
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 13 февруари 1985 
С к о п ј е 

Број 3 Год. XLI 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 80 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

22. 

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 о-д 
Уставот: на Соција/листичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАД-
БАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ - КАВАДАРЦИ 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства за намирување на дел од обврските созда-
дени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Ка-
вадарци, 

што 'Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 
година. 

Број 08-319 
31 ј,ануари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ 

СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ -
КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Со овој закон се регулира обезбедувањето на 

средствата за намирување на дел од обврските 
создад,ени по странските кредити со изградбата 
на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци, како и изво-
рите, начинот и постапката за пресметување, уп-
лата и користење на средства за намирување на 
оеие обврски. 

Намирувањето на обврските создадени со из-
градбата на проектот „ФЕНИ“ што не се регу-
лираат со овој закон се врши меѓу основачот и 
банките и другите кредитори, а според постојните 
прописи. 

Член 2 
За намирување ,на обврските од член 1 став 

1 на овој закон за 1985 година, во износ од 10,7 
милијарди динари, се воведуваат дополнителни ре-
публички даноци во 1985, 1986 и 1987 година. 

За разликата во временското покривање на 
денарската противвредност на пристигнатите об-
врски за 1985 година, Социјалистичка Република 
Македонија ќе се задолжи со кредит чие враќа-
ње се обезбедува со средства и изворите утвр-
дени со овој закон. 

Член 3 
За намирување на обврските од член 2 став 

1 на овој закон се воведуваат следниве даноци: 
1) Дополнителен републички данок од доход 

на организациите на здружениот труд по ста,пка 
од Г0/о, освен обврзниците што данокот го пла-
ќаат по следниве стапки, и тоа: 

— по стапка од 4% — обврзн,иците од гран-
ката 0702 — Трговија на големо, групата 07024 — 
Трговија на големо со нафтни деривати, гранка-
та 0703 — Надворешна трговија, гранката 1103 — 
Услуги во областа на прометот, подгрупата 110303 
— комерцијални работи во осигурувањето на функ-
цијата на прометот на стоки и услуги; 

— по стапка од 2,5'% — обврзниците од об-
ласта 01 — Индустрија и рударство, групите 01308 
—- Производство на растителни масла и масти, 
01309 — Производство на други прехранбени про-
изводи, гранката 0702 —- Трговија на големо, под-
групите 070222 — Сурова кожа, волна и слично, 
070225 —' Хемиски ,производи, бои и лакови, об-
ласта 11 — финансиски, технички и деловни ус-
луги, освен гранката 1105 — Геолошки истражу-
вања; 

— по стапка од 1,5% — обврзниците од об-
ласта 01 — Инд,устрија и рударство, гранките 0107 
— Црна металургија, 0108 — Производство на ру-
ди на обоени метали, 0109 — Производство на обое-
ни метали, 0110 — Преработк,а на обоени метали, 
0113 — Производство на базни хемиски произво-
ди, 0127 — Производство на кожа и крзно; 0129 
— Преработка на каучук; областа 07 — Трговија, 
освен групите и подгрупите 070222 —- Сурова ко-
жа, волна и слично, 070225 — Хемиски производи, 
бои и лакови, 07024 — Трговија на големо со наф-
аил деривати, 0703 — Надворешна трговија, об-
ласта 12 — Образова,ние, на,ука, култура и ин-
формации, само подгрупата 120363 — Изнајмува-
ње и дистрибуција на филмови; 

— по стапка од 0,50% — обврзниците од об-
ласта 01 —- Инд,устрија и рударство, гранките 0114 
—- Машиноградба, 0117 — Производство на елек-
трични машини и апарати, 0120 —- Производство 
на камен, чакал и песок, 0121 — Производство на 
градежен материјал, 0122 — Производство на 
режана граѓа и плочи, 0123 — Производство на 
финални производи од дрво; областа 06 — Сообра-
ќај и в,рски, освен гранката 0601 — Железнички 
сообраќај; областа 08 — Угостителство и туризам, 
освен гранката 0802 —- Туристичко посредување; 
областа 09 — Занаетчиство и лични услуги; 

— по стапка од 0,10% — обврзниците од областа 
01 — Индустрија 'и рударство, подгрупата 010102 

' —- Производство на термоелектричната енергија, 
гранката 0102 —- Производство на јаглен, подгру-
пата 012691 — Производство на покривачи за под; 
областите 02 — Земјоделство и рибарство; 03 — 
Шумарство; 04 - Водостопанство; 05 - Градеж-
ништво; гранката 0601 — Железнички сообраќај; 
областите 10 — Станбено-комунални дејности и 
уредување на населби и простории; 12 — Обра-
зование, наука, култура и информации, освен под-
групата 120363 — Изнајмување и дистрибуција на 
филмови и областа 13 — Здравствена и социјална 
заштита. 
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2) Дополнителен републички данок од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска и про-
фесионална дејност на обврзниците што се обло-
жуваат со данок по вистински доход, по стапка 
од 20/о; 

3) Дополнителен републички данок на приходи 
од имот, по стапка од 2% и 

4) Данок на приходи од игри ма с,реќа по 
, стапка од 5%. 

Член 4 
За намирување на обврските од член 2 став 1 

на овој закон од вкупните приходи од посебниот 
републички данок на промет во 1985, 1986 и 1987 
година, се издвојува 15'% на посебната републичка 
сметка од член 9 на овој закон. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на дополни-

телниот данок од доход на организ-ациите на здру-
жениот труд и на данокот на приход од игри на 
среќа ќе се врши според одредбите на Законот 
за данокот од доход на организациите на -здру-
жениот труд. 

Обврзникот на данокот на приходи од игри 
на среќа е приредувачот на игрите на среќа. 

Основица за пресметувањето и плаќање на да-
нок на приходи од игри Па среќа претставува 
приходот од игри на среќа п1о одбивање на из-
носот на средствата што се издвојува во фондот 
на добивките. 

Член 6 
Пресметувањето и плаќањето на дополнител-

ниот данок од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност и на, 
данокот на приходи од имот ќе се врши според 
одредбите на Законот за даноци на граѓаните. 

Член 7 
Пресметаниот износ на дополнителниот данок 

од доход на организациите на здружениот труд и 
на данокот на приходи од игри на среќа не вле-
гува во,, основицата за пресметување на даноци, 
придонеси и други обврски од доходот. 

Член 8 
Дополнителните републички даноци од член 3 

на овој закон се пресметуваат и уплатуваат од 1 
јануари 1985' година. 

Член 9 
'Средствата од членовите 3 и 4 на овој закон 

се уплатуваат на посебна републичка сметка — 
„Средства за намирување, на обврските создадени 
со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци“. 

Член 10 
Работната организација во основање „ФЕНИ“, 

банките — кредитори и Основачот — Собранието 
на општина Кавадарци, договорно ќе ти утврдат: 

— објектите и опремата на организационите 
единици што продолжуваат со работа самостојно 
или во состав' на други организации на здруже-
ниот труд и нивната вредност; 

—- објектите и опремата што се пренесуваат 
на соодветните општествени правни лица во оп-
штина Кавадарци и нивната вредност и 

— објектите и опремата што можат да се пре-
несат на други организации на здружениот-труд и 
нивната вредност. 

Износот на обврските за проектот ,,ФЕНИ“ од 
член 2 став 1 на овој закон ќе се намалува за 
износот на преземените обврски од страна на ко-
рисниците на објект,ите и опремата од став 1 на 
овој член. 

До извршувањето на обврските утврдени во 
став 1 од овој член, средствата од член 9 на овој 
закон имаат карактер на бескаматен кредит што 
паѓа на товар на основачот. 

Член. 11 
Обврските за отплата на странските кредити 

ќе се утврдат со годишните резолуции на Репуб-

ликата, а средс,твата за нивното намирување и 
начинот на користење — според годишната про-
грама што ја донесува Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Извршниот совет) по 
предлог на Стопанската банка - Здружена банка 
— Скопје, а по претходно мислење на Стопанска-
та комора на Македонија. 

Исплатите на средствата за намирување на 
обврските ќе го вршат банките кредитори согласно 
со овој закон и год,ишната програма од став 1 на 
овој член. 

Стопанската банка — Здружена банка — Ско-
пје секои шест месеци поднесува, извештај до Ре-
публичкиот секретаријат за финансии за корис-
тење на овие средства. 

Член 12 
Надзор над извршувањето на овој закон врши 

Републичкиот секретаријат за финансии и Служ-
бата на општественото книговодство на Македо-
нија. 

Републичкиот секретаријат за финансии ќе му 
доставува шестмесечен извештај на Извршниот 
совет за користењето на средствата според овој 
закон, а Службата на општественото книговодство 
на Македонија — за законитото располагање со 
средствата за намените определени со овој закон. 

Член 13 
Извршниот совет ќе го известува Собранието 

на СР Македонија за спроведувањето на овој за-
кон најмалку еднаш годишно, а најдоцна до 31 
март во теков,ната година за претходната година. 

Член 14 
Постапувањето по обврските по основ на стран-

ските кредити што не се регулираат со овој закон 
ќе биде предмет на дополнително регулирање во 
согласност со Програмата за регулирање на фи-
нансиските обврски создадени со реализацијата на 
проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци. 

Член 15 
Републ,ичкиот секретар за финансии по по-

треба ќе донесе поблиски прописи за спроведу-
вање на овој закон. 

Член 16 
\ Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

23. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
Се прогласува Законот за изменување и до-

полнување на Законот за даноците на граѓаните, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 
година. 

Број 08-338 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за даноците на граѓаните („Служ-

бен весник на СРМ“ број 45/77, 9/78, 43,/78, 38/81, 
50/82 и 7/83), во член 9 се додава став 2 кој 
гласи: 

„Стапката на даноцине за доходот, приходите 
и имотот кои не се пријавени за оданочување е 
100% повисока во однос на стапка,та за редовно 
пријавените приходи“. 

Член 2 
„Во член 41 став 1 точка 1 потточка а) пред 

зборот „рибизла", се додава зборот „лозја“. 

Член 3 
Член 42 се менува и гласи: 
„Се ослободуваат од плаќање на данок од зем-

јоделството обврзниците од ридско-планинските по-
драчја на кои земјоделството им е единствено за-
нимање кои постојано живеат на тие подрачја, го 
обработуваат земјиштето и од него остваруваат 
доход“. 

Член 4 
Во член 43 ставот 3 се брише. 

Член 5 
Во член 46 ставот 1 се менува и гласи: 
„На обврзниците на данокот од земјоделство 

кои ќе вложат средства во економски згради и 
земјоделска опрема освен комбајн и расплоден ма-
теријал, им се в,рши намалување на обложениот 
данок до 80% во зависност од висината и времето 
на вложувањето. 

Условите под кои се врши намалувањето ' и 
неговата висина ги пропишува собранието на оп-
штината“. 

Член 6 
Во член 47 ставот 1 се менува и гласи: 
„Се ослободуваат од плаќање на данок од зем-

јоделство обврзниците на кои земјоделството им е 
единствено занимање, а чиј катастарски приход 
не преминува 4.000 дина,ри по член на домаќин-
ство“. 

Во став 2 зборот „Износите“ се заменува со 
зборот „Износот“, а зборот „зголемат“ се заме-
нува со зборот „зголеми“. 

Член 7 
Членот 48 се брише. 

Член 8 
Во член 53 став 2 точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „при што се зе-
маат предвид и стапките на придонесот за здрав-
ствено и старосно осигурување што го плаќаат 
обврзниците на кои земјоделството им е един-
ствено занимање“. 

Член 9 
Во член 65 ставот 2 се брише. 

Член 10 
Во член бб став 1 точка 8) бројот „600" се 

заменува со бројот „10.000". 
Во точка 9 зборовите: „освен на зградите и на 

деловните (простории“ се бришат, а по бројот „10%" 
се додаваат зборовите: „а за деловните просто-
рии 10/о". 

Член 11 
Во член 76 по ставот 2 се додава став 3 кој 

гласи: 
„При пропишувањето на стапките од став 1 

на овој член за обврзниците на кои вршењето на 
стопанската, односно професионалната дејност не 
им е основна дејност се земаат предвид и стап-
ките на придонесот за здравствено и пензиско 
осигурување што ги плаќаат обврзниците на кои 
вршењето, на дејноста им е основна дејност“. 

