорѓиев Благој Илија, од Битола, 
4. Зенулахи Рамиз Зенула, од е. Селце, 
5 . Јосифов Д И К О Сретен, од Титов Велес, 
6. Костадинов Ристо Кирил, од Струмица, 
7. Лазаров Лефтер Димитар, од е. Мокриево, 
8. Мембдоски Мемед Живко, од Кичево, 
9. Михајлова«! Милош Цветан, од Скопје, 

10. Алити Амет Мифтар, од е. Гургурница, 
11. Василев Киро Блажо, од е. Колешино, 
12. Јаневски Нофит Стојан, од Свети Николе, 
13. Стојкоски Здраве Јане, од Битола, 
14. Исоски Рустем Хасан, од Охрид, 
15. Наџи Дервиш Имери, од е. Мала Речица 

II 
Изречената казна затвор со траење од 2 месеци 

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

1. Илиевски Петруш Милован, од Олае, 
2. Дане Костадин Илчо, од Штип, 
3. Сеидовиќ Шабан Тафиј, од Нов Белград. 

III 
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 сто-
рат ново кривично дело на: 

1. Цаноска Бафтлијар Бегуша, од е. Долно Бе-
лица, 

2. Муртишовски Зењел Јашар, од Дебар, 
3. Џеладинов Фета Ерол, од Титов Велес, 
4. Јотева Методија Павлина, од Битола, 
5. Митковска Петко Марија, од Битола, 
6. Филиповска Пандо Љуба, од Битола, 
7. Стојчев Христо Владо, од Витора, 
8. Донев Лазо Павле, од е. Мечкуевци 
9. Дунговска Ламбе Лидија, од Битола. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

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

1. Гарбески Петко Миле, од Прилеп. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

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

1. Ќамберовски Камбер Исмет, од Цветово. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сто-
ри но-ио кривично дело на: 

1. Садики Садик Реџеп, од е. Орланци. 

VII 
Изречената казнат затвор во траење од 6 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од г години не 
сторат ново кривично дело на-.. 

1. Бајрамоска Бесим Пакеза, од е. Октиси, 
2. ковачи Сабри Мифтар, од е. Рашче. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 10 месе-

ци 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. Матков Ристо Митко, од Стар Дојран. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. Спасовски Милан Бранислав, од е. Џепчиште, 
2. Аврамоски Павле Чедомир, од Гостивар, 
3. Новески Милорад Лефко, од Струга; 
4. Рамазан Иса Заиде, од е. Аме. 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 4 месеци на: 

1. Насуовски Благој Јонче, од Битола. 

XI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Ангеловски Трендафил Лазар, од е. Борисово. 

XII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 9 месеци на-. 
1. Јакшиќ Андреа Драгољуб, од Скопје. 

XIII ' 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Јанев Гиго Јован, од Сопот, 
2. Патраклиев Трајко Горги, од Штип. 

XIV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-567 
9 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, е. р. 
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365« 
Врз основа на член 27 и 28 од Законот за сис-

темот на цените и за општествена контрола на це-
ните на производите и услугите („Службен весник 
на СРМ", бр. 33/80), а во врска со точка 9 од Од-
луката за условите и начинот на формирање на 
цените и за општествената контрола на цените во 
1984 година, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА ЗА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ. ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 
НА ТАРИФИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО АВТО-
БУСКИОТ ЛИНИСКИ СООБРАКАЈ НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се пропишува мерка за непосредна контрола 
на цените, давање согласност на тарифа. 

2. Се дава согласност на тарифата за превоз на 
патници во автобуски линиски сообраќај на тери-
торијата на СР Македонија, донесена со Одлука од 
Собранието на Деловната заедница за патниот сооб-
раќа ј „Македонија-сообраќај" — Скопје, под бр. 
18-1688 ОД 21. VI. 1984 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1075/1 
2 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

366. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
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 УРБАНИ-

ЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за урбанизам и заштита на човековата око-
лина се назначува м-р Никола Србиновски, самосто-
ен советник за заштита и унапредување на човеко-
вата околина во Комитетот. 

Бр. 17-1022/1 
14. јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

367. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО 
I 

За советник на републичкиот секретар за право-
судство се назначува Мирослава Каличанин, само-
стоен советник во Републичкиот секретаријат за пра-
восудство. 

Бр. 17-1021/1 
14 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

368. 
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 и 42/77), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СРМ 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија дава согласност на Одлуката на Советот на За-
водот за водостопанство на СРМ, со која за дирек-
тор на Заводот е избран — град. инж. Методи Боев, 
виши научен соработник, досегашен технички дирек-
тор на Заводот. 

Бр. 17-941/2 
7 јуни 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Кочо Тулевски, е. р. 

369. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР 
ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ — ШЕФ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ПРОТОКОЛ 

Се разрешува од должност потсекретар во Из-
вршниот совет — ш е ф на Републичкиот протокол 
Круме Трајковски на 31 јули 1984 година поради ис-
полнување на условите за пензија кога му престанува 
работниот однос. 

Бр. 17-881/2 
7 јуни 1984 година 

Скопје 

370. 
Врз основа на член 46а од Законот за Опште-

ствениот правобранител на самоуправувањето („Служ-
бен весник на СРМ" број 47/75, 6/81 и 37/83), Репуб-
личкиот општествен правобранител на самоуправу-
вањето донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛИ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО И НИВ-

НИТЕ ЗАМЕНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на 

легитимацијата на. општествените правобранители на 
самоуправувањето и на нивните заменици и начи-
нот на водењето на евиденцијата на издадените ле-
гитимации. 

Член 2 
Легитимацијата на општествените правобраните-

ли на самоуправувањето и на нивните заменици со-
држи осум страници во големина од 7 х 9,5 санти-
метри. 

Првата и осма страница се изработени од кафе-
ава боја, а втората, третата, четвртата, петтата, шес-
тата и седмата страница во отворено кафеава и црна 
боја. 

Потпретседател 
на Извршниот совет. 
Кочо Тулевски, е. р. 
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На надворешната (првата) страница е втиснат 
грбот на Социјалистичка Република Македонија во 
златна боја. 

На третата страница на горниот дел стои нази-
вот: „Социјалистичка Република Македонија", а во 
поднаслов текстот: „Републички општествен право-
бранител на самоуправувањето". Потоа место за бро-
јот на издадената легитимација, а на средината со 
големи букви текстот „ЛЕГИТИМАЦИЈА". 

На четвртата страница се налепува фотографи-
ја големина 4 x 5 см, а испод неа место за своерачен 
потпис на имателот на легитимацијата. 

На петтата страница во горниот дел стои нази-
вот на органот: Републички општествен правобра-
нител на самоуправувањето", а потоа место за испи-
шување на името и презимето на имателот на леги-
тимацијата и функцијата што ја врши, место за 
датата и годината на издавањето и потпис на Репуб-
личкиот општествен правобранител на самоуправува-
њето со ознака „М П.". 

Шестата и седмата страница го содржи след-
ниот текст: 

„Извадок од Законот за Општествениот право-
бранител на самоуправувањето од членовите 21 и 
45 („Службен весник на СРМ" број 47/75). 

Општествениот правобранител на самоуправува-
њето и неговиот заменик имаат право во организа-
циите на здружениот труд, во други самоуправни 
организации, во работната заедница на општестве-
но-политичка организација, односно во органот на 
општествено-политичката заедница непосредно од ра-
ботните луѓе и граѓаните, односно од овластените 
органи на тие организации и заедници, да се извес-
туваат за остварување на самоуправните права на 
работните луѓе и заштита на општествената сопстве-
ност и да ТЗРШАТ УВИД во дејноста и документа-
цијата на олт'е организации и заедници, односно ор-
ганите на ОПЗ. 

Републичкиот општествен правобранител на са-
моупоавупањето ужива имунитет како и делегатот 
на Собоанието на СРМ, а општинскиот општествен 
правобпанител на самоуправувањето имунитет како 
и делегатот на собоанието на општината. 

За имунитетните права на општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето одлучува собрание-
то на соодветната општина, односно Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Член 3 
По истекот на времето на кое е именуван оп-

штествениот правобранител и неговиот заменик, ле-
гитимацијата по правило му се враќа на Републич-
киот општествен правобранител на самоуправување-
то, која се поништува со отиснување на третата стра-
ница во дијагонала текстот „поништено". 

По барање на имателот на легитимацијата таа 
може да му се остави откако ќе биде поништеа на 
н?чин пропишан во став 1 на овој член. 

Член 4 
Издадените легитимации се евидентираат во кни-

гата на издадени легитимации што ја води Републич-
киот општествен правобранител на самоуправува-
њето. 

Во евидентната книга се внесуваат следните по-
датоци: реден број, дата на издавањето на легити-
мацијата, број и дата на одлуката на Собранието на 
општествено-политичката заедница за именување на 
општествениот правобранител на самоуправувањето, 
односно неговиот заменик, име, презиме и функција 
на имате дот на легитимацијата, дата на истекот на 
времето на кое е именуван, односно дата на пониш-
тувањето на легитимацијата. 

Член 5 
Замена на постојните легитимации ќе се извр-

ши во рок од 90 дена од влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 6 
Образецот на легитимацијата пропишан со член 

2 е составен дел на овој правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Р бр. 214/84 
3 мај 1984 година 

Скопје 
Републички општествен 

правобранител на самоуправувањето. 
Душан Шурбановски, е. р. 

О Б Р А З Е Ц 

на Легитимацијата на Општествениот правобранител 
на самоуправувањето 

Г р б 

на Социјалистичка Република Македонија 
(прва страна на корицата) 

Социјалистичка Република Македонија 

РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Број 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

(трета внатрешна страна) 

Простор за фотографија, големина 4 x 5 см. и печат 
на Републичкиот општествен правобранител на само-
управувањето. 

Своерачен потпис на имателот на легитимацијата 
(четврта внатрешна страна) 

I 
Републички општествен правобранител на самоупра-
вувањето. 
Име и презиме на имателот на легитимацијата и 
функцијата што ја врши. 
Дата и место на издавање на легитимацијата. 
Печат на издавачот на легитимацијата. 
Потпис на Републичкиот општествен правобранител, 
на самоуправувањето. 

(петта внатрешна страна) 

Извод од Законот за Општествениот правобранител 
на самоуправувањето од членовите 21 и 45 („Службен 
весник на СРМ" бр. 47/75). 

(шеста и седма внатрешна страна) 

371. 
Врз основа на член 116 и член 105 став 2 од 

Законот за предучилишно и основно воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 19/83), 
Републичкиот педагошки совет на ХШ-та седница, 
одржана на 25 април 1984 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА БРОЈЧАНОТО И ОПИСНОТО 
ОЦЕНУВАЊЕ, НАПРЕДУВАЊЕТО И ПОЛАГАЊЕТО 
ИСПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО ВОС-

ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се определува на-
чинот на бро јчаног и описното оценување, напре-
дувањето и полагањето испити на учениците во ос-
новното воспитание и образование. 

Член 2 
Следењето, поттикнувањето и оценувањето на ре-

зултатите од учењето претставуваат составен дел на 
целокупната восиитно-образовна дејност во основно-
то училиште и се остваруваат плански и системат-
ски преку заедничка соработка на сите учесници 
во воспитно-образовниот процес« 
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Член 3 
Проверката на' степенот на усвоеноста на оддел-

ни знаења и степенот на формирање на умеења што 
се бараат со програмата за воспитно-образовната деј-
ност се изведува континуирано во текот на целата 
учебна година, паралелно со разработката на настав-
ните содржини. 

Член 4 
Оценувањето на постигнатите резултати и регис-

трирањето на оценката се врши, по правило, по пат 
на проверка на степенот на усвоеноста на логички 
заокружени програмски содржини (наставна целина, 
наставна тема и ел.) и степенот на формирањето на 
умеењата. 

Прашањата, задачите и другите дидактички сред-
ства за проверка и оценување на постигнатите ре-
зултати, со својата разновидност, треба да овозмо-
жат следење и вреднување како на обемот така и 
на квалитетот на новите знаења. 

Член 5 
При определувањето на оценката се земаат пред-

вид и постигнатите резултати во совладувањето на 
воспитно-образовните содржини, работните навики, 
степенот на заинтересираноста и ангажираноста во 
учењето, степенот на надареноста на ученикот за 
определена воспитно-образовна област, односот кон 
воспитно-образовните активности и други елементи 
од педагошки карактер. 

Член 6 
При оценувањето на ученикот по одделни нас-

тавни предмети, воспитно-образовни подрачја и нас-
тавни курсеви, покрај успехот постигнат во редов-
ната настава, се земаат предвид и ангажираноста и 
резултатите во другите форми на воспитно-образов-
ната дејност. 

Член 7 
Во сите фази на следењето и оценувањето се 

обезбедува јавност во работата и активно вклучува-
ње на учениците во оценувањето на постигнатите 
резултати. 

Изборот на методите, постапките и соедствата 
за следење, поттикнување и оценување, треба да им 
овозможува на учениците, особено на учениците од 
V до VIII одделение и сами да ги оценуваат пос-
тигнатите резултати. 

Член 8 
Во текот на наставата се изградуваат критериу-

ми за вреднување на резултатите ол учењето со кои 
се настојува што повеќе да се објективизира оце-
нувањето. 

При оценувањето, локвај усната метода, се пои-
менуваат и други методи, техники и инструменти 
(писмени работи, тестови, теми, дијаграми, графико-
ни, контролни задачи, табели и ел.). 

Член 9 
Успехот на учениците по наставни предмети, 

воспитко-образовни подрачја и наставни курсеви што 
се оценуваат со бројки се искажува оп оценките: од-
личен (5 .̂ многу добар (4). добар (3), доволен (2) 
и не доводен (1). Сите оценки, освен оценката недо-
волен (1) се преодни. 

Успехот нд учениците по сите наставни ипе име-
ти од Т тип ЛЛТТ оттделение се искажува со ближи. 

Во I. ТТ и ТТТ пгт петте иче успехот на учениците 
по: .никого мучт/гчтгп и Физичко воспитание се оце-
нува го описни оценки. 

Позитивната описна оценка се изразува со судо-
вите: „покажува особен интерес и успех", „покажува 
многу добар интерес и успех", „покажува добар ин-
терес и успех", „покажува задоволителен интерес и 
успех", а негативната описна оценка завршува со 
заклучокот „не задоволува". 

Успехот на учениците по наставните курсеви се 
изразува со оценката „го завршил", односно „не го 
завршил" наставниот курс. 

Член 10 
Во текот на едно полугодие ученикот треба да 

биде оценет по сите наставни предмети, воспитно-
образовни подрачја и наставни курсеви најмалку со 
две оценки, не сметајќи ги притоа оценките од за-
должителните писмени работи предвидени со про-
грамата за воспитно-образовната дејност за соодвет-
ниот предмет. 

Член 11 
При предлагањето на оценките по одделни пред-

мети, за секој ученик, н а с т а в н и о т го образложува 
предлогот почитувајќи го мислењето на заедницата 
на учениците на паралелката, за учениците од V 
до VIII одделение. 

Доколку за оценката по одделен предмет не е 
постигната согласност меѓу предметниот наставник 
и заедницата на учениците на паралелката, раково-
дителот на паралелката за тоа го информира сове-
тот на паралелката. 

Член 12 
Негативна оценка на ученик не се дава за не- ' 

дисциплина, нередовност и ел. 

Член 13 
На ученици кои во текот на учебната година 

преминуваат од едно во друго основно училиште по-
лугодишните односно годишните оценки им се утвр-
дуваат, ако има доволно .елементи за утврдување на 
полугодишната односно годишната оценка. 

Оценките од став 1 на овој член се внесуваат во 
педагошката евиденција, и документација на основ-
ното училиште во кое ученикот преминува, со забе-
лешка дека оценките се утврдени во основното учи-
лиште од кое ученикот преминал. , 

Член 14 
На крајот на учебната година на учениците им 

се утврдува оценка за општиот успех. 
Оценките по предметите од факултативната нас-

тава се внесуваат во свидетелство, но не влијаат 
врз општиот успех на ученикот. 

Член 15 
Општиот успех на учениците се утврдува врз 

основа на оценката која претставува аритметичка 
средина од позитивните бројчани оценки по настав-
ни предмети, оценките по воспитно-образовни подра-
чја и наставни курсеви и тоа: 

— ученикот постигнал одличен успех ако има 
средна оценка од сите предмети што се оценуваат 
бројчано од 4,50 до 5, ако описните оценки се: „по-
кажува особен интерес и успех" или „покажува мно-
гу добар интерес и успех", а најмногу една оценка 
може да биде „покажува добар интерес и успех", 
и ако ги завршил наставните курсеви; 

— ученикот постигнал многу добар успех ако 
има средна оценка од сите предмети што се оцену-
ваат бројчано од 3,50 до 4,49, ако описните оценки 
се-, „покажува одличен интерес и успех", „покажува 
многу добар интеоес и успех", или „покажува до-
бар интерес и успех", а најмногу една оценка може 
да биде „покажува доволен интерес и успех" и ако 
ги завршил наставните курсеви; 

— ученикот постигнал добар успех ако има сред-
на оценка од сите предмети што се оценуваат број-
чано од 2,50 до 3.49, а сите описни оценки се пози-
тивни и ги завршил наставните курсеви; 

— ученикот постигнал доволен успех ако има 
гре ина оценка од сите предмети што се оценуваат 
боојт~тачо од 2 до 2,49, а сите описни оценки се 
позитивни и ги завршил наставните курсеви. 

Член 16 
Општиот успех на учениците кои се упатуваат 

на дополнителна настава во месец јуни се утврдува 
по успешното завршување на таа настава, а општи-
от успех на учениците кои се упатуваат на полага-
ње на поправен испит и на одделенски испит, се ут-
врдува по положувањето на овие испити. 
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Член 17 
Поведението на учениците се оценува со оцен-

ките примерно, добро и незадоволително. 
Со оценката по поведение се изразуваат: залага-

њето на ученикот во воспитно-образовниот процес, 
неговиот однос кон правата и обврските во основно-
то училиште и односот кон ученичкиот колектив, 
своите другари и наставници, општествениот имот 
како и неговото поведение воопшто. 

Оценката по поведение за секој ученик ја пред-
лага раководителот на п а р а л е л а т а почитувајќи го 
мислењето и на заедницата на учениците на пара-
л е л а т а . 

Член 18 
За резултатите од учењето во основното училиш-

те повремено, а најмалку двапати во текот на едно 
полугодие се известуваат родителите, односно ста-
рателите на учениците, како и заинтересираните ор-
ганизации на здружен труд и други организации и 
заедници. За таа цел се користат разновидни форми 
и средства за информирање (лични консултации, пис-
мени известувања, 'родителски средби, годишни со-
бранија, извештаи, анализи и ел.). 

Известувањето на родителите се врши и инди-
видуално. 

Член 19 
Подуго дишниот и годишниот успех на учени-

ците се соопштува на посебни средби на кои при-
суствуваат учениците, родителите и наставниците кои 
ја остваруваат воспитно-образовната дејност во па-
р а л е л а т а . 

На овие средби се доделуваат и признанија на 
учениците кои покажале особено забележителни ре-
зултати во учењето. 

Член 20 
Покрај успехот по наставни предмети, воопитно-

образовни подрачја, наставни курсеви, општиот ус-
пех и поведението, основното училиште го следи 
целокупниот развој на личноста на ученикот. 

Член 21 
Оценките во текот и на крајот на првото, однос-

но второто полугодие се внесуваат во соодветната 
педагошка евиденција и документација. 

Член 22 
Напредувањето на учениците во учењето се ос-

тварува според успехот постигнат во воспитно-обра-
зовната работа во текот на учебната година. 

Член 23 
Редовните ученици од член 115 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование, 
образованието за покусо времетраење го остваруваат 
доколку покажале одличен општ успех најмалку пос-
ледните две години од нивното образование. 

Член 24 
За поуспешно подготвување на редовните учени-

ци кои сакаат побрзо да напредуваат во наредно од-
деление, основното училиште организира групни и 
индивидуални форми на воспитно-образовната деј-
ност. 

Доколку за определено одделение има најмалку 
пет ученици кои побрзо напредуваат, основното учи-
лиште организира курсна настава (во траење од нај-
малку 30 дена), како и семинари, консултации и 
други форми на воспитно-образовната работа. 

Член 25 , 
Редовните ученици го завршиле наредното одде-

ление преку полагање испити за побрзо напредува-
ње, доколку добијат позитивни оценки по сите пред-
мети предвидени со планот и програмата за воспит-
но-образовната дејност. 

Доколку учениците, во двата испитни рока, не 
ги положат испитите по сите предмети, се смета де-
ка не ја завршиле годината и образованието го про-
должуваат во редовните форми на воспитно-образов-
ната дејност за истото одделение. 

Член 26 
Во основните училишта се полагаат поправни и 

одделенски (годишни) испити, вонредни испити за 
возрасните и испити за побрзо напредување на уче-
ниците. 

Испитите од став 1 на овој член се полагаат во 
основното училиште што ученикот го посетувал. 

Вонредните испити за возрасни, ученикот ги по-
лага во основното училиште во кое се изведува одде-
ленска или предметна пастава за« одделението што 
ученикот го полага на подрачјето на општината во 
која живее или работи. 

Вонредниот испит за возрасни за едно или по-
веќе одделенија започнат во едно основно училиште, 
не може да се продолжи во друго основно училиште. 

Член 27 
Полагањето на поправните, одделенските и вон-

редните испити во основното училиште е јавно. 

Член 28 
Поправниот испит по одделен предмет може да 

се полага само еднаш. 

Член 29 
Возрасните ученици кои се здобиваат со основ-

но образование со полагање на испити по години, 
не може да полагаат испити од наредната година 
додека не ја завршат претходната година. 

Член 30 
Поправните испити се изведуваат во месец ав-

густ. 
Одделенските испити и испитите за побрзо на-

предување на одличните ученици се изведуваат во 
месец јуни и во месец август. 

Вонредните испити за возрасните ученици и по-
правните испити за учениците од VI I I одделение кои 
се постари од 15 години се изведуваат во испитни 
рокови во јуни, август, ноември, јануари и април. 
} 

Член 31 
Возрасните ученици кои основното образование 

го здобиваат преку полагање на вонредни испити 
можат да полагаат: 

— во еден или повеќе испитни рокови предмети 
од една година, со што ја завршуваат годината; 

— во еден или повеќе испитни рокови одделни 
воспитно-образовни подрачја, до завршување на ос-
новното образование. 

Член 32 
Во еден ден учениците можат да полагаат испи-

ти најмногу по два предмета, односно возрасните 
ученици по две воспитно-образовни подрачја, според 
распоред што го изготвува основното училиште. 

Распоредот за полагање на испитните се истак-
нува на огласна табла најмалку три дена пред за-
почнување на полагањето на испитите. 

Член 33 
Учениците кои треба да полагаат испити од член 

26 на овој правилник поднесуваат пријава во рок кој 
го определува основното училиште. 

Во пријавата од став 1 на овој член, ученикот 
го назначува одделението, односно годината за која 
полага испити и предметите што треба да ги полага 

Со пријавата за полагање испит, ученикот прило-
жува и ученичка книшка и извод од матичната кни-
га на родените. Ученикот кој полага вонредни ис-
пити за возрасни освен извод од матичната книга на 
родените доставува и свидетелство за претходно за-
вршена година. Ученикот кој полага испити за вон-
редно напредување доставува и свидетелство од прет-
ходно завршените две години на образованието. 

Член 34 
Идентитетот на кандидатот го утврдува испитна-

та комисија преку ученичка книшка, односно лична 
карта. 
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Член 35 
Испитите од член 26 на овој правилник се по-

лагаат пред испитна комисија на основното учи-
лиште. 

Испитната комисија е составена од претседател, 
постојан член и член испитувач. Испитната комисија 
работи во полн состав. 

Оценката за која се изјасниле најмалку два член-
на на испитната комисија се предлага на советот на 
одделението за утврдување. 

Член 36 
Испитите се состојат од писмен и устен дел или 

само устен дел. 
Писмен дел од предметот се полага по хите пред-

мети за кои со програмата за воепитно-образовната 
дејност е пропишано да се работат писмени работи. 

Член 37 
За писмениот дел од испитот, по предлог од 

испитувачот, испитната комисија определува три, те-
ми, односно групи задачи од кои кандидатот из-
бира една тема, односно група за писмена работа. 

Член 38 
Писмената работа ја прегледуваат, и оценуваат 

сите членови на испитната комисија. Оценката мора 
да биде образложена. 

Член 39 
Ученикот се допушта на усниот дел од испитот 

без оглед на успехот што го покажал на писмениот 
дел од испитот. г 

Член 40 
Усниот дел од испитот ученикот го полага со 

извлекување прашања подготвени на лист, при што 
се води сметка со прашањата Да бидат опфатени си-
те делови Од пропишаната програма. 

Член 41 
По завршениот устен дел од испитот, испитна-

та комисија го утврдува предлогот на оценката на 
успехот за тој предмет. 

Членот на комисијата кој не се согласува со 
предлогот на комисијата за оценката може да бара 
да се внесе во записникот неговото издвоено мис-
лење. 

Член 42 ^ 
При утврдувањето на оценката од определен 

предмет, се зема предвид покажаниот успех и од 
' писмениот и од усниот дел, а оценката не се изве-
дува аритметички, туку според општиот впечаток 
што го оставил ученикот за време на испитот. 

Член 43 
Испитната комисија е должна да обезбеди ис-

питот да се изведува непречено и самостојно. 

Член 44 
Со влегувањето во сила на овој правилник, пре-

стануваат да важат Правилникот за начинот на оцену-
вањето успехот на учениците и нивното напредува-
ње во основното училиште („Службен весник на 
СРМ" бр, 26/77), Правилникот за полагање на поп-
равните и вонредните испити во основното училиште 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/77) и Правилникот 
за начинот на оценувањето успехот на учениците и 
нивното напредување во специјалните основни учи-
лишта („Службен весник на СРМ" бр. 1/78). 

Член 45 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 03-213/1 
14 јуни 1984 година 

Скопје 
, Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

372. 
Врз основа на член 93 од Законот за предучи-

лишна и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педа-
гошки совет на ХШ-та седница, одржана на 25 ап-
рил 1984 година, донесе у 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И 
ПЕДАГОШКИТЕ МЕРКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОС 

НОЌНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите на 

пофалбите, наградите и педагошките мерки за уче-
ниците во основното воспитание и образование. 

Член 2 
Со пофалбите и наградите се стимулира разво-

јот на позитивните особини на учениците како лич-
ности и како членови на колективот, се подигнува 
вербата во сопствените можности и им се дава при-
знание за постигнатите успеси во наставата и дру-
гите видови на воспитно-образовната дејност. 

Член 3 
Со пофалбите и наградите се стимулира и рабо-

тата на учениците во општествените и општествено-
политичките организации, слободните ученички ак-
тивности, ученичките заедници и слично. 

Член 4 
Пофалбите и наградите се доделуваат за : 
— совесно учење и залагање во наставниот про-

цес и покажување виден напредок во совладување-
то на воспитно-обркзовните содржини; 

— залагање и постигнат успех во слободните 
ученички "активности, ученичките заедници, ученич-
ките организации и во разните форми од општес-
твениот и културниот живот во училиштето и надвор 
од него; ' 

— примерно поведение во училиштето и надвор 
од неш,-

— развивање другарски односи и давање помош 
на другите ученици; 

— постигнат особен успех во општествено-корис-
ната работа и слично. 