Член 12 
Во член 90 по став 1 се додава став 2 кој 

гласи: 
„Не се плаќа данок од личен доход од автор-

ски права за 'надоместокот од авторските права 
од иновации создадени надвор од работната орга-
низација, под услов обврзникот да ја продаде или 
да ја отстапи својата иновација на користење на 
домашна организација на здружениот труд или на 
работните луѓе кои со личен труд и сопствени 
средства самостојно вршат занаетчиска дејност“. 

' Член 13 
Во член 99 став 1 бројот „2.000" се заменува 

со бројот „10.000". 
Член 14 

Во член 113 се додава став 3 кој гласи: 
„При пропишување на плаќа,ње на данокот на 

имот по м2 корисна површина согласно со член 
112 став 2 од овој закон, општината е должна да 
го обезбеди принципот на прогресивност и различ-
ност во смисла на став 1 од овој член“. 

Член 15 
Во член 116 став 1 точка 6) зборот „сл." се 

брише и се додаваат зборовите: „старите згради 
во селските населби кои не одговараат на стан-
дардните станбени потреби“. 

^ Член 16 
Член 117 се менува и гласи: 
,,Се ослободува од плаќање данок на имот соп-

ственикот на семејна станбена з-града, одаосно стан 
до 45 м2 корисна, станбена површина под услов 
тој и членовите на неговото семејство да живеат 
во него и да немаат друга семејна станбена зграда 
односно стан во, сопственост. 

Под условите од став 1 на овој член сопстве-
никот на семејна станбена зграда односно стан 
чија корисна станбена површина е поголема од 
45 м2, а чие семејство брои повеќе од два члена 
се ослободува од плаќање данок на имот за ко-
рисна станбена површина од 45 м2 и за по 20 м2 

за третиот и секој натамошен член на семејство-
то, но најмногу до 120 м2". 

Член 17 
Членот 117-а се брише. 

Член 18 
Во член 124 став 2 зборовите: „втор наследен 

ред“ се заменуваат со зборовите: „било кој насле-
ден ред“. 

Во ставот 3 зборовите: „втор наследен ред“ се 
заменуваат со зборовите: „било кој наследен ред“,, 
а на крајот на реченицата по/Зборот „станот“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: „под ус-
лов да нема друг стан“. 

Член 10 
Во член 175 по зборот „камата“ се става точ-

ка, а зборовите до крајот на реченицата се бри-
шат. 

По став 1 се додава став 2 кој гласи: 
„Каматата од став 1 на 'овој член изнесува 

во висина на соодветната камата на орочени сред-
ства што ја плаќа банката на штедните влогови 
за периодот за кој не е платен данокот“. 

Член 20 
Во член 237 став 1 бројот „1.000" се заменува 

со бројот „10.000". 
Во став 3 од овој член бројот „5.000" се за-

менува со бројот „20.000". 

Член 21 
По членот 246 се додава нов член 246-а кој 

гласи: 
„Член 246-а 

Наплатените парични казни за даночните'пре-
кршоци што ги изрекуваат органите за општес-
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твени приходи се издвој,уваат на посебна репуб-
личка сметка, како наменски средства за унапре-
дув,ање, организација и работа на органите за 
општествени ,приходи во општините и Републи-
ката. - \ 

Користењето на (средствата од став 1 на овој 
член се врши според 'програмата за унапредување 
на организацијата на органите за општествени 
приходи во општините и Републиката. 

Програмата од став 2 на овој член ја донесува 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, по претходно мислење на извршните сове-
ти и на собранијата на општините. 

За реализација на програмата од ставовите 2 
и 3 од овој член се грижи Републичкиот секре-
таријат за финансии“. 

Член 22 

Прописите за стапките на даноците за 1985 
година ќе ги донесат општините и Републиката, 
најдоцна до 28 февруари 1985 година. 

Роковите за извршување на облогот со дано-
ците за 1985 година, се продолжуваат за два ме-
сеца од 'предвидените во член 152 од овој закон. 

Член 23 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се 
применува од 1 јануари 3985 година. 

2. За обврзниците на кои земјоделството не 
им е основна дејност — 35'%. 

Републичкиот данок од личен доход од врше-
ње на земјоделска дејност од точка 2 на овој член 
им се 'отстапува како приход на: општините 700/о 
и 30'0/о на Републичката самоуправна интересна за-
едница за староснб осигурување на земјоделците“. 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 

„Член 5 
Републичкиот данок /На вкупниот приход на 

граѓаните се плаќа по следниве стапки: 

Ако основицата на 
данокот изнесува 

Се плаќа данок 
износ и стапка 

На осно-
вицата 

над 

ДО 40.000 4- 3% 

40.000 до 80.000 1.200 + 4% 40.000 
80.000 до 130.000 2.800 4- 50/о 80.000 

130.000 до 180.000 5.300 4- 6% 130.000 
180.000 до 230.000 8.300 4- 7'0/о 180.000 
230.000 до 300.000 11.800 4- 9% 230.000 
300.000 до 400.000 18.100 4-12% , 300.000 
400.000 до 600.000 30.100 4-60% 400.000 
600.000 до 800.000 130.0001 4-60% 600.000 
800.000 до 1.000.000 250.000 4-70'% 800.000 
над, 1.000.000 390.000 4-80% 1.000.000 

24. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја1 б од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се 'прогласува Законот за изменување на За-
конот за републичките даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македониј“а го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 го-
дина. 

Број 08-337 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член: 1 

Во Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82 и 
38/83), член 3 се менува и гласи: 

„Член 3 , 
Републичкиот данок од личен доход од врше-

ње на земјоделска дејност се плаќа по следниве 
стапки: . I 

1. За обврзниците на кои земјоделството им е 
основна дејност — 2%; 

Обврзниците на данокот на вкупниот приход 
на граѓаните, кои покрај личните доходи од ре-
довен работен однос, од самостојно вршење на 
земјоделска, стопанска и професионална дејност и 
од авторски права, оствариле приходи и од други 
извори, што подлежат на плаќање на данок по 
основ на вкупниот приход на граѓаните, плаќаат 
зголемен данок ној е сразмерен на процентот на 
учеството на дополнителните приходи во основи-
цата за оданочување. 

Зголемениот данок од став 2 на овој член 
може да изнесува најмногу до 80%". 

Член 3 
Членот 6 се менува и гласи: 

„Член 6 
Приходите од данокот на вкупниот приход на 

граѓаните се издвојуваат на посебна републичка 
сметка, како наменски средства за унапредување, 
организација и работа на органите за општес-
твени приходи во општините и Републиката. 

Користењето на средствата од став 1 на овој 
член се врши според програмата за унапредува-
ње, организација и работа на органите за општес-
твени приходи на општините и Републиката. 

Прогр“амата од став 2 на овој член ја донесува 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, по претходно мислење од извршните совети 
на собранијата на општините. 

За реализација на програмата од ставовите 2 
и 3 од овој член се грижи Републичкиот секре-
таријат за финансии“. 

Член 4 
Членот 7 се менува и гласи: 

„Член 7 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од работен однос работниците од об-
ласта 01 — Индустрија и рударство, гранка 01126, 
— производство на готови текстилни производи, 
група 01269 - производство на други текстилни 
производи, подгрупа 012691 — производство на 
прекривани за под, од областа 05 — градежниве-
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тво, од областа 12 — образование, наука, култу-
ра и информации, од областа 13 - здравствена и 
социјална заштита и работници од областа 14 — 
општествено-политички заедници, самоуправни ин-
тересни заедници и атнтествено-политички орга-
низации, гранка 1401 — органи на општествено -
политичките заедници, гранка 1404 - општестве-
но-политички и општествени организации и здру-
женија на граѓани, група 14041 — општествено-
политички организации, група 14042 — општес-
твени организации, определени со' Одлуката за 
единствена класификација на дејности,те“. 

Член 5 
Одредбите од членот 2 на овој закон ќе се 

применуваат и на облогот на данокот на вкуп-
ниот приход на граѓаните за 1984 година, што ќе 
се изврши во 1985 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од. 

денот на објавувањето во „Службен весник: на Со-
цијалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 год,ина. 

25. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ 
ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за изменуваше на За-
конот за работните односи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд одржана на 31 јануари 1985 
година. 

Број 08-332 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

Претседател 
на 'Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТ-

НИТЕ ОДНОСИ 

. Член 1 
Во Законот за работните односи („Службен 

весник на СРМ“ број 45/^7 и 3/83) член 76 се ме-
нува и гласи: 

„Загарантираниот личен доход за полно ра-
ботно време на работникот изнесува 60% од про-
сечниот чист личен доход остварен во стопан-
ството на општината во претходното полугодие, 
но не повеќе од 60% од просечниот чист личен 
доход остварен во стопанството на Републ,иката 
во претходното полугодие“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

26. 
Врз основ-а на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА 
КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за обезбедување и насо-
чување на средствата за поттикнување на раз-
војот на земјоделското производство и за 'ком-
пензација на цената на некои прехранбени про-
изводи, 

-што Собранието на- Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 
година. 

^ 

Број 08-331 
31 ј'ануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗ-
ВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 

Во Законот за обезбедување и насочување на 
средствата за поттикнување на развојот на зем-
јоделското производство и за компензација на 
пената на некои прехранбени производи („Службен 
весник на СРМ“ број 37/83, 8/84 и 17/84), во член 
7 во почетокот ред трети, стапката „Г0/о" се заме-
нува со стапката „1,5'0/о". 

Член 2 

По член 9 се додава нов член 9-а кој гласи: 

„Член 9-а 

Надлежен орган за постапување по одредбите 
на член 19, 31 и 32 од Законот за санација и пре-
станок на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ“ број' 41/80, 25/81, 66/81, 
28/83 и 20/84) по обврските утврдени со овој за-
кон е Извршниот совет на Собранието на СРМ“. 

^ Член 3 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се 
преименува од 1 јануари 1985 година. 
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27. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Ма,кедони-
ја, Претседателството на Социјал,истичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊЕТО НА ЦРВЕ-

НИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за положбата и овласту-
вањето на Црвениот крст на Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здаужениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на .31 јануари 1985 го-
дина. 

Број 08-333 
31 јануари 1985 година 

Окото е 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Томе Буклески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Ластова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊЕТО 

НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 ' 
Во Законот за положбата и овластувањето на 

Црвениот крст на Македонија („Службен весник 
на СРМ“, број 27/77), во член 8 став 1 алинеја 5, 
сврзникот „и“, се заменува со запирка, а по збо-
рот „туберкулозата“ се дод,аваат зборовите: „и Не-
делата на борба против ракот“. 

Член 2 
Во член 9 став 3 зборовите: „Републичкиот 

одбор на Црвениот крст“ се заменуваат со зборо-
вите: „Собранието на Црвениот крст на Македо-
нија“. 

Член 3 
Во член 10 во уводниот дел ред втори, сврзни-

кот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „ту-
беркулозата“, се додаваат зборовите: „и Неделата 
на борба против ракот“. 

Во истиот член по став 1 се додава нов став 
кој гласи: 1 

„Висината и придонесот од став 1 точка 1 и 2 
на 'овој член ја утврдува Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, по предлог ,на Собранието на Црвениот крст 
на Македонија“. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социј алистичка Република Македониј а 

28. 
В,рз основа на член 398 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 2 
од Законот за Советот на Републиката („Службен 
весник на СРМ“ број 47/74), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 31 јануари 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

За членови на Советот на Републиката се из-
бираат: 

Ламбе Михајловски и 
Мелко' Антевски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-326 Претседател 
31 јануари 1985 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с. р. 

29. 
Врз основа на член 162 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), 
Собранието на Социј а листичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ 

И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 
Се разрешуваат од должноста член на Ре-

публичкиот - ко-митет за урбанизам и заштита на 
човековата околина членовите: 

Томе Малевски, 
Павлина Топукова и 
Воислав Мачкиќ. 
За членови на Републичкиот комитет за ур-

банизам и заштита на човековата околина се име-
нуваат: 

Драшко Лафчиски, инж. арх., член на Изврш-
ниот сов^т и секретар ,на Секретаријатот за ур-
банизам и станбено-комунални прашања при Со-
бранието на општината Центар —- Скопје, 

Слободанка Тасевска, помошник на директорот 
на Републичкиот завод за општествено планира-
ње — Скопје и 

Новак Марковски, заменик на претседателот 
на Републичкиот комитет за законодавство и ор-
ганизација. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-304 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

30. 
Врз основа на член 42 од Законот за судо-

вите на здружениот' труд („Службен весник на 
СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 31 јануари Л985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВ-

НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО 
СКОПЈЕ 

За постојан судија на Основниот суд на здру-
жениот труд во Скопје се избира 

Душан Давчев, постојан судија на Основниот 
суд на здружениот труд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕ,ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-305 Претседател 
31 јануари 1985 година на 'Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с. р. 
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31. 
Врз основа на член 35 од Законот за Јавното 

обвинителство („Службен“ весник на СРМ“ број 
10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 31 јануари 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОКРУЖ-
НОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ, 

БИТОЛА И ШТИП 

I 
Се разрешува од должноста заменик на јав-

ниот обвинител во Окружното јавно обвинителство 
во Скопје 

Божидар Станковиќ, поради исполнување ус-
ловите за пензија, а разрешувањето се врши сме-
тано од 31 декември 1984 година. 

За заменици на јавниот обвинител во Окруж-
ното јавно обвинителство во Скопје се имену-
ваат: 

Соња Дескоска, досегашен заменик на јав-
ниот обвинител во Окружното јавно обвинителство 
во Скопје, 

Гоко Николовски, досегашен заменик на јав-
ниот обвинител во Окружното јавно обвинителство 
во Скопје, 

Благоја Алексов, дипломиран ,правник и 
Станка Видиминска, општински јавен обвини-

тел во Делчево. 
II 

Се разрешува од должноста заменик на јав-
ниот обвинител во Окружното јавно обвинителство 
во Битола 

Александар Трајкоски, поради исполнување 
услов,ите за пензија, а разрешувањето се врши 
сметано од 1 февруари 1985 година. 

За заменик на јавниот обвинител во Окруж-
ното јавно обвинителство во Битола се именува 

м-р Драган Трпковски, општински јавен об-
винител во Битола. 

III 
За заменик на јавниот обви?нител во Окруж-

ното јавно обвинителство во Штип се именув-а 
Димитар Ковачовски, општински јавен обви-

нител во Свети Николе. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-301 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

32. 
Врз основа на член 35 од Законот за Јавното 

обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 
10/76, '30/77, 6/81 и 46/82),. Собранието на Соција-
листичка, Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 31 јануари 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ЈАВНОТО 

ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
'ј 

Се разрешуваат од должноста заменици на 
јавниот обвинител во Јавното обвинителство на 
Македонија 

Михајло Маневски, поради избор л во друг ор-
ган, а разрешува.њето се врши со важност од 26 
септември 1984 година, 

Заре Лазаревски, поради исполнување услови-
те за пензија и 

Богосав Никодијевиќ, поради исполнување ус-
ловите за пензија, а разрешувањето се врши со 
важност од 1 февруари 1985 година. 

За заменици на јавниот обвинител на Маке-
донија се именуваат: 

Методија Петров, заменик на окружниот јавен 
обвинител во Окружното јавно обвинителство во 
Скопје и 

Саид Саид, помошник на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за законодавство и органи-
зација. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-306 Претседател 
31 јануари 1985 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с. р. 

33. 
Врз основа на член 92 точка 3, а во врска со 

член 142 од Деловникот на Собранието на СРМ, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ ПРАШАЊА НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател и членови на Комисијата за 
деловнички прашања на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија се избираат: 

— за претседател: 
Дрита Карахасан-Бошковска, потпретседател 

на Собранието на СР Македонија, 
-— за членови: 
Горѓи Пили, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на СР Македонија, 
Оливера Сугареока, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СР Македо-
нија, 

Трајче Димески, делегат на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија, 

Драган Николовски, делегат во Огшгтествено-
политичкиот собор на Собранието на СР Маке-
донија, 

Бранкица Арсениевска-Темелкоока, делегат во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СР Македонија, 

Васил Каширски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СР Македонија, 

Васил Ангов„ делегат во Соборот на општит-
ките на Собранието на СР Македонија, 

Крсте Нелковски, претседател на Законодав-
но-правната комисија на Собранието на СР Ма-
кедонија, 

д-р Филип Лазарески, секретар на Собранието 
на СР Македонија, 

Томе Стефовоки, секретар- на Извршниот совет 
на СР Македонија, 

Радослав Славески, член на Претседателството 
на РК ССРНМ, 

Живко Тодоровски, секретар на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СР Македо-
нија-и 

Елена Ставрева, виши советник во Собранието 
на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-300 Претседател 
31 јануари 1985 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с. р. 
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34. 
Врз основа на член 92 став 1 точка 3, а во 

врска со член 142 став 3 од Деловникот на Со-
бранието на Ооциј а листичка Република Македо-
нија, 'Собранието на Социјалистичка Република 
Македониј“а, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 

ИМЕНУВАЊАТА 

Се разрешува од член на ,Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 

Петар Шимов, поради престанок на делегат-
ската функција. 

За член на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија се избира 

проф. д-р Милан Јовановски, делегат во Со-
борот на здружениот труд. I 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-303 Претседател 
31 јануари 1985 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с. р. 

35. 
Врз основа на член 92 став 1, а во врска со 

член 142 став 3 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 31 
јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА 
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од член на Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

Крсте Секуловски, поради престанок на деле-
гатската функција. 

За член на Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија се избира 

Марија Калкова, делегат во Соборот на опш-
тините. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-302 Претседател 
31 јануари 1985 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с. р. 

36. 
Врз основа на член 92 став 1 точка 3, а во 

врска со член 142 став; 3 од Деловникот на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ 

НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од член на Комисијата за прет-
ставки и предлози на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

Ристо Торбаков, поради неоправдано отсуству-
вање од седниците. 

За член на Комисијата за претставки и пред-
лози на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се избира 

Никола Стефков, делегат во Соборот на здру-
жениот труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-307 
31 јануари 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

37. 
Врз основа на член 117 став 2 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Соборот на општините, одржани на 
31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИО-
НАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1985 ГОДИНА 

Се потврдува Годишната програма за изград-
ба, одржување и реконструкција на. магистрална-
та и регионалната патна мрежа во Социјалистич-
ка Република Македонија за 1985 година, што ја 
донесе Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за патишта на седницата одр-
жана на 12 декември 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-315 
31 јануари 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на 'Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковени, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

38. 
Врз основа на член 99 од Законот за.патишта 

(,,Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Соборот на општините, одржани на 31 јануари 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија е Согласно со Одлуката за определување 
на висината на надоместоците за употреба на јав-
ните патишта што се плаќаат за моторни и при-



13 февруари 1985 СЛУЖБЕН. ВЕСНИК НА СРМ Бр, 3 - Стр. 65 

клучни возила, што ја донесе Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
патишта на седницата одржана на 12 декември 
1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-316 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

39. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за 

музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 
25/79), Собранието на Социјалистичка Репуб,лика 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествеио-политичкиот 
собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД - МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - АРХЕО-

ЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ -
СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација на здружениот труд —- Музеј на 
Македонија — Археолошки, Етнолошки и Исто-
риски — Скопје на одредбите што се однесуваат 
на работите од посебен општествен интерес и на 
учеството на претставниците на општествената за-
едница во одлучувањето за тие работи, што го 
донесоа работниците на Работната организација на 
здружениот труд Музеј на Македонија, на ре-
ферендумот одржан на 25 јуни 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-317 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествеео-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

40. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН, ОДНОСНО ДИРЕКТОР 

НА ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
За членови на Комисијата за избор на де-

кан на Електро-техничкиот факултет во Скопје се 
именуваат: \ 

Цане Мојановски, делегат во Отптествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Атанас Треневски, секретар на Извршниот 
совет на Собранието на општина Карпош — Ско-
пје. 

За членови на Комисијата за избор на ди-
ректор на РО Универзитетски центар за матема-
тичко-технички науки во Скопје се именуваат: 

Зоран 3еленаковски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

м-р Ѓорги Стрезовски, заменик на меѓуопштин-
скиот општествен правобранител на самоуправу-
вањето - Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . 

П|ретседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

41. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествеио-политичкиот со-
бор, одржани на 31 јануари .1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА 

БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ -
СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за избор на ко-
легијален работоводен орган на Универзитетскиот 
центар за биолошки и биотехнички науки се име-
нуваат : 

. Венцислав Гаќев, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ,, шеф на ла-
бораторија во РО „Жито Лукс“ — Скопје и 

Мируша Еленовска,, судија на Окружниот суд 
во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-312 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија, Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општестсвено-политичкмот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

Број О18-ЗО8 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
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42. 
Врз основа на член 57 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на СРМ“, број 
9/78), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХА-

БИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ -
СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за име-
нување инд,ивидуален работоводен орган на За-
водот за рехабилитација на деца и младинци -— 
Скопје се именуваат1: 

Слобода,н Шајновски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Неде Танески, делегат во Соборот на опш,ти-
ните на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-311 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

43. 
Врз основа на член 20 од Законот за студент-

ските домови („(Службен весник на СРМ“ број 
27/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Ошнтествено-политичкиот со-
бор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО НА РО СТУ-
ДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ И ВО 
НЕГОВИТЕ ООЗТ „ИСХРАНА“ И „СМЕСТУВАЊЕ“ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во органот на управувањето на РО 
Студентски центар „Скопје“ — Скопје и во не-
говите ООЗТ „Исхрана“ и „Сместување'', поради 
истек на времето за кое се именувани: 

а) Бранкица Арсениевска-Темелковска, во Со-
ветот на РО Студентски центар „Скопје“ - Скопје, 

б) Фадил Трпчевски, во Советот на ООЗТ „Ис-
храна“ Скопје и 

в) Драган Николовски, во Советот на ООЗТ 
„Сместување“ — Скопје. 

За претставници на општествената заедница 
во органот на управувањето на РО Студентски 
центар „Скопје“ — Скопје и во неговите ООЗТ 
„Исхрана“ и „Сместување“ се именуваат: 

а) Никола Попов, член на Советот на Репуб-
ликата, во Советот на РО Студентски центар „Ско-
пје“ — Скопје, 

б) Драган Петревски, извршен секретар на 
Претседателството на ОК СКМ општина Центар — 
Скопје во Советот на ООЗТ „Исхрана“ — Скопје, 

в) Стефанка Златановска, делегат во Општес-
твено-политичкиот собор на Собранието на град 
Скопје во Советот на ООЗТ „Сместување“ — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број '08-310 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Пјретседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

44. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 
и ,36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Ошитествено-политичкиот со-
бор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА 
МАТЕМАТИЧКО - ТЕХНИЧКИ НАУКИ - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Универзитетскиот 
центар за математичко-технички науки во Скопје, 
поради ограничување на бројот на претставниците 
на општествената заедница во овој Совет: 

Петар Илиевски, , 
Киро Стаменков, 
Лаза,р Неделковски и 
Милован Петрушевски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Универзитетскиот центар за матема-
тичко-технички науки во Скопје се именуваат: 

д-р Тодор Ановски, вработен во Центарот за 
испитување на радиоизотопи во стопанството во 
Скопје, 

Даница Фидановска, вработена во Стопанската 
комора на Македонија, 

Васил Саров, делегат во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на град Скопје, и 

Јордан Ристевски, градежен инженер, делегат 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
општина Карпош — Скопје, вработен во ГРО 
„Гранит“ — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-299 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Оггштествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 
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45. 
Врз основа на член 12 став 3 од Заклонот за 

републичките награди („Службен весник на СРМ“ 
број 39/84), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

За претседател и членови на Одборот за до-
делување на наградата „Гоце Делчев“ се име-
нуваат: 

а) за претседател 
Славка Фиданова, универзитетски професор 
б) за членови: 
Ванчо Андонов, директор на Уредот за доку-

- мента,ција на Изврш/ниот совет на Собранието на 
СРМ, 

д-р Крсте Битоски, научен советник во Ин-
ститутот за национална историја — Скопје, 

д-р Воислав Купевски, редовен професор на 
Филозофскиот факултет — 'Скопје, 

Трајко Зај?ковски, советник во Архивот на Ма-
кедонија — Скопје, 

д-р Лазо Каровски, вработен во Институтот 
за фолклор „Мар,ко Цепенков“, 

Димче Савевски, член на Републичкиот одбор 
на СЗБ од НОВ на Македонија, 

д-р ѓорѓи Сталев, професор на Филолошкиот 
факултет — Скопје, 

д-р Луан Старова, вонреден професор на Фи-
лолошкиот факултет — Скопје, 

академик д-р Александар Христов, пензионер 
Скопје и 

Ванѓа Чашуле, публицист. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-313 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналкоески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

46. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 

републичките награди („Службен весник на СРМ“ 
број 3(9/84), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика. Македонија, на о-дделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „25 МАЈ“ 

За членови на Одборот за доделување на на-
градата „25 Мај“ се именуваат: 

Томислав Димишковски, член на Претседател-
ството на Конференцијата на „Партизан на Ма-
кедонија“ — Скопје, 

Ристо Јанев, претседател на Сојузот на орга-
низациите за физичка култура од Титов Велес, 

Љубица Кузмановска, претседател на С е р и -
јата за физичка култура на ОК на ОСРНМ -
Куманово, 

Афрдита Мимидиновека, д,елегат во Општес-
твено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Саво Миронски, член на Претседателството на 
Конференцијата на Сојузот на организациите за 
физичка култура на Македонија, 

Аце Коцевски, член на Претседателството на 
Републичката конференција на СОММ, 

Љупчо Самоников, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Рада Армуш, кошаркарка на К К „Студент“ — 
Скопје, 

Горан Србиновски, одбојка^ на ОК „Вардар“ 
— Скопје и член на Државната репрезентација на 
Југославија, 

Сотир Костов, секретар на Р К на СССМ 
Гоце Ситновски, спортски новинар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-309 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковсни, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, сг р. 

47. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со чле,н 4 од Законот за обезбедување и насочу-
вање на средствата за поттикнување на развојот 
на земјоделското производство и за компензација 
на цената на некои прехранбени производи („Слу-
жбен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84 и 17/84), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВА-
ЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРО-
ИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНА-
ТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 

1984 ГОДИНА 

I 
Во Програмата за користење на средствата за 

поттикнување на разводот на земјоделското про-
изводство и за компензација на цената на некои 
прехранбени произведи во 1984 година („Службен 
весник на СРМ“ број 8/84, 14/84, 25/84, 34/84 и 
42/84), во делот У1-а став 2 износот „5,00" се за-
менува со износот „4,00". 

И 
Оваа одлука влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“, а ќе се применува од 30 
декември 1964 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-314 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 
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48. 
Врз основа на член 68 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Соција-
листичка Република (Македонија, на седницата на 
Соборот на. здружениот труд, одржана на 31 ја-
нуари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИСКЛУЧИТЕЛНА СТАРОС-

НА, ОДНОСНО СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

I 
За особени заслуги во револуционерната, на-

учната и културната дејност на осигурениците, од-
носно на членовите на нивните семејства им се 
определува исклучителна пензија на: 

1. Александар Стефановски, артист во пензија 
од Битола во висина од 25.000 динари; 

2. Нада Гешоски, артист во пензија од Скопје 
во висина од 25.000 динари; 

3. Оливера Јашар — Настевска, член на МАНУ 
од Скопје во висина од 34.130 динари; 

4. Борко Лазески, академски сликар во пен-
зија од Скопје во висина од 25.000 динари; 

5. На корисникот на семејната пензија на по-
којниот Дарко Дамески во висина од 70|0/о од про-
сечниот личен доход во Републиката помножен со 
коефициентот 2,20, односно 20.209 динари; 

6. ,Илија Милчин, артист во пензија од Скопје 
во висина од 28.879 динари; 

7. Ѓорги Филиповски, член на МАНУ од Ско-
пје во висина од . 34.130 динари; 

8. Вангел Ајановски — Оче, пензионер од Ско-
пје во висина од 30.192 динари; 

9. Тодорка Кондова-Зафироиска, артист во пен-
зија од Скопје во висина од 28879 динари и 

10. Алек,сандар Протогер, артист од Штип во 
висина од 25.000 динари. 

II 
Исплатата на пензиите според оваа одлука те-

че од 1 ноември 1984 година. 

III 
, Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Број 08-318 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

49. 
Врз основа ца член 28, а во врска со член 39 

од Законот за избор на членови на делегациите 
и делегатите во собранијата на општествено-поли-
тичките и самоуправ,ните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и Заклучо-
ко“т на Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија од 31 ја-
нуари 1985 година донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СО-
БОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за из-

бор 1 на еден делегат во Соборот на општините на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од делегатската изборна единица — Со-
бранието на општината Ресен. 

II 
Дополнителните избори за избор на еден де-

легат во Соборот на општините на Собраните на 
СРМ од Собранието на општината Ресен ќе се одр-
жат на 26 март 1985 година. 

Дополнителните избори да се извршат според 
новата листа на кандидати. 

III 
Ова решение влег,ува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ“, а про-
пишаните рокови за изборните дејствија почну-
ваат да течат од 15 февруари 1985 година. 

За, спроведување на ова решение се грижат 
Општинската изборна комисија во Ресен и Репуб-
личката изборна комисија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-334 
4 февруари 1985 година 

Скопје 
4 Претседател 

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

50. 
Врз основа на член 4 од Законот за обезбе-

дување и насочување на средствата за. поттик-
нување на развојот на земјоделското производство 
и за компензација на цената на некои прехранбе-
ни производи („Службен- весник на СРМ“ бр. 37/83, 
8/84 и 17/84), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА 
ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВО-

ДИ ВО 1985 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат поблиски на-

мени за користење на средствата за поттикнува-
ње на развојот на земјоделското производство и 
за компензација на цената на некои (прехранбени 
производи во 1985 година, во износ од 4.200 ми-
лиони динари и се определуваат критериумите и 
условите за нивното користење. 
II 

Средствата од дел I на оваа програма ќе се 
користат за: 

— премии за пченица, 'рж, сончоглед, масло-
дајна репка, соја, шеќерна репка и млеко, во 
износ до 815 милиони динари; 

— учество во финансирањето на некои ак-
тивности за поттикнување на производството на 
млеко и месо, во износ до 166 милиони динари; 

— регрес на цената на минерални ѓубрива, во 
износ до 380 милиони динари; 

— компензација на цената на пченица, 'рж 
и брашно, во износ до 659,5 милиони динари; 

— покривање на курсни разлики за увоз на 
пченица по ссс кредит за 1982/83 година,. во из-
нос до 543,4 милиони динари; 

— покривање н а ' курсни разлики за увоз на 
сурово масло за јадење по сос кредити за 1982/83 
година, во износ до 227,6 милиони динари; 

— покривање на курсни разлики за увоз на 
сурово масло за јадење за 1983/84 година, во из-
нос до 397,3 милиони динари; 

— покривање на курсни разлики за увоз на 
пченица во 1982 година, во износ до 461,2 ми-
лиони динари; 
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—- интервенции од републичките и општински-
те стоковни резерви за масло за јадење, во из-
нос до 50 милиони динари; 

— надоместок: на дел од каматата по кре-
дитите во земјоделството, во износ до 500 ми-
лиони динари. 

III 

Средствата од дел II алинеја 1 на оваа про-
грама ќе се користат и тоа: 

1. За премија на пченица и 'рж: 
— на организациите на здружениот труд од 

територијат,а на СР Македонија што вршат от-
куп и преработка на пченица и 'рж им се ис-
платува премија, надоместок на , трошоци за ком-
бајнирање и употреба на комплексни минерални 
ѓубрива, за купените количества пченица и 'рж 
во 1985 година, во износ од 3,00 дин/кг, 

— на организацијата на здружениот труд и 
се исплатува премија од став 1 на оваа точка, 
доколку и таа исплатила на производителите од 
своите средства по 2,00 дин/кг на име надоместок 
за комбај шарање, 

— за премија од став 1 на оваа точка ќе се 
користи износ од 480. милиони д,инари. 

2. За премија на сончоглед, маслодајна репка 
и соја: 

— на организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со производство на масло за ја-
дење на територијата на ,СР Македонија им се 
исплатува премија за откупените количества сон-
чоглед, маслодајна репка и соја во износ од 2,00 
дин/кг. Премијата и се исплатува на организација-
та доколку и таа од своите средства исплатила 
п!о 1,00 дин/кг, 

— за премијата од оваа точка ќе се користи 
износ до 80 милиони динари. 

3. За премија на шеќерна репка: 
— на организацијата на здружениот труд штс 

се занимава со производство на шеќер на тери-
торијата на СР Македонија и се исплатува пре-
мија за откупените количества шеќерна репка, 
во износ од 0,40 дин/кг, доколку и организацијата 
од своите средства исплатила по 0,15 дин/кг, 

— за премијата од оваа точка ќе се користи 
износ до 60 милиони' динари. 

4. За премија на млеко: 
— за кравјо и овчо млеко произведено од ор-

ганизациите на здружениот1 труд и од земјодел-
ските задруги или во кооперација со индивидуал-
ните земјоделски производители, се исплатува пре-
мија во износ од 3,00 динари по литар продадено 
млеко на организација на - здружениот труд, 

— премијата од став 1 на оваа . точка се ис-
платува и за кравјо и овчо млеко кое корисниците 
на премијата ќе го преработат сами или во коо-
перација или ќе го продадат на непосредните по-
трошувачи, 

—- премијата од ставовите 1 и 2 на оваа точка 
ќе се остварува доколку општината одобрува пре-
мија најмалку 2,00 динари по литар млеко, 

— за премијата од оваа точка ќе се користи 
износ до 195 милиони динари. 

IV 

Средствата од дел II алинеја 2 од оваа про-
грама ќе се користат за учество во финансира-
њето на активностите за производство на млеко 
и месо, и тоа: 

1. Говедарство — во износ до 130 милиони динари: 

Н а м е н а 

а) за зголемен број крави и 
стелен ј улици од благород-
ни раси-купени или од соп-
ствено производство на стел-
ни јуници и тоа: 
— во општествениот сектор 
— во индивидуалниот сектор 
б) производство на женски: 
телиња во општествен,иот 
сектор за приплод 
в) за производство' и набавка 
на приплодни бикови од 
благородна раса 
г) субвенционирање на од-
гледувањето на матично-
стадо крави од оберинтал-
ска раса 

Грла Учес. 
дин./грло 

800 
1.400 

1.000 

50 

50 
2. Овчарство -

Н а м е н а 

во износ до 8.425.000 

70.000 
40.000 

10.000 

130.000 

30.000 
динари: 

а) за производство на 
чисторасни овци за потре-
б,ите на репроцентрите и за 
вештачко осеменување на 
овци во индивидуалниот 
сектор 
б) за вештачко осеменување 
на овци во 'индивидуалниот 
сектор и за производство 
на овни мелиора,тори за 
природен пропуст: 
— вештачко' осеменување' 
во сезоната на мркањето на 
овците 
— вештачко (Осеменување со 
насочувања на процесот на 
размножување надвор од 
сезоната на мркање , 
— (Производство на овни ме-
лиоратори за потребите на 
индивидуалниот сектор 

Грл,а Учес. 
дин./грло 

40 60.000 

8.500 250 

1.000 400 

500 7.000 

3. За развој на (Производството на млеко во 
подрачјето на Макпроектот II (Мариово, Дебарца, 
Малесија, со Долни Дримкол и Жупа) — во из-
нос од 9 милиони динари. ( - ' 

4. 'За изградба на собирни станици за откуп 
на млеко и мандри за преработка на млеко — 
за 10 станици по 500.000 динари или вкупно 5 
милиони динари. 

5. За финансирање на службата за селекција 
и матично книговодство во говедарството и овчар-
ството во индивидуа,лниот сектор — до 3 милиони 
динари. 

6. За финансирање на производството на семе 
од граминеи и легуминози за создавање на веш-
тачки ливади, како и за производетеено- демон-
стративни опити за создавање на вештачки ли-
вади на општествени површини — до 9 милиони 
динари. 

7. За други трошоци (манипулативни,- банкар-
ски, трошоци, трошоци за контрола во спроведу-
вањето на оваа програма и други недоволно пред-
видени намени) — до 1.575.000 динари. 