Член 5 
При доделување на пофалбите и наградите се 

земаат предвид околностите во кои се остварувале 
активностите на ученикот кој се пофалува, односно 
наградува и индивидуалните особини и способности 
на ученикот. 
' Успехот на ученикот во наставата не треба да 

биде единствен критериум за доделувањето на пофал-
ба-или награда. 

Член 6 
Пофалбите се доделуваат усмено и писмено во 

вид на дипломи и пофалници, а наградите во вид 
на одредени вредности што одговараат на нивната 
педагошка намена (книги, билети за филмски, теа-
тарски и други културно-уметнички и спортски при-
редби, платен престој во летувалиштата, платено 
учество за екскурзии, претплата на весници и спи-
санија, училишен прибор и слично). 

Член 7 
Доделувањето на пофалбите и наградите се врши 

на свече'н начин, по правило, пред учениците на па-
рклелката односно училиштето. 

Член 8 
Пофалбите и наградите се забележуваат во соод-

ветна педагошка евиденција и документација на учи-
лиштето. 

Член 9 
Педагошките мерки за учениците во основното 

училиште се применуваат според возраста на уче-
ниците. 
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Член 10 
Педагошките мерки спрема учениците се при-

менуваат само поединечно. 

Член 11 
Спрема учениците се применуваат следните пе-

дагошки мерки-. 
1. јавна и усна опомена; 
2. писмена опомена,-
3. укор; 
4. преместување на ученикот во друга паралелка ; 
5. преместување на ученикот во друго основно 

училиште. 
Спрема учениците од I до I V одделение можат 

да се применуваат само педагошките мерки од точ-
ките 1 и 2 од претходниот став. 

Член 12 , 
Педагошките мерки од член 11 став 1 точка 4 

и 5 од овој правилник се применуваат само спрема 
ученици кои го попречуваат воспитувањето на дру-
гите ученици и воспитно-образовната работа во па-
р а л е л а т а односно во училиштето. 

При изречување^ на педагошките мерки од 
став 1 на овој член треба да бидат запознаени и 
родителите, односно старателите на учениците. 

Член 13 
За изречените педагошки мерки бд член 11 став 

1 точка 4 и 5 се поднесува приговор во рок од 
7 дена од денот на известувањето. Известувањето се 
врши писмено. 

Член 14 
Педагошките мерки се применуваат за : 
1. Нередовно посетување на училиштето; 
2. Неправилен однос кон наставниците, учени-

ците и граѓаните; 
3. Лошо поведение во училиштето и надвор од 

/ него; 
4. Неправилен однос кон општествениот имот,-
5. Немарен однос кон работата во училиштето 

и активностите надвор од училиштето. 

Член 15 
При применување на педагошките мерки не смее 

да се навредува личноста на ученикот. 

Член 16 
При определување на педагошката мерка се зе-

маат предвид сите околности, а особено возраста 
на ученикот, психофизичката развиеност, влијанието 
на средината во која живее ученикот, мотивите за 
таквото однесување, поранешното поведение на уче-
никот, а при применувањето на педагошките мерки 
од член 11 став 1 точка 4 и 5 и мислењата на заед-
ницата на учениците, пионерската и основната ор-
ганизација на ССМ, родителот, а по потреба и на 
училишниот лекар, педагог односно психолог. 

Член 17 
Изречените педагошки мерки се соопштуваат 

пред учениците од п а р а л е л а т а во која ученикот учи. 
Изречената педагошка мерка треба да се образ-

ложи, така што да ја разбере ученикот спрема кој 
таа се применува, како и останатите ученици. 

Член 18 
Изречените педагошки мерки се забележуваат 

во соодветната педагошка евиденција и документа-
ција и за нив се известуваат родителите односно 
старателите на учениците. 

Член 19 
Советот на п а р а л е л а т а може да одлучи на уче-

никот, спрема кого е изречена педагошка мерка, да 
му се намали оценката по поведението, ако утврди 
дека и по изречената педагошка мерка ученикот не 
се поправил. 

Член 20 
Изречените педагошки мерки важат најдоцна до 

крајот на учебната година во која се изречени. 

* Член 21 
За повреда на правилата на воспитно-образовна-

та работа за време на зимскиот и летниот одмор 
педагошките мерки се изрекуваат во текот на вто-
рото полугодие, односно во наредната учебна го-
дина. 

Член 22 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за видовите рт пофал-
бите, наградите и педагошките мерки во основното 
училиште и за начинот на нивното применување 
(„Службен весник на СРМ" бр., 26/77). 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-78/1 
6 јуни 1984 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

373. 
Врз основа на член 46 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педа-
гошки совет на ХШ-та седница, одржана на 25 ап-

I рил 1984 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРЕДУЧИЛИШ-
НОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗО-
ВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ СО ПРЕЧКИ 
ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И БРОЈОТ НА ДЕ-

ЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ВО ГРУПИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за 

вклучување во предучилишното и основното воспи-
тание и образование на децата и учениците со преч-
ки во психофизичкиот развој, како и бројот на де-
цата и учениците во групите. 

Член 2 
Во предучилишното и основното воспитание и 

образование се вклучуваат деца и ученици со преч-^ 
ки во видот, слухот, говорот и гласот, психич-
киот развој, телесната инвалидност и деца и уче-
ници со повеќе видови пречки (комбинирани недос-
татоци), а претходно се разврстани и евидентирани 
според видот, и степенот на пречките, согласно Пра-
вилникот за распоредување и евиденција на лицата 
попречени во физичкиот <и психичкиот развиток 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/81). 

Член 3 
Децата и учениците со лесни пречки во видот, 

слухот, говорот и гласот, психичкиот развој, телес-
ната инвалидност и со лесни комбинирани недоста-
тоци се воспитуваат и образуваат во групи и пара-
лелки заедно со децата со нормален развој. 

Член 4 
Бројот на децата со лесни пречки ©о психофи-

зичкиот развој во групите во предучилишното вос-
питание и образование не може да биде поголем од 
три. 

Бројот на децата и учениците во групите и па-
ралелките од член 3 на овој правилник треба да се 
намалуваат во просек за две до три деца за едно 
дете со пречки во психофизичко!* развој, што е 
вклучено во редовната група или паралелка. 
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Член 5 
За децата со поголеми пречки во психофизички-

от развој се формираат посебни групи за возраст од 
една до четири и од пет до седум години. 

Член 6 
Бројот на децата во групите во предучилишното 

воспитание и образование според степенот на преч-
ките во психофизичкиот развој изнесува.-

1. Слепи деца 

— возраст од една до четири години — 6 до 8 деца 

— возраст од пет до седум години — 8 до 10 деца 

2. Глуви деца 

— возраст од една до четири години — 8 до 10 деца — возраст од пет до седум години — 10 до 12 деца 

3. Деца со пречки во говорот (адилија и дИсфа-
зија) 

— возраст од пет до седум години — 10 до 12 деца 
4. Деца со - умерени пречки во психичкиот раз-

вој 

— возраст од една до четири години 
— возраст од пет до седум години 

6 до .8 деца 
8 до 10 деца 

Член 7 
За децата со повеќе видови пречки (комбинира-

ни недостатоци) и тоа: вид-слух, вид-пречки во пси-
хичкиот развој и слух-пречки во психичкиот развој, 
со степен на пречките како што се дадеви во точ-
ките 1 и 2 на член 6 од овој правилник, важат ис-
тите критериуми кои се дадени за нив. 

Член 8 
За децата со тешки и трајни пречки и оштетува-

ња во локо-моторниот систем и со тешки телесни 
деформитет!! се формираат посебни групи и тоа: 
— возраст од една до четири години — 7 до 8 деца 
— возраст од пет до седум години — 8 до 10 деца 

Член 9 
Паралелките и групите на ученици со пречки 

во психофизичкиот развој во основното воспитание 
и образование можат да бидат ^ к о м б и н и р а н и и 
комбинирани и да го имаат следниот број ученици: 

1. За учениците со пречки во видот: 

а) Слепи 

^ к о м б и н и р а н а паралелка (са-
мо слепи) 7 до 9 ученици 
Комбинирана паралелка (сле-
пи и слаб ОБИД и) 8 до 12 ученици 
Воспитна група 12 до 16 ученици 
Група за работно оспособу-
вање 6 до 7 ученици 

б) Слаб ови дни : 

^ к о м б и н и р а н а паралелка од 
слабовидни ученици 10 до 12 ученици 
Комбинирана паралелка (сла-
бово дни и практично слепи) 8 до 10 ученици 
Група за работно оспособу-
вање 6 до 7 ученици 

2. За учениците со пречки во слухот: 

а) Глуви: 

^ к о м б и н и р а н а паралелка (са-
мо глуви) 8 до 10 ученици 
Комбинирана паралелка (глу-
ви и тешко наглуви) 10 до 12 ученици 

Воспитна група 

Група за работно оспособу-
вање 

14 до 16 ученици 

6 до 8 ученици 

б) Тешко наглуви 

^ к о м б и н и р а н а паралелка (те-
шко наглуви) 12 до 14 ученици 

14 до 16 ученици Воспитна група-

Група за работно оспособу-
вање 7 до 9 ученици 

3. За учениците со пречки во говорот и гласот 

Група ученици со потполно 
отсуство на говорот (алалија) 8 до 12 ученици 
Група ученици со патолош-
ки неразвиен говор (дисфа-
зија) . 8 до 12 ученици 
Група ученици со пречки во 

говорниот механизам (дисарт-
рија) 8 до 10 ученици 

4. За учениците со лесни и умерени пречки во 
психичкиот развој: 

Со лесни пречки 
Со умерени пречки 

12 до 16 ученици 
10 до 12 ученици 

Група за работно оспособу-
вање 7 до 9 ученици 

5. Во заводите за учениците со тешки пречки во 
психичкиот развој: 

Паралелка 8 до 10 ученици 
Група за работно оспособу-
вање , 8 до 10 ученици 

6. Во паралелките за телесно-инвалидни ученици: 

Со потешки мускулни забо-
лувања 10 до 12 ученици 
Со најтешки облици на хро-
нични заболувања 8. до 10 ученици 
Група за работно оспособу-
вање 6 до 8 ученици 

Член 10 
Бројот на учениците со повеќе видови пречки 

(комбинирани недостатоци) во групите и . паралел-
ките во основното воспитание и образование се оп-
ределува според видот и тежината на пречките, при 
што се зема 2/3 од бројот на учениците предвидени 
за групата со најтежок вид на попреченост. 

Член 11 
Со влегувањето во сила на, овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за бројот на децата 
и младинците попречени во психофизичкиот разви-
ток во паралелката, односно групата во специјал-
ните основни училишта („Службен весник на СРМ" 
бр. 1/78). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

/ 

Бр. 03-76/1 
6 јуни 1984 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, , 

Мадевски проф. д-р Живко, е! р. 



14 јули 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 24 — Стр. 473 

374. 
Врз основа на член 70 од Законот за предучи-

лишно и 0СН01ВН0 воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педа-
гошки совет на ХШ-та седница, одржана на 25 ап-
рил 19^4 година, донесе 

К А Л Е Н Д А Р 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ВО 

ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Организацијата на учебната година и одморите 

на учениците во текот на учебната година се утвр-
дува со одредбите на овој календар. 

Учебната година во основните училишта започ-
нува на 1 септември, а завршува на 31 август след-
ната година и опфаќа наставна година, зимски и 
летен одмор на учениците. 

Член 2 
Дополнителната настава за учениците кои имаат 

тешкотии во совладувањето на воспитно-образовните 
содржини, се организира по сите наставни предмети, 
воспитно-образовни подрачја и наставни курсеви во 
текот на учебната година. Дополнителната настава 
освен во текот на наставната година се изведува и 
во месец јуни во траење од најмалку 10 дена и во 
август во траење од најмалку 5 дена. 

Дополнителната настава ја изведува одделенски-
от, односно предметниот наставник индивидуално или 
во група. 

Член 3 
Додатната настава и слободните ученички актив-

ности се организираат во текот на целата работна 
недела, вклучувајќи ја и саботата. 

Член 4 
Ученичките одмори се организираат во текот на 

учебната година и тоа како зимски и летен одмор 
за учениците. 

Член 5 
Зимскиот одмор за учениците од основните учи-

лишта се организира и користи во траење од 15 де-
на во времето од 10 јануари до 20 февруари. 

Времето за користење на зимскиот одмор на 
учениците од основните училишта го определува со-
бранието на општината единствено за сите основни 
училишта на своето подрачје. 

Член 6 
Летниот одмор за учениците од основните учи-

лишта се организира и користи, по правило од 11 
јуни до 31 август. 

Времетраењето на летниот одмор е условено од 
остварувањето на обврските предвидени со планот 
и програмите на воспитно-образовната дејност и го-
дишната програма за работа на основното училиште. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој кален-

дар престанува да важи Календарот за ученичките 
одмори („Службен весник на СЕМ" бр. 39/79). 

Член 8 
Овој календар влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-75/1 
6 јуни 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски проф, д-р Живко, е. р, 

375. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за ста-

тистичките истражувања од интерес за Републиката 
(„Службен весник на СРМ'- бр. 5/74), Републичкиот 
завод за статистика утврдува 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА СТАТИСТИЧКО СЛЕДЕЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА 

ПОДАТОЦИТЕ ЗА МАЛОТО СТОПАНСТВО 

1. За организациите на здружениот труд од ма-
лото стопанство; 

2. За дејностите од малото стопанство што ги 
вршат работните луѓе и граѓани со самостоен личен 
труд со средства во сопственост на граѓаните. 