V 
Средствата од дел II алинеја 3 од Програма-

та ќе се користат за регрес за вештачки ѓубрива, 
согласно со Општествениот договор за обезбедува-
ње средства за регрес .за вештачки ѓубрива и за 
средства за заштита,на растенијата во 1984 и 1985 
година и за условите и начинот на користење, на 
тие средства. 
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VI 
Средствата од дел II алинеја 4 од оваа про-

грама ќе се користат за компензација на цената 
на пченица, 'рж и брашно' и тоа: 

— на организациите она здружениот труд што 
вршат откуп и преработка на пченица и 'рж на 
територијата на СР Македонија — за купените 
количества пченица и 'рж од организациите на 
здружениот труд од другите социјалистички ре-
публики и социјалистички автономни покраини, во 
износ од 2,00 дин/кг и 

— на организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со, промет на брашно или со произ-
водство на леб на територијата на СР Македонија 
— за купените количества брашно тип „500" и 
„850" од организациите на здружениот труд од 
другите социјалистички републики и социјалистич-
ки автономни покраини, во износ од 2,50 дин/кг. 

До промената на цената на брашното и д,о-
колку во новата цена не се опфатени компен-
зационите ефекти што важеа на 31 декември 1984 
година, ќе се исплатува компензација и тоа: 

— на организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со производство на брашно на те-
риторијата на СР Македонија — за продад,ени-
те количества брашно од сопствено производство, 
во износ о)д 5 дин/кг и 

— на организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со промет на брашно или со про-
изводство на леб — за купените количества браш-
но од организациите на здружениот труд од дру-
гите социјалистички републ,ички и социјалистич-
ки автономни покраини, во износ од 5 дин/кг. 

Компензацијата од ставовите 1 и 2 на овој 
дел, ќе се исплатува за количествата на пче-
ница, 'рж и брашно што се користени за потре-
бите на Републиката. 

Компензацијата од став 1 од оваа точка ја 
остварува организацијата, која при купувањето 
исплатила на име премија 2,00 дин/кг за пчени-
ца и 'рж, односно 2,50 дин/кг за брашно. 

Компензација според став 1 од оваа точка ќе 
се исплатува и на купените количества пченица, 
'рж и брашно за потребите на републичките сто-
ковни резерви. 

VII 
Средствата .од дел II алинеи 5, 6, 7 и 8 од 

оваа програма ќе се користат од организациите на 
здружениот труд што вршат преработка на пче-
ница и сурово масло за јад,ење, односно Југобанка 
— Основна банка — Скопје за покривање на 
корените разлики во 1985 година по кредитите 
за увезените количества пченица и сурово ма,сло 
за јадење во периодот од 1982 до 1984 година. 

VIII 
Средствата од дел II алинеја 9 на оваа про-

грама ќе ги користи Дирекцијата за републички 
стоковни резерви. 

IX 
Средствата од дел II алинеја 10 од оваа про-

грама ќе се користат за давање надоместок на 
дел од каматата по кредитите во земјоделството 
според условите и постапката пропишани со За-
конот за давање надоместок' на дел од каматата 
на кредитите за определени намени во период од 
1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ 
број 31/81 ,и 13/84) и тоа по кредитите: 

1) за намените според Општествениот договор 
на позабрзан развој на подрачјата на ридско-
планинските реони и граничниот појас во СР 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 година; 

2) за развој на сточарството според Програ-
мата за создавање резерви во месо за жив доби-
ток во СР Македонија; 

3) за (намените утврдени со Спогодбата за на-
сочување на средствата од нето-приливот на штед-
ните влогови за кредитирање на инвестиции во 
индивидуалното земјод,елство и 

4) за изградба на нови и за довршување на 
започнатите хидромелиоративни системи и мали 
акумулации. 

X 
Начинот на користењето на средствата според 

оваа програма ќе го уреди Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија. 

XI 
Извршниот совет на Собранието на СР Ма-

кедонија може да го менува распоредот на сред-
ствата од оваа програма во рамките на утврдени-
те намени и во висина на распределените сред,-
ства по намени. 

XII 
Оваа програма влегува во сила наредниот д,ен 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се 
применува Од 1 јануари 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. .08—320 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

51. 
Врз основа на член 318 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 31 јануари 1985 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ СОЗДАДЕНИ СО 
РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ -

КАВАДАРЦИ 

I 
ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОСНОВИ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ-
ТЕ ОБВРСКИ СОЗДАДЕНИ СО РЕАЛИЗАЦИЈА 

НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ 

Тргнувајќи од заклучоците на Собранието на 
СРМ за проектот „ФЕНИ“ од 8 мај и 18 декември 
1984 година донесени врз широка демократска рас-
права во Републиката, ставовите на делегациите 
и делегатите во самоуправните '.организации и за-
едници, оиштествено-политичките организации, со-
бранијата на општините и другите органи и ор-
ганизации по Анализата за производствените мож-
ности, пазарните услови и финансиските ефекти 
на проектот „ФЕНИ“, Собранието на СРМ кон-
статира : 

— активизациониот период за изградбата на 
„ФЕНИ“ е значително подолг од утврд,ениот за ак-
тивирање на објектот. Во текот на градбата вр-
шени се крупни и суштествени промени од тех-
ничко-технолошки аспект, што неповолно влијае 
врз. должината на активизациониот период и врз-
пресметковната вредност на објектот. Набавена е 
опрема за јамска експлоатација која би се ко-
ристела после д,есетина години на работа; не-
соодветен е ефектот на Рудникот во однос на ан-
гажираните средства согласно со проектот; изме-
нета е концепцијата за транспортот на рудата; 
капацитетот на изградените печки е предимензио-
ниран; нереално е зголемуван капацитетот на То-
пилницата заради покажување на рентабилитетот 
и оправдување на пречекорувањата на инвестици-
ите; изградената претконцентрација и сепарација 
во условите на „ФЕНИ“ се непотребни; 
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— нормативите за покроток на електричната 
енергија и другите енергетски горива дадени со 
проектот и досегашното искуство од нивното ос-
тварување, покажуваат енормно високи разлики 
што упатува на нивно необјективно прикажување 
при .носењето на кредитната одлука; 

— остварена е многу неповолна структура на 
инвестиционите вложувања во кои основачките 
вложувања учествуваат со 40,4%; 

— не постојат услови“ за еконо-мично и рен-
табилно работење на ,,ФЕНИ“ за периодот од 20 
години, а во првите пет години ќе покаже за-
губа од супстанца, што е спротивно на програм-
ските определби и одлуки со кои се одобрувани 
финансиски средства за изградба на овој објект; 

— комплексот „ФЕНИ“ во целина нема ни фи-
нансиско ни економско оправдување бидејќи ре-
зултатите од финаноиско-економската анализа на 
инвестиционите критериуми се негативни, пока-
жуваат дека нема да се постигне потреба на рен-
табилност и ликвидност и дека значително би би-
ле поголеми загубите доколку „ФЕНИ“ продолжи 
со произво,дство отколку ако тој не работи; 

— дополнителните истражувања укажуваат де-
ка не постојат релевантни показатели ни мож-
ности за реактивирање на производството на никел, 
дури ни во форма на експортн,о-доработни работи 
за подолг временски период. 

Имајќи ја предвид сложеноста на прашањето 
за регулирање на финансиските обврски создадени 
со реализација на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци 
што има мошне неповолни последици врз теко-
вите на општествената репродукција и бара до-
полнителни напрегања и одекнувања на 'здру-
жениот труд и на сите (работни луѓе и граѓани, 
во наредниот период се налага потребата од презе-
мање на низа мерки и активности за намирува-
ње на создадените обврски. 

И 

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДИНАРСКИТЕ И 
ДЕВИЗНИТЕ ОБВРСКИ ЗА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ 

Врз основа на податоците на Стопанската бан-
ка — Здружена банка — Скопје и Југобанка -— 
Основна банка — Скопје (Банки), обврските на 
проектот „ФЕНИ“ на крајот на 1984 година спрема 
банките — кредитори на овој проект, изнесуваат 
околу: 

1. По основ на кредити од, 
средствата на ФНП 

2. Кредит од сред,ствата на 
ОПЗ што се водат како де-
позит кај Народната банка 
на Македонија 

3. Кредит од сопствени 
средства на Стопанска 
банка — Здружена банка 
— Скопје 

4. Кредит од сопствени сред-
ства на Југобанка — Ос-
новна банка — Скопје 1.055 

ВКУПНО: 11.224 мил. динари 

Покрај динарските кредити за проектот 
„ФЕНИ“ се користени и странски кредити и тоа: 

I. Кредити гарантирани од Сто-
панска ба.нка 80% и Југобанка 20% 

а) со супер - г арамци ј а на На-
родна банка на Југославија 68,2 мил. САД долари 
б) без супер-гаранција на На-
родната банка на Југославија 70,2 „ „ „ 
П.Кредити гарантирани само 
од Стопанска банка 139,8 „ „ „ 
III. Кредити гарантирани само 
од Југоба/нка 16,8 „ „ „ 

ВКУПНО: 295,0 мил. САД долари 

До крајот на 1984 година од страна на двете 
банки, платени се 37,4 милиони САД долари со 
соодветна камата, така што за наредните години 
остануваат за плаќање околу 257,4 милиони САД 
долари и камата во износ од 180,0 милиони САД 
долари или вкупно 437,4 милиони САД долари. 

Динарските и девизните обврски за проектот 
„ФЕНИ“ — Кавадарци, посебно за главницата и 
каматите, изнесени се во амортизационите пла-
нови за денарските- и девизните обврски. 

Обврските што пристигнуваат за плаќање во 
1985 година по основ на кредити од домашни из-
вори на средства, изнесуваат: 

1. По основ на ,кредити од сред-
ствата на фонд за неразвиени-
те подрачја ' 707,7 мил. динари 

2! Кредити од средствата на оп-
штестеено-политичките заедни-
ци што се водат како депозит 
кај Народната банка на Маке-
донија 439,3 „ „ 

3. Кредити од сопствени средства 
на Стопанска банка — Здру-
жена, банка — Скопје 246,0 „ „ 

4. Кредити од сопствени средства 
на Југабанка — Основна банка 
- Скопје . 321,4 „ 

ВКУПНО: 1.714,2 мил. динари 

Обврските по странските кредити во 1985 го-
дина изнесуваат 72,8 милиони САД долари. Пре-
сметани по просечен курс од 260 динари за до-
лар, што се очекува во 1985 година, изнесуваат 
18.928 милиони динари. 

Со репрограмирањето обврските по странските 
кредити за 1985 година ќе изнесуваат 41,1 милиони 
САД долари или 10,7 милијарди динари. 

Вкупните денарски обврски за 1985 година из-
несуваат 20.642,2 милиони динари. 

Вака утврдените динарски обврски што прис-
тигнуваат за плаќање во 1985 година, не земајќи 
ги предвид средствата што банките за сметка на 
„ФЕНИ“ ги платиле до крајот на 1984 година од 
свои средства, произлегува дека тие ќе изнесу-
ваат: 

—- 3,8% од планираниот општествен производ 
на вкупното стопанство во Републиката; 

— 6,0% во остварениот доход на организации-
те на здружениот труд без . делот од доход за 
работни заедници; 

—- 51,9% од средствата за акумулација на ос-
новните организации на здружениот труд од сто-
панството или. 

6.385 мил. динари 

- 2.623 

1.161 
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1— 77% од средствата за проширување на ма-
теријалната основа на трудот на основните орга-
низации од стопанството; 

— 31,7% во амортизацијата на основните орга-
низации на здружениот труд од стопанството'; 

— 19,7% во средствата за репродукцијата на ос-
новните организации на здружениот труд од сто-
панството. 

III 

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
СОЗДАДЕНИТЕ ОБВРСКИ ЗА ПРОЕКТОТ 

„ФЕНИ“ 

Собранието на СР Македонија ги утврди след-
ниве мерки и активности за намирување на соз-
дадените обврски за проектот „ФЕНИ“: 

1. Обврските создадени во рамките на реали-
зацијата на проектот „ФЕНИ“, по основ на вло-
жувањата за пошироко комунално уредување на 
земјиштето, инфраструктурни објекти, станбени 
објек,ти и објекти од општествен стандард, паѓаат 
на товар на основачот. 

За таа цел основачот ќе преземе мерки и ак-
тивности за регулирање на одделни обврски со 
банките и ќе го согледа влијанието на овие обвр-
ски врз општествено-економскиот развој на опш-
тината. 

2. Обврските по кредити,те од банкарски из-
вори на средства, како и должничко-довери-
телските односи се разрешуваат според постојните 
прописи. 

Платените обврски од страна на банките по 
основ на домашни и странски кредити, заклучно 
со 31 д,екември 1984 година, ќе се регулираат по 
пат на самоуправно спогодување на коминтентите 
на банките. Доколку со самоуправното спогодува-
ње не се обезбеди намирување на обврските, бан-
ките ќе предложат дополнителни решенија. 

Банките ќе го информираат Собранието на СР 
Македонија за оваа постапка, најдоцна шест ме-
сеци од донесувањето на' оваа програма. 

3. Обврските по кредитите од средствата на 
Фондот за неразвиените подрачја ќе се намиру-
ваат на тој начин што ќе се пренесат на орга-
низациите на здружениот труд што ќе продол-
жа,т со работа како новоосновани, самостојни или 
во состав на некоја друга организација на здру-
жениот труд, како и за средствата што се пре-
несуваат на други општествени-правни лица. 

Регулирањето на овие обврски ќе се обезбедува 
со годишните планови на организациите на здру-
жениот труд, а врз основа на амортизациониот 
план. 

Во 1985 година обврските по овој основ, до 
конституирањето на организациите — носители на 
обврските од став 1 на оваа точка ќе мируваат, 
а намирувањето на обврските ќе се изврши од стра-
на на деловните банки за сметка на овие орга-
низации. 

4. Обврските што достасуваат за плаќање во 
1985 година по основ на кредитите од средства-та 
на општествено-политичките заедници што се во-
дат како депозит ка ј Народната банка на Маке-
донија, се ставаат во мирување и на истите не 
се пресметува камата. Ваквото решение ќе се 
обезбеди со одлуки што ќе ги донесе Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија. 

Со планот за општествено-економскиот развој 
на Републиката за периодот од 1986. до 1990 го-
дина, во согласност со оваа програма -ќе се утвр-
дуваат основите на политиката за враќање на 
овие средства. 

5. За средствата за кои се издадени супер-га-
ранции и гаранции од Народната банка на Југо-
славија ќе се покрене постапка к а ј надлежните 
органи на Федерацијата за регулирање на овој 
дел од односите, односно обврските што се соз-
дадени со реализацијата н-а проектот „ФЕНИ“. 

С-е задолжува Извршниот совет на Собранието 
на СРМ да ги проучи можностите и ефектите од 
исклучување на обврските создадени со реали-
зација на проектот „ФЕНИ“ по основ на стран-
ските кредити од вкупниот проект за репрогра-
мирање на обврските на земјата кон странство. 

6. Врз основа на показателите и на предлогот 
од деловните банки, а по претходно прибавено 
мислење на Стопанската комора на Македонија, 
Извршниот совет во текот на 1985 година ќе му 
предложи на Собранието на СР. Македонија ре-
шение за обезбедување на средства и намирува-
ње. на обврските создадени со реализацијата на 
проектот „ФЕНИ“ по основ на странските кре-
дити. 

Имајќи ги предвид определбите за приоритет-
но враќање на долговите спрема странските дове-
рители, за покривање на обврските што пристиг-
нуваат за плаќање во 1985 година, Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија ќе предло-
жи закон за обезбедување средства за намиру-
вање на дел од обврските создадени со изградбата 
на ,проектот „ФЕНИ“ - Кавадарци. 

Динарските средства за откуп на 41,1 милиони 
САД долари, според просечен годишен курс' на 
динарот во 1985 година од 260 динари, изнесуваат 
10,7 милијарди динари. 0!Вие средства ќе се обез-
бедат врз солидарна основа од стопанството и 
граѓаните со воведување на дополнителни даноци 
и тоа: 

— од допол,нител,ниот републички данок од до-
ход на организациите на здружениот труд, 
по просечна стапка од 1,2%, со годишен 
ефект од 3.630 мил. динари 

—- од дополнителниот републички 
данок од личен Доход од са-
мостојно вршење на стопанска' и 
професионална дејност на обврза 
ници што се облагаат по вистин-
ски доход, по стапка од 2'%, со 35 „ „ 

— од дополнителниот републички 
данок на приход од имот, по 
стапка од 2'0/о, со годишен ефект 
од 15 „ „ 

— данок на приход од игри на сре-
ќа, по одбивање на износот за 
Фондот на добивките, по стапка 
од 5%, со годишен ефект од 70 „ „ -

— насочување 15% од посебниот ре-
публички данок на промет на 
производи, со годишен ефект од 650 „ „ 

ВКУПНО: 4,400 мил. динари 

Со предложените решенија во 1985 година, ќе 
се формираат средства од околу 4,4 милијарди ди-
нари. Тоа значи дека со овој зафат динарските 
средства за откуп на девизите во 1985 година се 
2,4 ,п,ати помали во однос на потребните сред,ства. 

Тоа значи- дека дополнителните даноци што 
би се вовеле со Законот, би се плаќале, во 1985, 
1986 и 1987 година и сите тие средства би се на-
сочиле за намирување на обврските по странските 
кредити што пристигнуваат за пла,ќање во 1985 
година. Временското премостување на проблемот 
од недостиг на средства во 1985 година ќе се раз-
решува преку користење на кредит во оваа го-
дина и истиот би се враќал од средствата што ќе 
се добијат од воведувањето на дополнителните да-
ноци. 

IV 

ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

За спроведување на оваа програма, Собранието 
р а СР Македонија го задолжува Извршниот совет: 

1) да предложи донесување на закон за обез-
бедување средства за намирување на дел од об-
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врските создадени со изградбата на проектот 
„ФЕНИ“ — Кавадарци по основ на странските 
кредити што пристигнуваат во 1985 година 

2) да покрене иницијатива за исклучување од 
репрограмирање на обврските на „ФЕНИ“ по 
странските кредити коишто пристигнуваат во 1985 
година и истовремено задолжување на СР Маке-
донија со кредит за обезбедување на денарската 
противвредност за намирување на оваа девизна 
обврска 

3) да донесе одлука за намирување на сред-
ствата на ошитествено-политичките заедници што 
се водат како депозит кај Народната банка на 
Македонија во 1985 година 

4) Со планот за општеетвено-економекиот раз-
вој на Републиката во периодот од 1986 до 1990 
година да ги предложи основите на политиката 
за намирување на обврските создадени- со реали-
зацијата на проектот „ФЕНИ“ чие покривање не 
се обезбедува со оваа програма и да го предложи 
начинот на нивното обезбедување и намирување 

5) Во соработка со надлежните органи на Фе-
дерацијата да ги разгледа и утврди можностите 
за соодветно регулирање, односно намирување на 
дел од обврските создадени со реализацијата на 
проектот „ФЕНИ“, а кои ја надминуваат економ-
ската моќ на стопанството на СР Македонија, низ 
инструментите и економската политика на зем-
јата 

6) Собранието на СР Македонија укажува на 
потребата Собранието на општина Кавадарци, во 
спроведувањето на Заклучоците на Собранието на 
СР Македонија во врска со проектот „ФЕНИ“, 
што непосредно го обврзуваат, своите мерки и 
активности да ги сообрази со обврските што про-
излегуваат од оваа програма 

V 
Оваа програма ќе се објави во „Службен вес-

ник на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-345 
31 јануари 1985 год,ина 

Скопје 
Претседател 

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

52. 
Тргнувајќи од целите ,и задачите во областа 

на вработеноста и вработувањето утврдени со Оп-
штествениот план на СР Македонија за периодот 
од 1981 до 19815 година, Резолуцијата за општес-
твено-економскиот развој и за економската поли-
тика на СР Македонија во 1985 годи?на, Долгороч-
ната програма за економска стабилизација, ста-
вовите и насоките утврдени во документите на 
ЦК СКЈ и ЦК СКМ, Собранието на СР Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 31 јануари 1985 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВРА-
БОТУВАЊЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1985 

ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА НА 
ВРАБОТУВАЊЕТО ВО 1985 ГОДИНА 

Општествениот план на СР Македонија' за пе-
риодот од 1981 до 1985 година, како основна цел 
во областа на вработувањето го постави активи-
рањето на работоспособното население пре,ку соз-
давање услови за вработување на очекуваниот 
пораст на работоспособното население, посебно на 

лицата кои бараат вработување а завршиле одре-
ден степен на образование, како и прифаќање на 
работниците што се враќаат од пр.ивремена работа 
во странство. 

Тргнувајќи од ва,ка утврдените развојни на-
соки и врз основа на определбите на Долгороч-
ната програма за економска стабилизација, Резо-
луцијата за општествено-економскиот развој и за 
економската политика н,а СР Македонија во 1985 
година, предвидува пораст на вработеноста в,о оп-
штествениот сектор со стапка од 30/о вкупно вра-
ботува,ње на околу 24,0 илјади нови работници со 
што вкупната вработеност во Републиката ќе дос-
тигне ниво од околу 518,0 илјади работници, од 
кои во општествениот сектор околу 495,0 илјади. 

За остварување на предвидената вработеност 
е утврдена политика со која треба да се обез-
беди: 

— создавање услови за натамошен пораст на 
продуктивно вработување и за запирање на по-
раст на невработеноста преку динамизирање на 
стопанскиот растеж и проширување на матери-
јалната основа на трудот, зголемено ангажирање 
на средствата на граѓаните, особено во земјодел-
ството и малото стопанство, како и замена по ос-
нов на пензионирање и друг природен одлив; 

— воведување на работа во повеќе смени, скра-
тување на работното време на работни места со 
посебни услови на работа и вработување на при-
правници;. 

— забавува“ње на приливот на земјоделско на-
селение од село во град, особено со ангажирање 
на работоспособното население во земјоделството, 
како и подобрување на условите за живот и ра-
бота во помалите населени места. 

II. МОЖНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПОЛИТИКАТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Можностите з^ остварување на утврдените за-
дачи со Резолуцијата се засноваат на: 

— побрзо завршување и актив,ирање на за-
почнатите инвестициони капацитети, како и 'Про-
ширување на постојните;' 

—- приоритетно насочување на средствата за 
инвестиции во изградба на објекти кои придо-
несуваат за поуспешно користење на рас,положли-
вите потенцијали; 

— зголемување на продуктивно вработување; 
— ц е л о т о искористување на постојните ка-

пацитети, работното, време, особено воведувањето 
на работа на повеќе смени и скратување на ра-
ботното време на работните места со посебни ус-
лови на работа; 

— подобра организација на работата, намалу-
вање на вработените во администрацијата, неоп-
равданата прекувремена работа и други видови на 
дополнителна работа; 

— подобро користење на Потенциј,алите во зем-
јоделството; 

— позабрзан развој на малото стопанство; 
— зголемено ангажирање на банк,арс,к,ите и 

другите финансиски организации во. прибирањето 
на средствата од населението, посебно на работ-
ниците на привремена работа во странство и нив-
ното насочување во проширување на материјал-
ната основа на здружениот труд; 

— преземање на други мерки од кредитната 
политика и здружувањето на средствата кои при-
донесуваат за поголемо вработување на населе-
нието, посебно на работниците на привремена ра-
бота во странство и нивното насочување во про-
ширување на материјалната основа на здружениот 
труд и 

—- преземање на други мерки од кредитната 
политика и здружувањето на средствата кои при-
донесуваат за поголемо вработување на население-
то особено во неразвиените подрачја. 
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III. ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ 
СЕКТОР 

Вработеноста во општествениот сектор во 1985 
година ќе достигне ниво од околу 495,0 илјади ра-
ботници, односно ќе се зголеми за околу 15,0 ил-
јади нови работници, во споредба со 1984 година. 
Врз основа на замена (пензионирање и друг од-
лив) ќе се вработат уште 8,0 илјади работници, 
така што вкупниот број на нововработени работ-
ници во 1985 година ќе изнесува околу 23,0 илјади 
работници. 

1. Вработување во стопанството 

Бројот на вработените во стопанството ќе го 
достигне нивото просечно од околу 412,0 илјади 
работници и ќе расте со стапка од 3,50/о. Вкупно 
ќе се вработат 20,6 илјади работници, од кои околу 
14,0 илјади врз основа на пораст на вработеноста 
и 6,6 илјади врз основа на замена. 