1. За организациите на здружениот труд од малото 
стопанство 

1.1. Врз основа на утврдените обележја во член 
6 и 7 од Општествениот договор за основите на за-
едничкото делување, поттикнувањето и развојот и 
унапредувањето на малото стопанство во СР Маке-
донија. Стопанската комора на Македонија во со-
работка со Републичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија и градежништво ќе состави список на орга-. 
низациите на • здружениот труд од малото стопан-
ство. Списокот на организациите на здружениот труд 
што го сочинуваат малото стопанство ќе ги содржи 
следните индикатори: 

а) Назив на работната организација, 
б) Вид на организацијата — облик н* здружува-

ње, 
в) Матичен број од Единствениот регистар на 

организациите, 
г) Дејноста што ја врши работната организа-

ција, 
д) Местото и општината каде што е, седиштето 

на работната организација. 
Списоците на организациите на здружениот труд 

кои имаат статус на мало стопанство се ревидираат 
двапати во годината и тоа: првпат со состојба на 
30 јуни и вторпат со состојба на 31 декември. 

1.2. За организациите на здружениот труд од 
малото стопанство Републичкиот завод за статисти-
ка континуирано ќе обезбедува: 

1.2 1. Податоци од редовното статистичко истра-
жување „Комплексен годишен извештај на органи-
зациите на здружениот труд од стопанството" (КГИ-
01) за : 

а) Бројот на вработени ге, 
б) Вредноста на основните средства, 
в) Општествениот производ.. 
г) Амортизацијата, 
д) Нето продуктот, 
ѓ) Чистиот личен доход. 
Податоците ќе се искажуваат за Републиката во 

целина и по општини. На ниво на Републиката по-
датоците ќе бидат дадени по стопански области, гран-
ки, групи и подгрупи на дејност, а податоците по 
општини по стопански' области според Одлуката за 
единствената класификација на дејностите. 

1.2.2. Податоци од редовното статистичко истра-
жување „Годишен извештај во основни средства и 
средства за заедничка потрошувачка (ИНВ-01)" и тоа: 

а) За остварените инвестиции според техничката ' 
структура (вредноста на градежните објекти, домаш-
ната и увозна опрема и другите издатоци сврзани со 
инвестиционата активност); 

б) За остварените инвестиции според карактерот 
на изградбата (во нови капацитети, за реконструк-
ција и модернизација и за замена на постојните ка-
пацитети). 

За Републиката во целина податоците ќе бидат 
групирани по стопански области, гранки, групи и 
подгрупи на дејност според Одлуката за единствен 
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ната класификација на дејностите, додека податоци-
те по општини ќе бидат искажани само по стопан-
ски области. 

1.2.3. Од редовното статистичко истражување 
„Извештајот на организациите и заедниците за вра-
ботените (РАД-10)" што се спроведува за период од 
две години се обезбедуваат следните податоци: 

а) За бројот на вработените според школската 
подготовка и степенот на стручното образование, 

б) За бројот на вработените по пол, 
в) За бројот на вработените кои работат во 

смени, 
г) За искористување на работното време. 

^ Следењето и . објавувањето на податоците од ова 
истражување ќе се врши вкупно за малото стопан-
ство во Републиката по области, гранки, групи и 
подгрупи на дејност според Одлуката за единстве-
ната класификација на дејностите. 

Работите околу обезбедувањето на податоците 
за малото стопанство под 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3, Ре-
публичкиот завод за статистика ќ е ги внесе во го-
дишните програми за работи и ќе обезбеди нивно 
објавување во своите редовни и посебни публикации. 

1.3. Службата на општественото книговодство на 
СР Македонија за организациите нд здружениот труд 
од малото стопанство континуирано ќе обезбедува: 

1.3.1. Основни податоци од периодичните прес-
метки и завршните сметки на организациите на 
здружен труд од малото стопанство. На ниво на Ре-
публиката податоците ќе се искажуваат по области, 
гранки, групи и подгрупи на дејности, а за општи-
ните по стопански области според Одлуката за един-
ствената класификација на дејносѓите,-

1.3.2. Споредбени показатели за резултатите на 
трудот и работењето на организациите на здружениот 
труд од областа на малото стопанство по одделни 
организации распоредени по групи според Одлуката 
за единствената класификација на дејностите, а из-
ведени врз основа на податоците од периодичните 
пресметки и завршните сметки. 

Обезбедувањето на податоците под 1.3.1. и 1.3.2. 
ќе се утврдува со редовната програма за работа на 
Службата на општественото книговодствр на СР Ма-
кедонија, а нивното објавување ќе го врши СОК 
во посебни публикации. 

2. За дејностите од малото стопанство што ги вршат 
работните луѓе и граѓани со самостоен личен труд 

со средства во сопственост на граѓаните 

Со член 7 од Општествениот договор за основи-
те на заедничкото делување, поттикнувањето на раз-
војот и унапредувањето на малото стопанство во СР 
Македонија утврдено е како мало стопанство да се 
сметаат и дејностите што се вршат со самостоен ли-
чен труд и средства во сопственост на граѓаните во 
областа на занаетчиството, угостителството и туриз-
мот, превозништвото и другите стопански дејности. 

2.1. Републичкиот "завод за статистика за овој дел 
од малото стопанство континуирано ќе обезбедува 
податоци од редовното статистичко истражување „Го-
дишна пресметка на општествениот производ и на-
родниот доход од индивидуалниот сектор на сооб-
раќајот, трговијата, угостителството, занаетчиството 
и вршење професионални и други услуги" за : 

а) Број на носителите на самостоен личен труд, 
б) Број на вработени работници, 
в) Општествен бруто производ, 
г) Материјални трошоци, 
д) Општествен производ, 
ѓ). Народен доход, 
е) Чист личен доход, 
ж) Даноци и придонеси, 
з) Акумулација, 
ѕ) Инвестиции, 
и) Одобрени и искористени кредити по намена, 

Овие податоци се обезбедуваат по области, гран-
ки и групи на дејности, освен за инвестициите за 
кои се обезбедуваат податоци само на ниво на об-
ласти. Податоците за одобрените и искористените 
кредити по намена се обезбедуваат преку основните 
ба^ки во Републиката. 

2.2. Со статистичкото истражување „Пресметка 
на доходот на општината од индивидуалниот сектор 
на сообраќајот, трговијата, угостителството и врше-
ње професионални и други услуги" (Одлука на Со-
бранието на СФРЈ АС бр. 603 „Службен лис* на 
СФРЈ" бр. 18/78), стручните комисии формирани во > 
собранијата на општините врз база на постојната 
евиденција и дополнителни информации ќе обезбе-
дуваат податоци за дејностите на овој дел од ма-
лото стопанство. 

3. Врз основа на методологијата за статистичко 
следење и обезбедување на податоците за малото 
стопанство што ќе се применува од 1984 година, ќе 
се обезбедуваат потребните податоци за планирање 
и следење на развојот на малото стопанство на ниво 
на Републиката и по општини. 

Бр. 1664 
27 јуни 1984 година 

Скопје 
Заменик — директор, 

Стеван Петревски, е. р. 

376. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка 'Република 
Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Зако-
нот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 25 април 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување закони-
тоста на член 102 точка 1 од Статутот на Основната 
организација на здружениот труд за ТТ врски „Град-
ска — Скопје", во состав на Работната организација1 

за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај 
„Скопје" во Скопје, донесен од работниците со ре-
ферендум одржан на 9 мај 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здруже-
ниот труд за ТТ врски „Градска — Скопје" во Скоп-
је, на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поведе постапка пред Уставниот суд на Македо-
нија за оценување законитоста на член 102 точка 1 
од Статутот означен во точката 1 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот, оваа одредба не е во 
согласност со законот затоа што, како посебен ус-
лов за именување директор на основната организа-
ција, ја предвидува и признаената висока стручна 
оспособеност во ПТТ. 

4. На седницата Судот, утврди дека со член 102 
од оспорениот Статут се предвидени посебните ус-
лови за именување на директор на основната орга-
низација на здружениот труд па, меѓу другите усло-
ви, во точката 1 е предвиден и условот лицето да 
има висока стручна подготовка — технички, правен 
или економски факултет, како и признаена висока 
стручна оспособеност во ПТТ и 6 години работно 
искуство. 

Според член 179 став 3 точка 1 од Законот за 
здружениот труд, со самоуправниот општ акт со кој 
се уредува работниот однос работниците во основ-
ната организација на здружениот труд се должни да 
ги утврдат условите што тие треба да ги исполнуваат 
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за вршењето на определени работи односно работни 
задачи што во основната организација се вршат спо-
ред нејзината дејност и природа, технологија и дру-
ги услови на трудот. Соодветна одредба содржи и 
член 6 од Законот за работните односи („Службен 
весник на СРМ" бр. 45/77 и 3/83). 

Со оглед на тоа што работниците со закон се 
овластени да ги определат посебните услови и што 
во член 102 точка 1 посебниот услов висока стручна 
оспособеност во ПТТ тие го утврдиле во зависност од 
потребите на процесот на трудот, условите на трудот 
и специфичните работни задачи, Судот утврди дека 
оваа одредба од оспорениот Статут не е во несо-
гласност со член 6 од - Законот за работните односи, 
односно не е во спротивност со член 179 став 3 тбч-
ка 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 44/84 
25 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот 4суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

377. 
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 16 ма ј 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 08-416/1 за прена-
мена на локацијата на каналот на улица „23 Август" 
во Берово за изградба на занаетчиски дуќани, доне-
сена од Собранието на општината Берово на 21 фев-
руари 1983 година. 

, 2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на Собранието на 
општина Берово". 

/ 3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 53/84 од 21 март 1984 година поведе постапка за 
оценување законитоста на актот означен во точката 
1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порената одлука со законските прописи. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорена-
та одлука е предвидено да се изврши пренамена на 
локацијата на каналот на улица „23 Август" во Бе-
рово, за изградба, на занаетчиски дуќан. Меѓутоа, 
пред донесување на оспорената одлука таа била ста-
вена на јавен увид но по неа не била организирана 
јавна расправа. 

Според член 30 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање, урбанистичките планови во си-
те фази на изработување задолжително се ставаат 
на јавен увид и по нив се организира јавна расправа. 
Измените и дополнувањата на плановите, според 
член 35 од овој закон, се вршат во постапката про-
пишана за донесување на плановите. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука е ставе-
на на јавен увид но по неа не е организирана јавна 
расправа во која на заинтересираните работни луѓе 
и граѓани би им била дадена можност да се изјас-
нат по предложените измени и да стават забелешки. 
Судот утврди дека одлуката не е во согласност со 
означените законски одредби. 

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

У. бр. 53/84 
16 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

ра Уставниот суд на Македонија, 
Д-р Владимир Митков, е. р, 

378. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот За основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 
ма ј 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА алинејата 3 на член 100 од 
Статутот на Работната организација „Водостопанство 
Охридско езеро" во Охрид, донесен со референдум 
на 22 декември 1983 година. • 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Работна организација на 
начин определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 60/84 од 28 март 1984 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на оспоре-
ната одредба од Статутот означен во точка 1 од 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што по-
кра ј другото, како посебен услов за именување на 
индивидуален работоводен орган, е предвидена и мо-
рално-политичката подобност на кандидатите, поради 
што основано се постави прашањето за согласноста 
на оваа одредба со Уставот и законот. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 100 
од означениот Статут се определени посебните усло-
ви за именување на индивидуален работоводен орган. 
Во алинеја 3 на овој член како посебен услов за 
именување на индивидуален работоводен орган е 
предвидена и морадно-политичката подобност на кан-
дидатите. 

5. Според член 210 став 3 од Уставот на СР 
Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови 
му се достапни секое работно место и функција во 
општеството. 

Согласно член 168 став 1 и член 179 од Законот 
за здружениот труд, работниците слободно и рамно-
правно ги утврдуваат, покрај другото и посебните 
услови што работникот треба да ги исполнува за вр-
и е њ е на определени работни задачи кои во нивна-
та организација се вршат според нејзината дејност 
и природа, технологија и други услови на трудот. 

Со оглед на тоа што со член 100 алинеја 3 од 
означениот статут како еден од посебните услови 
за именување на индивидуален работоводен орган е 
предвидена и морално-политичката подобност на кан-
дидатите, кој услов не произлегува од природата, 
технологијата и другите услови на трудот, Судот ут-
врди дека оваа одредба не е во согласност со озна-
чената уставна одредба и дека е во спротивност со 
означените одредби од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 60/84 
23 ма ј 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Д о Владимир Митков,, е. р, 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
250. 

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 3/84) а во врска со член 31 став 
1 член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија и член џ од 
Општествениот договор за усогласување на пензиите 
во Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 28 јуни 1984 година, донесе 

Член 6 
Усогласувањето на пензиите и другите парични 

примања според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена должност, без донесување на решение. 

Член 7 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

1 јануари 1984 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1882/1 
28 јуни 1984 година 

Скопје 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИ-
ТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД ПОРАСТОТ НА НО-
МИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши усогласување на старос-

ните,инвалидските и семејните пензии, без додаток 
на пензијата, како и на паричните надоместоци во 
врска со правото на преквалификација или доквали-
фикација и соодветно вработување на инвалидите на 
трудот со преостаната работна способност, за 10,5 
отсто . што претставува 30 отсто од остварениот по-
раст на личните доходи во првите три месеци и про-
ценката за движењето на номиналните лични доходи 
на работниците вработени во општествениот сектор 
на територијата на Републиката во 1984 година. 

Член 2 
Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на 
корисниците на пензија чија последна година од ра-
ботата во смисла на член 25 од Законот за основ-

ните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње е годината во која се врпЈи усогласувањето, од-
носно во чија пензиска основа е засметан целосно 
или делумно личниот доход односно основица на оси-
гурување од 1984 година. 

Зголемувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши на најнискиот износ на пензиите како и на 
пензиите со кои се исплатува додаток на пензиите 
на вкупниот износ на пензијата и додатокот на Пен-
зијата. 

Член 3 
Како основица за определување износот на усог-

ласувањето на пензиите и другите парични надомес-
тоци според оваа одлука се зема износот на усогласе-
ната пензија, пензијата со додатокот на пензијата 
односно паричниот надоместок што на корисникот 
му припаѓал на 1 јануари 1984 година. 