Со оглед на стеснетите можности за активи-
рање на работоспособното население во општес-
твениот сектор на стопанството, пред се, поради 
позначајното реално намалување на инвестициите 
во претходните години вработувањето во овој сек-
тор ќе се оств,арува првенствено преку: 

— зголемување на степе“нот на користење на 
постојните капацитети, воведување на работа во 
повеќе смени, особено во организациите на здру-
жениот труд кои користат или можат да користат 
домашни суровини и за чии производи и услуги 
постои потреба на домашниот и странскиот пазар 
(текстилна индустрија, индустрија за кожи и обув-
ки, прехранбена индустрија, дрвна индустрија и 
дејностите од комплексот на опремата и трајни 
потрошни добра). 

Со зголемувањето на степенот на искористе-
ност на капацитетите со воведување на работа во 
повеќе смени во гранките каде што за тоа пос-
тојат еуровински и пазарни услови само за 3 про-
центни поени се, оценува дека би можеле да се 
создадат услови за вработување на околу 2.000 ра-
ботници. Оваа процена се засновува на фактот 
дека просечниот степен на искористување на ка-
пацитетите искажани преку сменската работа во 
областа на индустријата и рударството (состојба 
1981 година) изнесува 46,4% (вкупен број на вра-
ботени према бројот на вработени во втора и тре-
та смена) што укажува на тоа дека постојат зна-
чајни резерви во користењето на индустриските 
капацитети; 

— скратување на работното време на работни 
места со посебни услови за работа со што може 
да се придонесе во создавањето услови за зго-
лемување на продуктивноста на трудот, повисок 
степен на заштита при работа на работниците, 
рационално користење на работното време и зго-
лемено вработување. Се проценува дека со до-
следната примена на законските прописи по овој 
основ може да се создадат услови за вработување 
на околу 2.000 работници. Податоците покажуваат 
дека го 12 индустриски гранки^ кои имаат дво-
сменско и тросменско работење се забележани из-
разито натпросечни часови на боледување по ра-
ботник, при што користењето на работното време 
искажано по месечен просек на ефективни часови 
по работник е пониско од просекот во обла,ста на 
индустријата и рударството. Во овие 12 индустри-
ски гранки се вработени 96,0 илјади работници од-
кои во втора и трета смена работат 50,1 илјади 
работници. Доколку само 4% од вкупно система -
тизираните работни места во овие индустриски 

“ Производство на кожни обувки и галантерија, 
преработка на каучук, производство на јаглен произ-
водство на руда и обоени метали, преработка на обоени 
метали,̂  металопреработувачката дејност, производство на 
сообраќајни средства, производство на базни хемиски 
производи, преработка на хеми6к:и производи, производ-
ство на градежни материјали, производство на текстил-
ни предива и ткаенини, производство на готови текстил-
ни производи. 

гранки бидат утврдени како работни места со по-
себни услови на работа и на истите работното 
време ќе им биде скратено на 36 часа неделно, би 
се создале услови за вработување на околу 2.000 
работници; 

. — доследно и целосно спроведување на За-̂  
конот за приправници по кој основ се цени дека 
би се вработиле околу 6,0 илјади млади стручни 
кадри, од кои најмалку 50% во областа на индус-
тријата и рударството; 

— намалувањето на прекувремената работа, хо-
норарната работа и работата по договор може да 
придонесе во создавањето услови за вработување 
на околу 1.000 работници. Податоците за работа 
подолга од полното работно време во периодот ја-
нуари-април 1984 година покажуваат дека 4,1% 
од вкупниот број на вработените во стопанството 
,на Републиката работеле подолго од полното ра-
ботно време. Чистиот личен доход за тој период 
'/исплатен по работник, за работа подолга од пол-
ното работно време изнесува 1.897 динари месечно, 
односно вкупно исплатени чисти лични доходи за 
овој период за сите работници кои работеле 'по-
долго од полното работно време изнесува 120,35 
милиони динари, што претставува просечен - личен 
доход за околу 2.000 работници. Намалувањето на 
прекувремената работа за 50% би создале услови 
за вработување на околу 1.000 работници. Ова осо-
бено е потребно за организациите на здружениот 
труд кои поради пообемни извозни работи кон-
тинуирано применуваат работа подолга од пол-
ното работно време, на кој начин на работниците 
им го оневозможуваат правото на одмор во текот 
на денот и седмичен од,мор, а кои не вработуваат 
нови работници; ^ 

—- поголемо учество на парични средства на 
граѓани особено на работниците на привремена ра-
бота во странство во финансирањето на проши-
рувањето на материјалните можности за нови вра-
ботувања. Се оценува дека по овој основ би се 
создале услови за вработување на околу 1.000 ра-
ботници. 

Податоците од деловните банки укажуваат на 
зголемен интерес на организациите на здружениот 
труд и граѓаните за користење на. оваа форма на 
вработување. Во оваа цасока, со активирање на 
веќе склучените договори меѓу одделни деловни 
банки и организации на здружениот труд, би се 
остварила оваа процена за вработување; 

— основање на договорни организации на здру-
жениот труд и реализирање на иницијативите на 
некои организации на здружениот труд („Интекс", 
,,Макотекс", „Тетекс", „Македонски Ракотворби“ и 
други), за ангажирање на работници за работа по 
домови, по системот на работа на 'СИЦ, би се соз-
дале услови за вработување на околу 1.500 работ-
ници. Процената би била реално остварлива до-
колку се преземаат мерки и активности за зго-
лемување на бројот на договорните организации, 
бидејќи постојниот број (30) со 620, ,вработени, се 
концентр“ирани во осум општини во Републиката и 
не се соодветни на потребите и можностите. До-
колку во 15 општини, а особено во оние во кои 
проблемот на невработеноста е поизразен, биде 
основана само' по е,дна договорна организација со 
просечно 30 работници, би се создале услови за 
вработување на 450 работници. Реализацијата на 
иницијативите на наведените И' други организации 
и можности што ги даваат законските прописи за 
работата по домови, како и интересот и можности-
те за пласман на производи изработени на овој 
начин, би создале услови за вработување на околу 
1.000 работници, особено женска работна сила и 

—' ефектуирањето на инвестициите во тек кои 
се во завршна фаза на проширување, модерниза-
ција и реконструкција на постојните би создале 
услови за вработување на - околу 1.500 работници. 
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2. Вработување во нестопанството 

Бројот на вработените во 'нестопанството ќе го 
достигне нивото просечно од околу 83,0 илјади ра-
ботници и ќе расте со стапка од 1,5% што ќе 
претставува остварување на заложбите за поба-
вен пораст на вработените во овие дејности. 

Вкупно ќе се вработат 2,7 илјади работници, 
од кои 1,2 илјади врз основа на пораст на вра-
ботеноста и 1,4 илјади врз основа на замена. 

Вработувањето во 'овој сектор првенствено ќе 
се остварува преку доследна ,примена на Законот 
за приправници, врз која основа треба да се вра-
ботат 1,2 илјади приправници, од кои 0,2 илјади 
во образованието, 0,6 илјади во здравството и со-
цијалните дејности и 0,4 илјади во 'областа на оп-
штествено-политичките организации и заедници. 

IV. ВРАБОТУВАЊЕ ВО ИНДИВИДУАЛНИОТ 
СЕКТОР БЕЗ ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Вработеноста во индивидуалниот сектор без 
земјоделството во 1985 година ќе достигне ниво 
од 23,2 илјади лица. Врз проширување на актив-
носта во овој сектор ќе се вработат околу 1.000 
работници, под претпоставка дека ќе се зголеми 
бројот на работниците кај работодавачите и тој 
однос од 0,6 (1984 година) ќе се зголеми на 0,67 
и отворање на нови самостојни занаетчиски и уго-
стителски дуќани.. 

V. РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ ВО ИНДИВИДУ-
АЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Забавување на приливот на земјоделското на-
селение од селата во градовите преку ангажира-
ње на работоспособното население во земјодел-
ството и со подобрување на условите за живот и 
работа на село ќе се остварува особено преку за-
држувањето на генерациите на возраст меѓу 14 и 
18 години (35.650 лица кои на 31 март 1981 го-
дина имале од 10 до 14 години) со создавање ус-
лови за нивно работно ангажирање во индивиду-
алниот сектор на земјоделството. Овие цели мо-
жат да се остварат преку потполно и порационал-
но искористување на земјоделските површини, 
окрупнување на земјиштето, отворање на сточар-
ски и живинарски фарми и со создавање други 
услови за побрз развој на земјоделството, а со 
тоа и за поголемо работно ангажирање особено на 
младите и , женската работна сила. 

VI. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 
За остварување на планираните задачи утвр-

дени со Резолуцијата за општествено-економскиот 
развој и за економската политика на СР Маке-
донија во 1985 година и оваа програма, е по-
требно: 

1. Организациите на здружениот труд од ма-
теријалното производство, а особено оние кои ко-
ристат домашни суровини, а за чие производство 
постои побарување на домашниот и странскиот 
лазар, да пристапат кон согледување на можнос-
тите за работа во повеќе смени. Притоа, органи-
зациите КОИ работат во едносменски распоред на 
работното време да ги оценат условите и мож-
ностите за воведување на втора смена, а органи-
зациите КОИ работат во две смени за воведување 

1 на работа во трета смена. 
РОК: првото тримесечје од 1985 година 

- 2. Организациите на здружениот труд кои со 
воведување на повеќе смени во работењето ќе 
обезбед,ат зголемување на вработеноста ќе имаат 
приоритет при одобрување на кредити особено за 
набавка на суровини и репроматеријали во 1985 
година. 

РОК: во текот на целата година 
3. Организациите на здружениот труд, ќе из-

готват програми за скратување на работното вре-
ме на работниците кои работат на работи, односно 

работни задачи под посебни услови на работа. 
Активноста ќе ја координираат Стопанската ко-
мора на Македонија и Советот на Сојузот на син-
дикатите на Македонија. 

РОК: првото тримесечје од 1985 година 

4. Реп,убличкиот комитет за труд ќе ја со-
гледа потребата од евентуална измена на Законот 
за работните односи во поглед на утврдување на 
работата во смени како работа во посебни услову, 
со цел да се овозможи скратување на работното 
време во пошироки размери. 

РОК: првото тримесечје од 1985 година 

5. Советите на Сојузот на синдикатите во оп-
штините и над,лежните органи на инспекцијата 
на трудот, самоуправните органи во организациите 
на здружениот труд и органите на самоуправната 
работничка контрола ќе преземаат посебни мерки 
и а,ктивности во организациите на з,дружениот труд 
кои почесто и помасовно ја применуваат работата 
подолга од полното работно време (прекувремената 
работа) да ја сведат во рамките на законски доз-
волените рамки. Организациите на здружениот 
труд кои им“аат потрајно зголемен обем на ра-
бота, веднаш, во. соработка со самоуправните ин-
тересни заедници за вработување, да пристапат 
кон оспособување и вработување на нови работ-
ници на одредено или неодредено време. 

Органите на инспекцијата посебно да се ан-
гажираат во откривањето на бесправната работа, 
во смисла на нејзино трансформирање како деј-
ност на личен труд со средства во сопственост 
на граѓаните. 

РОК: во текот на целата година 

6. Собранијата на општините, самоуправните 
интересни заедници за вработување, деловните 
банки и организациите на здружениот труд по-
себно ќе се ангажираат во утврдувањето на мо-
жностите и потребите за вработување со здружу-
вање на парични 'средства од граѓаните особено 
на граѓаните на привремена работа во странство. 

Активностите ќе ги координира Републичката 
заедница за вработување. 

РОК: во текот на целата година 

7. Собранијата на општините ќе го поттикну-
ваат интересот за основање на договорни органи-
зации особено како специјализирани организации 
за производство на малосериско производство, за-
ради дополнување на асортиманот на произво“ди 
на големите ороизв од,ите ли и развој на услужни 
капацитети, особено на граѓаните кои се вра-
ќаат од привремена работа во странство и со 
ангажирање на личните средства. 

Организациите на здружениот труд и општи-
ните да ја согледаат можноста за поголемо ко-
ристење на неискористените или отпишаните ос-
новни средства, како и напуштените деловни про-
стории и нивно отстапување за вршење на дејнос-
тите од малото стопанство^. 