Член 4 
Пензијата на корисникот на старосна и инвалид-

ска пензија со зголемувањето од член 1 на оваа 
одлука не може да го надмине највисокиот износ на 
пензијата определен со член 30 и 56 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и член 38 
став 2 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

Член 5 
Пензијата со додаток на носител на „Партизан-

ска споменица 1941" со усогласувањето од член 1 на 
оваа одлука не може да го надмине износот опреде-
лен според член 9 став з од Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 
1941". 

Паричниот надоместок за пензија остварена во 
странство со усогласувањето од член 1 на оваа -од-
лука не може да го надмине износот на загаранти-
раниот личен доход во Републиката остварен во прет-
ходната година. 

Претседател, 
Д-р Тихомир Милев, е. р. 

251. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 3/84), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 28 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШ-
НИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХрДИ 

ОД 1983 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА 
ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА 

Член 1 
Личните доходи остварени од 1966 до 1984 годи-

на заради утврдување на пензиската основа, кога се 
пресметуваат според нивото на личните доходи од 
1983 година како претпоследна година од работата, 
се пресметуваат со примена на следниве коефи-
циенти : 

Лични доходи остварени 
во годината 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Член 2 

Со валоризационен 
коефициент 

22,287 
19,192 
17,503 
15,609 
13,273 
11,077 
9,270 
7,970 
6,192 
5,006 
4,420 
3,773 
3,114 
2,610 
2,149 
1,630 
1,257 
1,000 
1,000 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јули 1984 година. 

Бр., 02-1883/1 
28 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Д-р Тихомир Милев, е. р, 
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252. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84) а во врска со член 127 
став 5 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 18/83), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 28 јуни 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПЕНЗИСКО И ИНВА-
ЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ДРЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО КОИ НЕ 
СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ КАЈ СТРАНСКИ 

НОСИТЕЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на пријаву-

вањето во осигурување, начинот на утврдувањето на 
основиците на осигурување и пресметувањето и пла-
ќањето на придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување на југословенските државјани вработени во 
странство, ако за тоа време не се задолжително оси-
гурени ка ј странски носител на осигурување (член 19 
став 1 точка 2 и 3 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување). 

Член 2 
Лицата од член 1 на оваа одлука се осигуруваат 

во Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија ако пред 
одењето во странство имале постојано место на жи-
веење на територијата на СР Македонија. 

Лицата од член 1 на ова одлука стекнуваат свој-
ство на осигуреник со денот на поднесувањето на 
пријава за осигурување. 

Член 3 
Пријавата за осигурување се поднесува во основ-

ната заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на чие подрачје осигуреникот има постојано 
место на живеење* 

Кон пријавата за осигурување се прилагаат след-
ниве докази: 

1) доказ за вработување или вршење самостојна 
дејност во странство, 

2) доказ за стручната подготовка, 
3) податоци за остварениот личен доход по за-

вршната сметка остварен1 на работите и работните за-
дачи на кои работел пред вработувањето во стран-
ство. 

Член 4 
Надлежната основна заедница н а . пензиското и 

инвалидското осигурување донесува решение за 
прием во осигурување, -Ја висината на основицата на 
осигурување и за висината на придонесот. 

Член 5 
Основицата на осигурување се утврдува: 
1) за осигурениците кои пред одењето на работа 

во странство биле вработени во здружениот труд, во 
висина на просечниот месечен чист личен доход ост-
варен по завршната сметка за годината која и прет-
ходи на годината во која заминале во странство; 

2) за осигурениците кои пред одењето во стран-
ство не биле вработени во здружениот труд или не 
оствариле личен доход во годината која и претходи 
на годината во која заминале во странство, основица-
та на осигурување се утврдува зависно од стручната 
подготовка што ја имаат, и тоа: 

— за неквалификувани работници 7.700 динари 
— за полуквалификувани работници 

и нижа стручна подготовка 10.100 динари 
— за квалификувани работници и 

средна стручна подготовка 13.200 динари 

— за висококвалификувани работници 16.200 динари 
— за работници со висока стручна 

подготовка 18.800 динари 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот за лицата од член 1 на оваа одлука не мо-
же да биде помала од загарантираниот личен доход 
во Републиката кој се применува во тековната го-
дина. 

Член 6 
Основиците на осигурување од член 5 точка 1 на 

оваа одлука за секоја натамошна година се зголему-
ваат со процентот на порастот на номиналните лич-
ни доходи на сите вработени во организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации и 
заедници во Републиката во претходната година. 

Основиците на осигурување утврдени *во член 5 
точка 2 на оваа одлука се сметаат како основица за 
1984 година. За натамошните години овие основици 
се зголемуваат на начин како и основиците на оси-
гурување од став 1 на овој член. 

Член 7 
Осигурениците од член 1 на оваа одлука пла-

ќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурува-
ње во висина на стапката на основниот придонес 
утврдена од Собранието на Заедницата <за сите оси-
гуреници. 1 

Член 8 
ѓ Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање стасува за плаќање до 30 во месецот за прет-
ходниот месец. 

Член 9 
Времето на задолжителното осигурување според 

оваа одлука се запишува во работна книшка на 
осигуреникот и се регистрира во матичната евиден-
ција во основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување во која, е донесено решението. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за спроведување на пензиско-
то и инвалидското осигурување на југословенските 
државјани вработени во странство кои не се задол-
жително осигурени ка ј странски носител на осигуру-
вање („Службен весник на СРМ" бр. 25/81). 

Член 11 
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР Ма-
кедонија". 

Бр 02-1885 
28 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Д-р Тихомир Милев, е. р. 

253. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-, 
зонското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 3/84), а во врска со 
член 150 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на СРМ" број 18/83), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одр леана на 28 јуни 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИ-
ТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ИЛ ПРАВАТА ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА 

ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Втората алинеја на член 5 став 1 од .Одлуката 

за основиците за пресметување и плаќање на придо-
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несот и за остварување на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување на осигурениците што вр-
шат самостојна или професионална дејност („Служ-
бен весник на СРМ" број 12/84) се брише. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 01-1886/1 4 

28 'јуни 1984 година ' 
Скопје 

Претседател, 
Д-р Тихомир Милев, е. р. 

254. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84) а во врска со член 69 од 
Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
23/82 и 77/82) и член 86 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското, осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 28 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ПРОДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се регулира спроведувањето на 

продолженото пензиско и инвалидско осигурување 
на лицата кои ги исполнуваат условите за обезбе-
дување на продолжено осигурување од член 84 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија (во натамошниот текст: Статут). 

Член 2 
Под условите утврдени во оваа одлука, продол-

жено осигурување може да обезбеди осигуреник кој 
по 1 јануари 1973 година бил во работен однос или 
вршел друга дејност врз основа на која му е приз-
наено својство на осигуреник, а на кого му преста-
нало задолжителното осигурување, ако го уплати 
придонесот за продолжено осигурување. 

Член 3 
Продолжено осигурување може да се обезбеди 

ако не поминало повеќе од: 
- — една година од престанокот на задолжително-

то осигурување до почетокот на стручното усовршу-
вање или специјализација (член~ 84 став 1 точка 1 од 
Статутот); 

— еден месец од престанокот на задолжително-
то осигурување до уредното пријавување ка ј над-
лежната самоуправна интересна заедница за врабо-
тување (член 184 став 1 точка 2 и став 2 од Ста-
тутот) ; 

— една, година од престанокот на задолжител-
ното осигурување до вработувањето, односно зами-
нувањето во странство (член 84 став 1 точка 3 и 4 
од Статутот). 

Член 4 
Ако престане околноста врз основа на која е 

обезбедено продолжено осигурување, осигуреникот 
може ПОВТОРНО да обезбеди продолжено осигурува-
ње. ако во роковите од член 3 на оваа одлука пов-
тппно настини некоја од тие окодтгости. сметајќи -ги 
овие рокови од денот на престанокот на првиот слу-
чај на продолжено осигурување. 

Во случаите од став 1 на овој член основа за 
пресметување на придонесот за продолжено осигуру-
вање ќе служи основицата на која се плаќал придо-
несот од првото Цродолжено осигурување. Во наред-
ните години основицата се зголемува со порастот на 
просечниот личен доход во Републиката во претход-
ната година. 

Член 5 
За времето поминато на стручно усовршување 

или специјализација , по престанокот на задолжител-
ното осигурување, може да се обезбеди продолжено 
осигурување ако задолжителното осигурување преста-
нало поради одење на усовршување или специјали-
зација, без оглед дала усовршувањето или с о ц и ј а л и -
зацијата се врши во Југославија или во странство, во 
училишта, на курсеви или во организации на здру-
жен труд, и без оглед на тоа колку време трае. 

^ Член 6 
За време на привремена невработеност може да 

се обезбеди продолжено осигурување најмногу до 2 
години за секој случај на прекин на задолжителното 
осигурување, без оглед на тоа дали примал паричен 
надоместок за времето на привремената невработе-
ност. , 

По исклучок од став 1 на овој член, брачен друг 
гар на активно воено лице преместено по потреба нз 
службата на кој вработувањето му престанало пора-
ди тоа преместување може Ла оствари продолжено 
осигурување најмногу до 3 години. 

Член 7 
Продолжено осигурување може да обезбеди и јут 

гословенски државјанин вработен во странство ка ј 
странски работодавач, иако за тоа време е задолжил 
телио осигурен ка ј странски носител на социјално 
осигурување., освен ако со државата која е вработен 
е склучен меѓународен договор за социјално осигу-
рување според кој тоа време се смета во пензиски 
стаж. 

Член 8 
Продолженото осигурување се смета во стаж на 

осигурување ако придонесот за продолжено осигу-
рување е уплатен во рок од 6 месеци од денот на 
стасаноста. Ако во тбј рок осигуреникот не го плати 
придонесот, му престанува правото на продолжено 
осигурување. 

'Член 9 
Придонесот за продолжено осигурување се прес-

метува и плаќа според стапката на основниот при-
донес која важи во моментот на поднесувањето ра 
барањето. 

Како основа за пресметување на придонесот за 
продолжено осигурување се зема просечниот личен 
доход што го остварил осигуреникот по завршната 
сметка за годината која и претходи на годината во 
која настапила околноста од член 84 од Статутот, но 
не помалку од гарантираниот личен доход остварен 
во Републиката кој се применува во тековната го-
дина. Остварениот просечен чист личен доход на оси-
гуреникот за натамошните години се зголемува со 
порастот на просечниот личен доход во Републиката 
во претходната година. 

Ако во годината која и претходи на годината во 
која настапила околноста од член 84 од Статутот 
осигуреникот не остварил личен доход, како основа 
за пресметување на придонесот за продолжено оси-
гурување се зема личниот доход остварен во послед-
ната година на задолжителното осигурување, а ако 
личниот доход е остварен во некоја поранешна го-

д и н а сведен на ниво на годината која и претходи на 
годината во која настапила таа околност, на начин 
предвиден во став 2 на овој член. 

За осигурениците за кои не може да се утврди 
основата( на осигурувањето според став 2 и з од овој 
член, како основа за пресметување на придонесот за 
продолжено осигурување се зема основата% за струч-
ната подготовка што ја има осигуреникот определена 
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со Одлуката за утврдување на пензиската основа на 
осигурениците и лицата кои не оствариле личен до-
ход по 1. 1. 1966 година. 

Член 10 
Времето на продолженото осигурување се запи-

шува во работната книшка на осигуреникот и се ре-
гистрира во матичната евиденција во основната заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување во 
која е донесено решението за продолжено осигу-
рување. 

Член 11 
Заради обезбедување на продолжено осигурува-

ње, осигуреникот поднесува барање до основната за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
надлежна според местото на последното вработување 
на осигуреникот во рок од една година од настапува-
њето на околностите од член 84 од Статутот. 

За лицата кои на денот на стапувањето во сила^ 
на оваа одлука се наоѓаат под околностите од член 
84 од Статутот, а не обезбедиле продолжено осигу-
рување по поранешните прописи, можат да обезбе-
дат продолжено осигурување ако поднесат барање 
најдоцна до, 31 декември 1984 година. 

"Член 12 
Со барањето се поднесува доказ за престанокот 

на задолжителното осигурување и' за -просечниот ли-
чен доход остварен по завршната сметка за соодвет-
ната година во смисла на член 9 од оваа одлука. 
Покрај тоа, со барањето се поднесува еден од след-
ните докази: 

1) во случаите од член 84 став 1 точка 1 од 
Статутот — доказ дека е упатен на стручно усовр-
шување или специјализација; 

2) во случаите од член 84 став 1 точка 2 од 
Статутот — доказ дека е уредно пријавен како не-
вработен ка ј надлежната самоуправна интересна за-
едница за 'вработување; 

3) во случаите од член 84 став 1 точка 3 од Ста-
тутот — доказ дека е вработен во странство ка ј ме-
ѓународна или друга организација односно ка ј стран-
ски работодавец; у 

4) во случаите од член 84 став 1 точка 4 од Ста-
тутот — доказ дрка брачниот другар — југословен-
ски државјанин е на служба во странство ка ј југо-
словенски државен орган, работни и други организа-
ции или во други служби врз основа на меѓународен 
договор; 

5) во случаите од член 84 став 1 точка 5 од Ста-
тутот — доказ за користење на неплатено отсуство 
подолго од 30 дена,-

6) доказ за стручната подготовка во случаите од 
член 9 став 4 од оваа одлука. 

Член 13 
Врз основа на барањето и приложените докази, 

надлежниот орган во основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување донесува реше-
ние за продолжено осигурување. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за условите и начинот 
за остварување на продолжено пензиско и инвалид-
ско осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 25/81 
и 11/83). 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-1884/1 
28 јуни 1984 година 

Скопје 

255. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 

врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија {„Службен весник 
на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 28 
јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕ-
ЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧ-

КИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 
ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот за сместување и исхрана на деца со преч-
ки во физичкиот и психичкиот развој заради специ-
јално основно и средно насочено образование и вос-
питание односно заради работно оспособување како 
и висината на трошоците во врска со преквалифи-
кација или доквалификација на инвалидите на тру-
дот. 

Член 2 
Висината на , надоместокот за сместување и ис-

храна ги опфаќа трошоците за сместување и исхра-. 
на на децата со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој и инвалидите на трудот сместени во интернат 
како и личните доходи на вработените во интернатот. 

Член 3 
Висината на трошоците во врска со преквалифи-

/ кацијата или доквалификацијата, ги о п ф а ќ а трошо-
ците за обезбедување на дел на личните доходи на 
стручните лица кои ја спроведуваат преквалификаци-
јата или доквалификацијата на инвалидите на тру-
дот. 

Член 4 
Висината на надоместокот за сместување и ис-

храна на младинците со пречки во психо физички от 
развој заради стручно односно работно оспособува-
ње, односно преквалификација или доквалификација 
на инвалидите на трудот месечно изнесува по еден 
корисник и тоа: 

1. Завод за рехабилитација на деца со 
оштетен слух „Кочо Рацин" — Би-
тола 7.500 дин. 

2 Завод за професионална рехабили-
тација на младинци со оштетен вид 
„Димитар Влахов" — Скопје 8.100 дин. 

3. Завод за професионална рехабили-
тација на деца и младинци — 
Скопје ^ 8.100 дин. 

4. Центар за професионална рехаби-
литација со оштетен слух „25 мај" 
— Скопје 7.500 дин. 

5. Центар за професионална рехаби-
литација на инвалидизирани лица 
„Македонија" — Скопје 7.500 дин. 

6. Центар за специјално насочено об-
разование „Искра" — Штип 7.500 дин. 

7. Основно стационарно училиште од-
носно специјално одделение при 
училиште 5.000 дин. 

Претседател, 
Д р Тихомир Милев, е. Р-

Член 5 
Кога детето со пречки во физичкиот и психич-

киот развој со решение на старателски орган е смес-
тено ка ј друго семејство во друго место ако за за-
должителното основно образование му е потребна 
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настава во специјално училиште односно специјално 
одделение на училиште кое се наоѓа надвор од него-

Член 6 
Висината на надоместокот за вршење на преква-

лификација или доквалификација на инвалидите на 
грудот месечно изнесува, и тоа: 

1) во орЈанизации нц здружен труд 2.600 дин. 
2) во заштитни организации 3.000 дин. 

пото место на живеење, трошоците за сместување и 
исхрана во друго семејство изнесуваат 80 отсто од 
износите утврдени во претходниот член. 

Член 7 
Средствата за спроведување на воспитно-образов-

ната дејност во интернатот по целодневната настава 
се обезбедуваат во вкупен годишен износ, а ќе се 
исплатуваат месечно по една дванаесттинка од стра-
на на Самоуправната 'интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија и 
тоа на: 

1) Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух 
„Кочо Рацин" — Битола 

2) Завод за рехабилитација на деца и младинци со 
оштетен вид „Димитар Влахов" — Скопје 

3) Завод за професионална рехабилитација на деца и 
младинци — Скопје 

4) Центар за професионална рехабилитација на мла-
динци со оштетен слух „25 мај" — Скопје 

5) Центар за професионална рехабилитација на инва-
лидизирани лица „Македонија" — Скопје 

6) Центар за специјално насочено образование „Ис-
кра" — Штип 

516.000 дин. годиш. 

618 .000 

927.600 

463.800 

414.000 

414.000 

43.000 дин. мес. 

51.500 

77.300 

38.650 

34.500 

34.500 

Од 1. 1. 1985 година средствата за спроведување 
на воспитно-образовната дејност во интернатот ќе ги 
обезбедуваат самоуправните интересни заедници за 
воспитание и образование. 

Член 8 
Кога преквалификацијата или доквалификацијата 

на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор од 
местото на живеењето, а не им е обезбедено сместу-
вање во интернат, висината на надоместокот месеч-
но изнесува 5.400 динари. 

Член 9 
Инвалидот на трудот за чија преквалификација 

или доквалификација, поради оддалеченоста од мес-
тото на живеење, е потребен постојан превоз, имаат 
право на надоместок на трошоците за превоз во ви-
сина на фактичката цена на превозот од местото на 
живеењето на инвалидот на трудот до организација-
та каде се врши преквалификацијата или доквалифи-
кацијата. 

Член 10 
Во обезбедувањето на надоместокот за сместува-

ње и исхрана во интернат заради специјално основно 
воспитание и образование со дел учествува Заедни-
цата и осигуреникот од кого детето го изведува пра-
вото на надоместокот во зависност од приходите по 
член на домаќинството. 

Осигуреникот од кого детето го изведува правото 
на надоместокот за сместување и исхрана учествува 
во обезбедувањето на дел на трошоците од член 4 
и 5 на оваа одлука во износ кој одговара на 50 отсто 
од месечните приходи по член на домаќинството. 

Останатиот, дел на трошоците до полната цена 
од член 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува Заедни-
цата од сопствени средства. ' > 

Доколку во семејството има две или повеќе деца 
осигуреникот сноси дел на трошоците за сместување 
и исхрана само за едно дете во смисла на став 2 на 
овој член, ' а за останатите деца трошоците за смес-
тување и исхрана ги сноси Заедницата. 

Ако преостанатиот дел на трошоците кои ги 
обезбедува Заедницата се помали од една десеттина 
од вкупните трошоци за сместување и исхрана, Заед-
ницата сноси една десеттина од трошоците, а осигу-
реникот од кого се изведува правото на надоместо-
кот остатокот Па тие трошоци. 

Доколку приходите по член на домаќинството 
изнесуваат до 2.000 динари трошоците за сместува-
ње и исхрана ко интернатот или во друго семејство 
надвор од местото на живеењето ш сноси Заедница-
та во целост. 

Член 11 
Ако еден од родителите на детето со пречки во 

физичкиот и психичкиот развој е на работа во стран-
ство, делот на трошоците за сместување и исхрана во 
интернат заради специјално воспитание и образова-
ние што паѓа на товар на средствата на Заедницата 
изнесува една десеттина од надоместокот на трошо-
ците за сместување и исхрана определени во член 4 
и 5 на оваа одлука. 

Член 12 
Како приходи по член на домаќинството се сме-

та личниот доход остварен од работен однрс и при-
ходите остварени по други основи од земјоделска 
дејност (катастарски приход) и приходи од вршење 
на самостојна или професионална дејност, приходи 
од имот и имотни права кои подлежат на данок. 

Приходите остварени по други основи претход-
но се сведуваат на приходи од работен однос на на-
чин како што е определено во член 30 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 13 
Како членови на домаќинството во смисла на 

член 10 од оваа одлука се сметаат членовите на се-
мејствата со кои осигуреникот од кого детето со 
пречки во физичкиот и психичкиот развој го изве-
дува правото на надоместокот на трошоците за смес-
тување и исхрана за време на стручно односно ра-
ботно оспособување имаат заедница на живеење, сто-
панисување и трошење на остварените приходи. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила, осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1984 година до доне-
сувањето на нова одлука. 

Член 15 
Со примената на оваа одлука престанува да ва-

жи Одлуката за надоместокот на трошоците за смес-
тување на децата инвалиди на осигуреници во уста-
нови од интернатски тип за време на специјално об-
разование („Службен весник на СРМ" бр. 45/75), 
15/78 и 10/81). 

Бр. 02-1887/1 
28 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Д-р Тихомир Милев, е. р, 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 
256. 

Врз основа на Одлуката на Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за желез-
нички сообраќај, донесена на седницата од 28. ХИ. 
1981 година, со која се овластува секретарот на Со-
бранието да донесе Упатство за пресметување, упла-
тување и отстапување на придонесот од доходот, во-
веден со Одлука за воведување на придонес од дохо-
дот и висина на стапката на придонесот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за железнички 
сообраќај за финансирање на дел од трошоците- на 
репродукцијата и за нормални услови на стопанису-
вање во железничкиот сообраќај („Службен весник 
на СРМ", бр. 43/81 и 32/82), секретарот на Собрание-
то на. Републичката самоуправна интересна заедница 
за железнички сообраќај донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРЕСМЕ-

ТУВАЊЕ, УПЛАТУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ 

1. Во Упатството за пресметување,г уплатување и 
отстапување на придонесот од доходот („Службен 
весник на СРМ", број 13/82), во точката 1, ред 12, по 
заградата, се бришат „запирката" и зборовите „освен 
образецот ОД". 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 јули 
1984 година. 

Бр. 1664 
27 јуни 1984 година 

Скопје 
Секретар, 

дипл. правник Цанцевски Никифор, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 
257. 

Врз основа на член 19 од Статутот на СИЗ за 
вработување на град Скопје, и точка 9 став 7 од 
Резолуцијата за општествено-економскиот развој во 
првата етапа од спроведувањето на долгорочната 
програма за економска стабилизација и за економ-
ската политика на СРМ во 1984 година, Собранието 
на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, на седни-
цата одржана на ден 28 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИДОНЕСИТЕ 
ШТО ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ ЌЕ ГИ ПЛАЌААТ ВО 1984 ГОДИНА ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕТО 

Член 1 
Придонесот за вработување од личен доход во 

Град Скопје за 1984 година, организациите на здру-
жен труд од основното и средното насочено обра-
зование и од социјалната заштита од подрачјето на 
Град Скопје ќе плаќаат во висина од 0,175%, а орга-
низациите од високото образование, општествената 
заштита на децата, организациите што вршат дејност 
и заштита на културни блага и од областа на сцен-
ско-музичките дејности, во висина од 0,245%. 

Член 2 
Оваа^ одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

Член 3 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ" и Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 02-2685/6-а 
28 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Дане Мојсовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ГАЗИ БАБА 

258. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ 

на културата на општината Гази Баба, Собранието 
на СИЗ на културата на општината Гази Баба, на 
својата ХШ-та седница, одржана на 19 јуни 1984 годи-
на, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТ-
ВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНО-
СТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БА-
БА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНА-
ТА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО 

РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во членот 2 алинејата 1 „од доходот на ОЗТ — 

1,16%" се менува и гласи: 
„ — од доходот на ОЗТ — 1,02%", и алинејата 

2 „од личен доход од работен однос — 1,26%" се 
менува и гласи: 

„ — од личен доход од работен однос — 1,15%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 03-27/1 
19 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
Бранко Цветковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ЦЕНТАР 

259. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ 

на културата на општината Центар, Собранието на 
СИЗ на културата на општината Центар, на својата 
ХИТ-та седница, одржана на 21 јуни 1984 година, на 
предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА СИЗ 
НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБ-

ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
* Во членот 2 алинејата 1 „од доходот на ОЗТ — 

1,16%" се менува и гласи: 
„ — од доходот на ОЗТ — 1,02%", и алинејата 

2 „од личен доход од работен однос — 1,26%" се 
менува и гласи: 

„ — од личен доход од работен однос — 1,15%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 03-27/1 
21 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Милица Стошиќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 24 — Стр. 481 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ЧАИР % 

260. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ 

на културата на општината Чаир, Собранието на 
СИЗ на културата на општината Чаир, на својата 
ХШ-та седница, одржана на 27 јуни 1984 година, на 
предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА СИЗ 
НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБ-

ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во членот 2 алинејата 1 „од доходот на ОЗТ — 

1,16%" се менува и гласи: 
„ — од доходот на ОЗТ — 1,02%", и алинејата 

2 „од личен доход од работен однос — 1,26%" се 
менува и гласи: 

„ — од личен доход од работен однос — 1,15%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
Односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1984 година 

Бр. 03-26/1 
27 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Седат Кубур, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

261. ' . 
Врз основа на член 37 од Статутот на Здруже-

ната самоуправна интересна заедница на физичката 
култура на град Скопје, Собранието на Здружената 
СИЗ на физичката култура на град Скопје, на сво-
јата IX седница, одржана на 14 јуни 1984 година, 
на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗ-
ВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНИТЕ 
И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во членот 2 алинејата 1 „од доходот од стопан-

ството 0,15%" се менува и гласи: 
„ — од доходот од стопанството — 0,12°/о" и али-

нејата 2 „од личен доход од работен однос — 0,25%" 
се менува и гласи: 

„ — од личен доход од работен однос — 0,20%". 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 03-213/1 
14 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Славе баталовски, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието фи. бр. 1167/83 од 13. II. 1934 година, на 
регистарска влашка бр. 1880-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар организирањето и конституира-
њето на Работната организација за основно воспи-
тание и образование „9 Ноември", О. Сол. О со 
ООЗТ-Титов Велес, ул. „љубљанска" бб. 

Оваа работна организација е организирана со 
здружување на работните организации: ЦОУ „Ва-
сил Главинов"; ОУЦП „Јосип Броз Тито"; ЦОУ 
„Благој Кирков"; ЦОУ „Кирил и Методиј" — 
Титов Велес; ЦОУ „ЈХК-Џинот"; ЦОУ „Трајко 
Андреев"; ЦОУ „Даме Груев" — Градско; ЦОУ 
„Стојан Бурчев", е. Иванковцу ЦОУ „Тодор Јанев" 
— 'н. Чашка; ЦОУ „Петре Поп Арсов", е. Бого-
мила; ЦОУ „Кирил и Методиј", е. Извор; ЦОУ 
„Рајко Жинзифов", е. Д. Оризари и ЦОУ „Маца 
Овчарова" — Титов Велес, а врз основа на Само-
управната спогодба за здружување од 4. IV. 1983 
година. Основни дејности: 120111-основно образо-
вание од општ тип. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име, а за сметка 
на ООЗТ за работите утврдени со Самоуправната 
спогодба и тоа: извршување на општоправните и 
економските односи, регулирање на прашањата од 
областа на меѓусебните односи на работниците, 
донесување заеднички нормативни акти, вршење 
ускладување на плановите и програмите за развој 
на основното образование, унапредување и усовр-
шување на организацијата на работата, усовршу-
вање и обезбедување на воспитно-образовен пер-
сонал, вазќиост во работата и информирање на 
работниците и работи од општонародната одбрана 
и општествената самозаштита. 

За обврските на работната организација сто-
рени во правниот промет со трети лица одгова-
раат ' ограничено солидарно ООЗТ во нејзиниот 
состав до износ од 50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Дограмаџие-
ва Грозданка, в. д. директор. 

Во состав на работната организација се след-
ните О ОЗ Т: 

I. ООЗТ Централно основно училиште „Васил 
Главинов" — Титов Велес, ул. „Никола Карев" 
бр. 2. 

Основни дејности: 120111 — основно образова- . 
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка освен за 
работите што со Самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени на работната организација. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 

, Оваа ООЗТ за обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара ограничено соли-
дарно до износ од 50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Иван Ои-
надиновски, директор, без ограничување. 

И. ООЗТ Централно основно училиште „Трајко 
Андреев" — Титов Велес, ул. „Кукушка" бр. 37. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица • 
истапува во свое име и за своја сметка, освен 
за работите што со самоуправната спогодба за 
здружување се пренесени на работната органи-
зација. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 
динари. 

Лице овластено за застапување е Вера Гајдова, 
директор, без отраничување. 
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ЈП. ООЗТ Централно основно училиште „Бла-
гој Кирков" — Титов Велес, ул. „Иво Лола Рибар" 
бр. 4. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ во {травни от промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени на работната организација. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната орга-
низација сторени во правниот промет со трети 
лица одговара ограничено солидарно до износ од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Јордан Јор-
данов, директор, без ограничување. -

IV. ООЗТ Централно основно училиште „Јордан 
Хаџиконстантинов-Џинот" — Титов Велес, ул. „Ти-
тоградска" бр. 42. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени на работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 
динари. 

Лице овластено за застапување е Каме Мир-
чевска директор, без ограничување. 

V. ООЗТ Централно основно училиште „Кирил 
и Методиј" — е. Извор. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ в1о правниот промет ср трети лица 
истапува со свое име и за своја сметка освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени на работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства. _ 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износ од 50.000.00 
динари. 

Лице овластено за застапување е Киро Ар-
совски, директор, без ограничување. 

VI. ООЗТ Основно училиште со целодневен 
престој „Јосип Броз Тито" — Титов Велес, ул. 
..Љубљанска" бб. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени на работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 
динари. 

Лице овластено за застапување е Цветан З у -
лумов, директор, без ограничување. 

VII. ООЗТ Централно основно училиште „Тодор 
Јанев"— н. Чашка. 
Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот* промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се, пренесени на работната организација. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ООЗТ. одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени ва правниот -промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 
динари. 

Лице овластено за застапување е Живко Ко-
цевски, директор, без ограничување. 

VIII. ООЗТ Централно основно училиште "„Даме 
Груев" — е. Градско. 
Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Ораа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка севен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени, на работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства. 

За обврските на работната организација сторени1 

во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара 
ограничено солидарно до износ од 50.000,00, динари. 

Лице овластено за застапување е Љубомир 
Каратулгеов, директор, без ограничување. 

IX. ООЗТ Централно основно училиште „Пет-
ре Поп Арсов" — е. Богомила. 
Основни. дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за свој а сметка освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени на работната организација. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износ од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Борис Пет-
ровски, директор, без ограничување/ 

X. ООЗТ Централно основно училиште „Кирил 
и Методиј" —. Титов Велес, ул. „Владимир Назор" 
бр., 146. 
Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

\ Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени на работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во (правниот промет 
со трети -лица одговара со сите свои средства. 

За обврските на работната организација сто-
рени во правниот промет со трети лица ООЗТ 
одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 
динари. 

Лице овластено за застапување е Ристо Јанев, 
директор, без ограничување. 

XI. ООЗТ Полно основно училиште „Рајко 
Жинзифов" е. Д. Оризари. 
Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка освен .за 
работите што ор самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени еа работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства. 

За обврските на работната организација сто-
рени во правниот промет со трети лица ООЗТ 
одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 
динари. 

Лице овластено за застапување е Душан Ива-
новски, , директор, без ограничување. 

XII. ООЗТ Централно основно училиште „Сто-
јан Бурчев" — е. Иванкрвци. 
Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени на работната организација. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

За обврските на работната организација сто-
рени во правниот промет со трети лица ООЗТ 
одговара неограничено солидарно до износ од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Живко Ни-
коловски, директор, без ограничување. 
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' XIII. ООЗТ Централно основно училиште „Ма-
ца Ѓорѓиева Овчарова" — Титов Велес, ул. „Иво 
Лола Рибар"'бр. 4. 

Основни дејности: 120111 —* основно образова-
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување се пренесени на работната организација. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 
дан. 

Лице овластено за застапување е Мира Бе-
личкова, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
1167/83. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 138 од 6. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка број 2-1884-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Монтажко-инсталатерската задруга „Градомонта-
жа", Р. О., Скопје, ул. „Ленинова" бр. 46. 

Задругата е основана со одлуката на задруга-
рите од 10. XI. 10вЗ година. 

Основани на задругата се: Шкријел* Назим, с. 
Батинци — Скопје; Николовски Војислав — Скоп-
је; Лалевски Трајан, е. Волково — Скопје; Нико-
ловски Златко — Скопје и Јовановски Трпе — 
Скопје. 

Основни дејности: инсталатерска за водовод, 
гасни постројки и канализација, инсталатерска за 
централно греење и уреди за климатизација. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата емчат и задругари-
те во висина на здружениот влог кој изнесува 
10.000,00 динари и тоа за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Шкријељ На-
зим, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 138/84. (111) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието фи. бр. 190 од 28. II.4 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1485-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската заедница на вработу-
вањето — Тетово со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Крсто Поповски, секретар,, 
без ограничување, а се запишува како нов зас-
тапник Борис Петровски, секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 190/84. (113) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 180 од 13. III. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1890-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Земјодел-
ската задруга „Балинци", Р.О. — е. Балинци — Ва-
ландов©. 

Задругата е основана со Самоуправна спогод-
ба од 18. I. 1984 година. Основачи на задругата се: 
Митков Јован, Пенов Федре, У давалиев Петар, Ата-
насов Митко, Николов Митко, "^давалиев Илија,. 
Танчев Јордан, Јанев Атанас, Пенов Петар, Уда-
валиев Лука, Митков Глигор, Пенов Илија, Танчев 
Крсте, Пенов Томе, Митков Илија, Николов Петар,. 
Пенов Јован, Митков Васил, Митков Горѓи, Митков 
Димитар, Митков Тодор, Митков Трајко, Пенов 
Алекса, Пенов Мито, Пенов Ефтим; Симиќ Раде,. 
Митков Санде, Јанев Васил, Петков Томе, Савов-
Тодор, Илиев Стамко, Димов Јован, Илиев Јован, Ки-
ров Васил, Савов Атанас, Петров Мито, Петров 

Бошко, Ангелов Благој, Петров Петар, Милушев 
Ристо, Колев Ристо, Киров Тодор, Петров Лазар, 
Киров Милан, Наков Илија, Петров Васил, Про-
данов Слободан, Ѓорѓиев Пенчо, Ангелов Гоне, Ја -
накиев Ристо, Гошев Каме, Ристов Владо, Костов 
Вангел. 

Основни дејности: организирање на сопствено 
земјоделско производство и производство со здру-
жените земјоделци и кооперанти и тоа: 

— полј одел ство, градинарство, овоштарство, ло-
зарство, сточарство и друго. 

Споредни дејности: 
— откуп и продажба на сите видови земјодел-

ски производи; 
— трговија на мало со ^прехранбени производи 

(вештачки ѓубрива, заштитни средства за 
растенијата, поливинил платно, поцинкувана 
жица и други репродукциони материјали за 
потребите на земјоделското производство; 

— укажување стручна помош и земјоделски' 
услуги на своите здружени земјоделци и 
кооперанти; 

— штедно-кредитна служба. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во* свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. ' 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица, емчат и здружените задруга-
ри до износот од 50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Пенов Томе, 
в. д, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 180/84. (115) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше- . 
нието Фи. бр. 163 од 14. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. Зн1711-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за водостопанство, Ц. О., Гевгелија со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Ванчо Јанкулов, претседател, а се запишува 
новиот застапник ГЃетрушев Томе, претседател без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 163/84. * (116) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 323 од 16. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1510-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената еа лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на физичката култура — Дебар со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Неби Јани, секретар, без ограничување, а се 
запишува како нов застапник Халит Баша, секре-
тар, без ограничување. 

4 Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 323/84. (117) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 322 од 16. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1511-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на културата — Дебар со следните до-
датоци: Се брише досегашниот застапник Неби Ја -
ни, секретар, без ограничување, а се запишува ка-
ко нов застапник Халит Баша, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 322/84. (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 290 од 15. III. 1984 година, на ре-
гистарска влошеа бр. 2-1073-0-0-0 ја запиша во суд-
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станот регистар промената она лицето овластено за 
застапување на Занаетчиската услужна паркетар-
ско-молерска задруга „Стоби", Р. О. Скопје, ул. 
„Старо сајмиште — Лазар Личеновски" бб со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Дојниновски Иван, в. д. директор, а се запишува 
новиот застапник Пауновски Живко, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 290/84. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието. Фи. бр. 22 од 12. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1889-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето -и конституирањето на 
Градежно-занаетчиската задруга „Пелистер" Р. О. — 
Скопје, ул. „Невена Георгиева" бр. 2. 

Задругата е основана со самоуправната спогод-
ба донесена на 1. X. 1983 година. 

Основачи на задругата се: Најдовски Ацо, Ан-
дреевски Андре, Ковачевиќ Лука, Бојовиќ Арсе-
ние и Касоски Стојко, сите од Скопје. Основни деј-
ности: изола;герска, стаклорезачка, молеро-фарбар-
ска, браварска, лимарска, столарска, ѕидаро-фаса-
деоска, покриварска, паркетарски, изработка на 
ролетни од пластика инсталатерска за водовод, гас-
ни постројки и канализација и инсталатерска деј-
ност за централно греење и уреди за климатаза-
ција. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата здружените задру-
гари одговараат во висина на задолжителниот влог, 
мој изнесува 5.000,00 динари, по член. 

Лице овластено за застапување е Најдовски 
Ацо, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 22/84. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 214 од 3 III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-584-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на фирмата, престанокот на 
привремените мерки и промената на лицето ов-
ластено за застапување на Основното училиште 
„Жеден", Ц. О. — е. Групчин, тетовско со следни-
те податоци: Досегашната фирма на Основното учи-
лиште „Жеден", Ц. О. — е. Групчин — тетовско, 
се менува, така што во иднина ќе гласи: Основно 
училиште „19 Март", Ц. О. — е. Групчин — те-
товско. 

Се брише досегашниот застапник Ријан Зејну-
лаи — привремен управник, а се запишува Ријан 
Зејнулаи, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 214/84. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 196 од 27. II. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-280-0-0-0 ја запиша бо суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на РО Забавен парк и детски игра-
лишта „Младост" — Скопје — Градски парк бб 
со следните податоци: Досегашниот в. д. директор 
Паневски Милорад се запишува за директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 196/84. (122) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 220 од 14. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1844-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Занаетчиската производна услуж-
на задруга „Стаклопласт" Р. О. — Скопје, ул. „157" 

бр. 20 со следните податоци: Досегашниот в. д. ди-
ректор Балабанов Михаил, се запишува како ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 220/84. (123) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 185 од 14. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1137-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичкиот завод за унапреду-
вање на образованието и воспитувањето, Ц. О. — 
Скопје, ул. „Руѓер Бошковиќ" бб со следните по-
датоци: Досегашниот застапник д-р Цветко Смилев-
ски, в. д. директор, се запишува како директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 185/84. (124) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 51 од 2. III. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 672 го запиша во судскиот регис-
тар основањето на Центарот за насочено средно 
образование — Битола, во основање. 

Конституирањето на работната организација ќе 
се изврши најдоцна до 31. VIII. 1984 година. 

Основни дејности: 120122 — средно насочено 
образование со следните струки: 

а) Градежно-геодетска струка: 

— ѕидар-фасадер I I и III степен; 
— дрводелец-бетонер II и III степен; 
— молеро-лакер II и III степен; 
— полаган на подни и полуподни подови II и III 

степен; 
— керамичар — тесар П и III степен и 
— градежен техничар IV степен. 

б) Рударско-геолошка струка: 

— рудар на подземна и површинска експлоатација 
II и III степен; 

— ракувач на рударски машини III степен; 
— рударски техничар IV степен; 
— геодупчач III степен; 
— геолошки техничар IV степен; 
— ракувач на машини, кранови и дигалки III сте-

пен. 

в) Автосообраќајна струка: 

— возач на моторно возило III степен; 
— кондуктер III степен; 
— автомеханичар IV степен. 

г) Техничка струка: 

— предач И, III и IV степен; 
— ткаач II, III и IV степен; 
— конфекционер И, III и IV степен; 
— полаган III, IV степен. 

д) Кожаро-гумарска Р1 крзнарска струка: 

— обработуван на кожа и крзно III степен. 
Центарот во правниот промет со трети лица има 

целосни овластувања, а во однос на одговорноста 
има целосна одговорност. 

Собранието на општината Битола одговара за 
обврските на Работната организација до нејзиното 
конституирање, под услов тие да се направени во 
врска со програмата за работа за основање на Цен-
тарот. 

Центарот ќе го застапува Колонџовоки Бојо, 
привремен индивидуален работоводен орган, со ов-
ластување според Одлуката бр. 08-425/1 од 27. I. 
1984 година. 
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Основач на работната организација е Собрание-
то на општината Битола со одлука бр. 08—425/1 од 
27. I. 1984 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 51/84. (125) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 83 од 19. III. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 144 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
РО Работнички универзитет „Вељко Влаховић, 
Ц. О. — Охрид, со следните податоци: Работнички-
от универзитет ќе го застапува Крсте Андоновски, 
в. д. директор — со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Степаноски 
Наум. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 83/84. (126) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 72 од 9. III. 1984 година на регис-
тарска влошка бр. 668 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО Училишен центар за општествено-
техничка и медицинска насока „Мирче Ацев" — 
Прилеп со следните податоци: Училишниот центар 
ќе го застапува Менка Печијареска, индивидуален 
работоводен орган, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр, 72/84. (127) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 32 од 10. II. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 576-09 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО за основно образование и воспита-
ние „11 Октомври" — Прилеп, ООЗТ — ОУ „Ѓор-
че Петров" е. Ропотово со следните податоци: На, 
Јовановски Петре му престанува овластувањето за 
застапување на ООЗТ, а на негово место е назна-
чена Бежоска Елица, индивидуален работоводен ор-
ган, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 32/84. (128) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 39 од 20. II. 1984 година, на регистар-
скп влошка бр. 667 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
РО Земјоделско-прехранбен тутунски училишен 
центар „Н. X. Орде Чопела", Ц. О. — Прилеп со 
следните податоци: Работната организација ќе ја 
застапува Петкоски Веселин, претседател на при-
времениот одбор, со мандат до една година. 

•Му престанува овластувањето на Абрашоски 
Душко. 

Од Окружниот стопански СУЛ ГО Битола, Фи. 
бр. 39/84. (129) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 26 од 6. II. 19^4 година, на регистар-
ска влошка бр. 553-04 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот со работата поради здружува-
ње на ООЗТ — ЦОУ „Борис Кидрич", е. Крани, со 
следните податоци: Престана со работа и се брише 
од судскиот регистар ООЗТ — ЦОУ „Борис Кид-
рич", е. Крани во состав на Работната организаци-
ја Училишен Центар „Стив Наумов" — Ресен, по-
ради здружување кон ООЗТ — ЦОУ „Славејко 
Арсов", е. Подмочани, во состав на погоренаведена-
та работна организација, рег. вл. 553-05. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 27/84. (130) 

скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедни-
ца на основното образование — Дебар, ул. „Атана-
сие Илиќ" бб со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Бехар Дука, секретар, без ог-
раничување, а се запишува за нов застапник Вело 
Деловски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 371/84. (133) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 387 од 28. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1590-4-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување статутарен застапник на Медицински 
факултет О. Сол. О. — со ООЗТ — Скопје приУни-
верзитетскиот центар за медицински науки — Скоп-
је, ООЗТ Институт за радиологија „Скопје" — 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17 со следните подато-
ци: Статутарниот застапник Боцевски Благоја е ов-
ластен да ја застапува ООЗТ Институт за радио-
логија „Скопје" — Скопје, пред судовите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 387/84. <134) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 255 од 22. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-371-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар променава на фирмата на РО Комбинира-
на детска установа „23 Август" Ц. О. — Берово со 
следните податоци: Досегашниот назив на Комбини-
раната детска установа „23 Август", ц. о. — Бе-
рово се менува и за. понатака ќе гласи: РО за згри-
жување , воспитание и образование на деца од 
предучилишна возраст „23 Август", Ц. О. — Бе-
рово. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 255/83. " (135) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 28 од 18. I. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-424-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на ОЗТ за водостопанство „Осојница", Ц. О. — 
Виница со следните податоци: Му престанува пра-
вото за застапување на Пешовски Пане, досегашен 
директор на ОЗТ за водостопанство „Осој ница", 
Ц. О — Виница, а за директор о именуван Димит-
ровски Кирил ѓорѓи кој со неограничени овласту-
вања ќе ја застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за водо-
стопанство „Осојница" Ц. О. — Виница бр. 01-07 од 
9. I. 1984 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 28/84. (136) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 371 од 27. III. 1984 година на регис-
тарска влошка бр. 3-1583-0-0-0 ја запиша во суд-

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 3 од 7. I. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-460-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластеното лице за застапу-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кочани со следните 
податоци: Му пресечува правото за застапување 
на Јованов Благој, досегашен секретар на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кочани, а за секретар на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кочани, Основната заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување — Кочани и Општин-
ската заедница за старосио осигурување на земјо-
делците — Кочани е именуван м-р Николов Никола, 
со неограничени овластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кочани бр. 0203-420 
од 15. XII. 1983 год., одлуката на Собранието на Ос-
новната заедница на пензиското и инвалидското 
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осигурување — Кочани бр. 0203-1032 од 19. XII. 1983 
год. и одлуката на Собранието на Општинската за-
едница на старосното осигурување на земјоделците 
— Кочани бр. 0203-45 од 22. XII. 1984 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 3/84. (137) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 46 од 14. II. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-85-0-0 ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластеното лице за застапување на 
РО Централно основно училиште „Маршал Тито", 
Ц. О. — 3летово со следните податоци: и престанува 
правото за застапување на Алексова Александра, 
досегашен директор на Централното основно учи-
лиште „Маршал Тито", Ц. О. — Злетово, а за ин-
дивидуален работоводен орган е именуван Гичев 
Станко кој со неограничени овластувања ќе ја зас-
танува работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Училишниот совет на ЦОУ „Маршал 
Тито" ц. о. — Злетово бр. 01-223 од 1. XII. 1983 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 46/84. (138) 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Земјоделски факултет ООЗТ Ин-

ститут за економика и организација во земјоделство-
то Скопје 

Молбите со потребните документи се доставуваат 
на адреса РО „Тргокооп" ООЗТ „Кумановопромет" 
— Куманово — Конкурсна комисија. (288) 

Задружниот совет на Монтажно-инсталатерската 
задруга „Хидровод", Р. О. — Скопје, врз основа на 
одлуката бр. 61 од 25. VI. 1984 година 

р а с п и ш у в а 
повторен К О Н К У Р С 

за избор на директор на Задругата 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни 
услови• 

а) да биде КВ — водоинсталатер; 
б) да има 6 (шест) години работно искуство на 

соодветно работно место; 
в) да поседува морално-политички квалитети и 

да има организаторски способности,-
г) да нема пречки согласно чл. 511 од ЗЗТ. 
Повторниот конкурс е отворен 15 дена, сметано 

од денот на објавувањето. 
Пријавите со комплетната документација да се 

доставуваат до МИЗ „Хидровод" Р. О. — Скопје, ул. 
„Огњан Прица" бр. 3. 

Некомплетните пријави, нема да се земаат во 
разгледување. (265) 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставник и асистент и тоа: 
1. Избор на еден наставник во сите звања по 

предметот; Политичка економија. 
2. Избор на еден помлад асистент или асистент 

по предметот: Организација на здружен труд во зем-
јоделството — за поледелока наоока, со завршен зем-
јоделски факултет — општа, пол еде лека или агроеко-
номска насока. 

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

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за 
економика и организација во земјоделството. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи ди-
плома, куса биографија, список на стручни и научни 
трудови (во 4 примероци) и по еден примерок од 
самите трудови. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вување на конкурсот. 

Собирот на работните луѓе на РО „Тргокооп" — 
Скопје ООЗТ „Кумановопромет" — Куманово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на правен референт на ООЗТ „Кумано-
волромет". * 
Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот по-

крај општите услови предвидени со Законот за ра-
ботни односи треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да имаат ВСС — правен факултет со 4 го-
динл работно искуство, 

— да поседуваат морално-политички квалитети, 
— да не се осуд^васш за кривични дела по член 

511 од Законот за здружен труд. 
Конкурсот трае 15 дзна од денот на објавува-

њето. 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 
став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 17/79), Собранијата на општи-
ните „Чаир", „Гази Баба" и „Кисела Вода" — Скопје 

О Б Ј А В У В А А Т 
ДЕКА ЌЕ ВРШАТ ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА НА 

ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ I I — СКОПЈЕ 

Заинтересираните кандидати, покрај општите ус-
лови треба да ги исполнуваат и следните услови: да 
се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со 
потребно искуство и стручно знаење, со положен пра-
восуден испит и морално-политички квалитети за вр-
шење на судиската функција. 

Пријавите со потребните документи кандидатите 
треба да ги доставуваат до Собранието на општи-
ната Чаир — Скопје — Комисија за прашања на из-
борите и именувањата во рок од 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на соопштението. 

Комисијата за избор и именување на Собранието 
на општина Прилеп 

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЌЕ 
ВРШИ ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИН-

СКИОТ СУД — ПРИЛЕП 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите пред-
видени во член 247 од Законот за државната управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и посебните ус-
лови предвидени во член 91 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
пријавите да ги доставуваат до Комисијата за избор 
и именување на Собранието на општина Прилеп во 
рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Прилеп", односно зак-
лучно СО 30. 07. 1984 година. 

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 



Стр. 438 — Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СБ»М 14 јули 1984 

Брз основа на член 43 од Законот з а ' судовите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" број 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија 

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР НА ЕДЕН ПОСТОЈАН СУ-

ДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД ВО СКОПЈЕ 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 
36 од Законот за судовите на здружениот труд, треба 
да поднесат пријави до Собранието на СРМ —-Коми-
сија за прашања на изборите и именувањата во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето. 

Бр. 43-1853 
5 јули 1984 година 

Скопје 4 , 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ 
И ИМЕНУВАЊАТА 

СОДРЖИНА 
Страна 

364. Одлука за помилување на осудени лица 465 
365. Одлука за пропишување мерка за непос-

редна .контрола на цените, давање соглас-
ност на тарифи за превоз на патници во 
автобускиот линиски сообраќај на тери-
торијата на СР Македонија — — — — 466 

366. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ур-
банизам и заштита на човековата околина 466 

367. Решение за назначување советник на Ре-
публичкиот секретар за правосудство — 466 

368. Решение за давање согласност за избор 
на директор на Заводот за водостопан-
ство на СРМ — — — — — — — 466 

369. Решение за разрешување од должност 
потсекретар во Извршниот совет — шеф 
на Републичкиот протокол — — — — 466 

370. Правилник за легитимацијата на опште-
ствените правобранители на самоуправу-
вањето и нивните заменици — — — — 466 

371. Правилник за начинот на бројчанотр и 
описното оценување, напредувањето и по-
лагањето испити на учениците во основ-
ното воспитание и образование — — — 467 

372. Правилник за видовите на пофалбите, на-
градите и педагошките мерки за учени-
ците во основното воспитание и образо-
вание — — — — — — — — — 470 

373. Правилник за условите за вклучување во 
предучилишното и основното воспитание 
и образование за децата и учениците со 
пречки во психофизичкиот развој и бро- ~ 
јот на децата и учениците во групите — 471 

374. Календар за организација на учебната 
- година во основните училишта — — — 473 

375. Методологија за статистичко следење и 
објавување на податоците за малото сто-
панство — — — — — — — — — 473 

376. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 44/84 од 25 април 1984 година, 474 

377. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 53/84 ОД 16 мај 1984 година — — 475 

378. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 60/84 ОД 23 мај 1984 година — — 475 

— — — 477 

477 

— — — 478 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
250. Одлука за усогласување на пензиите и па-

ричните надоместоци со дел од порастот 
на номиналните лични доходи во 1984 го-
дина — — — — — — — — — 476 

251. Одлука за валоризационите коефициенти 
за пресметување на личните доходи од по-
ранешните години на ниво на личните до-
ходи од 1983 година заради утврдување 
на пензиската основа — — — — — 476 

252. Одлука за спроведувањето на пензиско и 
инвалидско осигурување на југословенски-
те државјани вработени во странство кои 
не се задолжително осигурени кај стран-
ски носител на осигурување 

253. Одлука за изменување на Одлуката за ос-
новиците за пресметување и плаќање на 
придонесот и за остварување на правата 
од пензиското и инвалидското осигурува-
ње за осигурениците што вршат самостој-
на или професионална дејност — — — 

254. Одлука за условите и начинот за обезбе-
дување на продолжено пензиско и инва-

. лидско осигурување 
255. Одлука за определување на надоместо- ' 

кот. на трошоците за сместување и исхра-
на на децата со пречки во психичкиот и 
физичкиот развој и инвалидите на тру-
дот за 1984 година — — — — — — 479 

256. Упатство за изменување на Упатството за 
пресметување, уплатување и отстапување 
на придонесот од доходот — — — — 481 

257. Одлука за ослободување на дел од при-
донесите што ООЗТ од областа на опште-
ствените дејности ќе ги плаќаат во 1984 
година за вработувањето — — — — 481 

258. Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината Га-
зи Баба и за здружување средства во 
Здружената СИЗ на културата на град 
Скопје и во Републичката заедница на 
културата за 1984 година — — — — 481 

259. Одлука за измени и дополнувања на -Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината 
Центар и за здружување на средства во 
Здружената СИЗ на културата на град 
Скопје и во Републичката заедница на 
културата за 1984 година 

260. Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните - доходи на работници-
те за остварување и развој на културата 
и уметноста на подрачјето на општината 
Чаир и за здружување средства во Здру-
жената СИЗ на културата на град Скоп-
је и во Републичката заедница на култу-
рата за 1984 година 

261. Одлука за измена на Одлуката за обез-
бедување средства од доходот и од лич-
ните доходи на работниците за оствару-
вање и развој на физичката култура на 
општините и градот и за здружување на 
средства во Републичката СИЗ на физич-
ката култура за 1984 година — — — 482 

— — 481 

— — — — 482 
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