Организациите на здружениот труд од мате-
ријалното производство ќе изготват листа на про-
изводи кои можат д,а се отстапат на договорни-
те орга,низации, занаетчиските дуќани и задруги 
и работата по дотови. 

Републичкиот комитет за енергетика, инд,ус-
трија и градежн,иштво и Републичкиот. секрета-
ријат за финансии да ја согледаат . можноста и 
начинот за обезбедување девизни средства за увоз 
на опрема за развој на малото стопанство и за-
наетчиството. 

РОК: во1 текот на целата година 
8. Републ/ичкиот комитет за труд ќе предложи 

измена и дополнување на Законот за договорните 
организации во смисла на поедноставување на 
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постапката за основање и проширување на облас-
тите во кои можат да се основаат договорни ор-
ганизации. 

РОК: првото тримесечје 

9. Организациите на здружениот труд, само-
управните интересни заедници и општините ќе из-
готват конкретни про-грами за вработување на мла-
ди стручни кадри, особено, приправници. 

Организациите на здружениот труд за реали-
зација на обврските кои произлегуваат од За-
конот за приправници во случаите кога не мо-
жат да примаат приправник, а не се ослободени 
од обврската за примање на приправници, да има-
ат обврска за издвојување финансиски сред,ства 
кои ќе бидат наменети за вработување на при-
правници и млади стручни работници кои за прв 
пат се вработуваат. Во оваа смисла ќе се пред-
ложи измена и дополнување на Законот за при-
пр“авници. 

, РОК': првото тримесечје 

10. Републичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија и градежништво да преземе активности 
за измена на Законот за промет на стоки и ус-
луги во прометот на стоки во смисла на про-
ширување на областите во кои може да се анга-
жира личниот труд и средствата во сопственост 
на граѓаните, со цел за создавање на зголемени 
можности за вработување. 

РОК: првото полугодие од 1985 година 

11. Организациите на здружениот труд и ра-
ботните заедници д,а ја преиспитаат организацио-
ната поставеност и разместеност на кадрите, со 
цел за сведување на бројот на вработените во 
администрацијата во економски оправдани граници 
и разместување на вишокот во извршување на 
производните процеси, при што посебно внимание 
да му се посвети на распоредувањето на струч-
ните кадри кои со своите способности можат по-
зитивно да влијаат врз зголемување на продук-
тивноста на трудот и остварување на зголемено 
производство.. 

РОК: во текот на целата година 

12. Организациите на здружениот труд посто-
ј“ано да ги под,обруваат условите за работа и да 
го унапредуваат системот за распределба според 
трудот и резултатите од трудот и да ги догр“аду-
ваат индивидуа,лните мерила и критериумите за 
распределба, при што ќе обезбедат реално вред-
нување и стимулирање на производниот труд и 
креативниот труд и трудот под потешки услови и 
врз тие основи да го поттикнуваат интересот на 
работниците за работа во тие организации. 

РОК: во текот на целата година 

13. Организациите на здружениот труд и ра-
ботнито заедници да создаваат услови за поце-
лосно користење на работното време, со приспо-
собување на работното време, на организацијата 
на работата и зголемување на степенот на одго-
ворноста на вработените, при што да преземат 
мерки во согласност со самоуправните општи акти 
и законите за вработените кои не ги извршуваат 
работите и работните задачи. 

РОК: во текот на целата година 

14. Организациите на здружениот труд и ра-
ботните заедници да ја согледаат постојната кад-
ровска структура, образовната застапеност, стек-
нати знаења за техничко-технолошкиот развој во 
областа на која работат и . в о согласност со про-
грамите за развој реално ги утврдуваат потребите 
од кадри и начинот на нивното образование и 
оспособување. 

РОК: во текот на целата година 

15. Работниците во . организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
заедници, работни заедници, во самоуправните ин-
тересни заедници, општествено-политичките заед-
ници, општествено-политичките организации и 
други без исклучок да, обезбедат доследно спро-
ведување на законските прописи за пензионирање 
на работниците кои ги исполниле условите за 
стекнување на правото за старосна пензија. 

Организациите на“ здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници да преземаат 
мерки да учествуваат со соодветни средства за до-
куп на стаж на осигурување на работниците кои со 
тоа ќе ги исполнат условите за здобивање со 
право на пензија, 

РОК: во текот на цела,та година 
16. Извршните совети на собранијата на опш-

тините да ги согледаат постојните состојби во об-
ласта на стопанисувањето со личен труд и сред-
ства во сопственост на граѓаните и да утврдат 
мерки и активно-сти за зголемено работно анга-
жирање во оваа област, а особено преку утврду-
вање на даночни ослободувања и олеснувања, обез-
бедување на деловен простор, поедноставување на 
постапката за отворање на занаетчиски дуќани и 
други. 

Притоа особено да ги согледаат можностите 
за ослободување од плаќање на данок од доход 
и данок од личен доход, за доходот и личниот 
доход остварен од невработените во организациите 
на здружениот труд од малото стопанство и дис-
перзираните делови на организациите на здруже-
ниот труд во стопански недоволно развиените по-
драчја, граничниот појас и определените ридско-
планински подрачја. 

РОК: во текот на целата година 
17. Републичкиот комитет за енергетика, ин-

дустрија и градежништво и Републичкиот ко-митет 
за труд да ја согледаат оправданоста од воведу-
вање законска обврска за вработување на најмал 
број работници во областа на личниот труд со 
средства во сопственост на граѓаните, како и мо-
жности за проширување на областите во кои мо-
же да се ангажира личниот труд со средства во 
сопственост на граѓаните. 

РОК: првото полугодие 
18. За искористување на можностите за работно 

ангажирање во земјоделството, собранијата на 
општините да направат согледување за постојната 
инфра структура на село и да преземат мерки за 
решавање на проблемите за подобрување на ус-
ловите за живот и работа на село. 

РОК: првото полугодие од 1985 година 
19. Организациите на здружениот труд од об-

ласта на земјоделството ќе преземат мерки за 
натамошно и побрзо самоуправно организирање 
на земјоделците и конкретно остварување на фор-
мите на здружување на земјоделците заради нив-
но непосредно вклучување во општествено орга-
низирано земјоделско производство и поголемо ра-
ботно ангажирање на селското население во оваа 
област. 

РОК: во текот на целата година 
20. Организациите на здружениот труд за про-

изводство и преработка на земјоделски производи 
да обезбедат поголем обем на општествено ор-
ганизирано производство и откуп на земјоделски-
те пр“оизводи врз основа на производни програми 
и со воспоставување на доходовни односи со зе-
мјоделските производители. 

РОК за изготвување на програми: првото три-, 
месен ј е 
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21. Деловните банки со својата кредитна по-
литика да обезбедат насочување на поголеми сред-
ства за развојот на малото стопанство, личниот 
труд со средства во сопственост на граѓаните и 
земјоделското производство, како и повеќе да се 
ангажираат на прибирање парични средства од 
граѓаните особено на работниците на привремена 
работа' во странство заради насочување на тие 
средства во организациите на здружениот труд 
кои би обезбедиле вработување на нови работници. 

РОК: во текот на целата година 
22. Стопанската комора на Македонија да се 

ангажира навремено да склучи самоуправна спо-
огодба со деловните банки со која ќе се обезбедат 

и насочат средства во висина од 5% од прирастот 
на депозитите по штедните влогови за развој на 
малото стопанство. 

РОК: во текот на целата година 
23. Самоуправните интересни заедници за вра-

ботување врз основа на критериумите за евиден-
тирање на невработените согласно со- Општестве-
ниот договор за основите на заедничката политика 
во областа на вработувањето и нивното оствару-
вање во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија да обезбедат навремена и точна еви-
денција за вистинскиот обем и структура на ли-
цата што бараат работа. 

РОК: првото полугодие 
24. Републичката самоуправна интересна заед-

ница за вработување во соработка со Републичкиот 
комитет за труд да ги согледа можностите за ра-
ционализација на преквалификацијата во насока 
на оцена на ефектите што би се постигнале со на-
менско насочување на тие средства во организа-
циите на здружениот труд за нови вработувања. 

РОК: првото полугодие 
25. Организациите на здружениот труд од об-

ласта на градежништвото да преземаат - мерки и 
активности за координирање и организирано на-
стапување за изведување на градежни работи осо-
бено во странство, со цел за поцелосно ангажи-
рање на работната сила. Притоа да ги утврдат 
бројот и структурата на работниците кои и покрај 
преземените мерки не можат да бидат ангажирани 
и да преземаат мерки за нивно распоредување на 
други работи и работни задачи по пат на соо-
дветно и ефикасно стручно оспособување. 

Со оглед на состојбите во градежната опера-
тива собранијата на општините да ја преиспитаат 
потребата и можностите за ослободување од об-
врската за примање на приправници во одделните 
организации на здружениот труд. 

РОК: во текот на целата година 
26. Собранијата на општините и самоуправните 

интересни заедници да изготват програми за вра-
ботување, ' преквалификација и социјална “сигур-
ност на работниците од организациите на здру-
жениот труд за кои не постојат услови за покри-
вање на појавените загуби и за кои ќе се покрене 
постапка за редовна ликвидација. 

РОК: септември 1985 година. 
27. Републичкиот секретаријат за финансии и 

Републичкиот комитет за труд во соработка со 
општествено-политичките органи и организации ќе 
подготват посебна програма врз основа на која 
ќе се согледа и оцени потребата и можностите за 
распишување на јавен заем за вработување, како и 
одразот на истиот на животниот стандард на ра-
ботните луѓе и граѓаните 

РОК: првото полугодие 
28. Заради целосно и ефикасно спроведување 

на оваа програма е потребно во што покус рок 
организациите на здружениот труд, органите на 
оиштествено-политичките заедници, месните заед-

ници, самоуправните интересни заедници, Стопан-
ската комора на Македонија, Задружниот сојуз и 
другите општествени субјекти во согласност со 
својата општествена улога и задачи да ги утврдат 
своите програми за вработување и да преземат 
мерки за нивна реализација. 

Собранијата на општините и Собранието на 
град Скопје во согласност со задачите утврдени 
во оваа програма и Резолуцијата за општествено-
економскиот развој во 1985 година да донесат 
посебни програми за вработување и да разработат 
конкретни мерки за нивна реализација. 

РОК: првото полугодие. 

Број 08—336 
31 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

53. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општестве-
но-политичкиот собор одржани на 31 јануари 1985 
година, усвојувајќи го Извештајот на Комисијата 
за следење на спроведувањето на Заклучоците на 
Собранието на СРМ по предлогот на ставовите, 
мерките и активностите во врска со Анализата за 
производствените можности, пазарните услови и 
финансиските ефекти на проектот „ФЕНИ“ во де-
лот што се однесува на утврдувањето на личната 
и колективната одговорност на носителите кои 
придонеселе за слабостите и пропустите во из-
градбата, инвестирањето и работењето на „ФЕНИ“ 
а имајќи ја предвид јавната расправа во само-
управните организации и заед ници и општествено-
политичките организации во Републиката, врз ос-
нова на член 318 од Уставот на СРМ и член 273 
став 2 од Деловникот на Собранието на СРМ, до-
несе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија констатира дека Претседателството на 
Собранието на СРМ, со кое претседавал Никола 
Минчев, во периодот на донесувањето на Одлу-
ката за изградба на објектот „ФЕНИ“, не ја ос-
тварило својата обврска, во рамките на правата и 
должностите утврдени со уставните и деловнички-
те одредби, во однос на обезбедување расправа во 
соборите на Собранието на СРМ за оваа инвести-
ција која има значајно влијание и одраз на вкуп-
ниот развој на Републиката, за кое Собранието 
изрекува ј а в н а к р и т и к а . 

2. Собранието на СРМ истакнува дека надлеж-
ните одбори на Соборите на Собранието имале од-
говорен однос во приодот и одлучувањето по круп-
ните инвестиции, но дека како тела недоволно ин-
систирале за реализирање на сопственото заклу-
чување. 

3. Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
како политичко извршен орган на Собранието, не 
ја остварил својата уставна обврска да предложи 
одделна расправа во соборите на Собранието по 
прашањето за ,“,ФЕНИ" околу кое постоеле из-
разени резерви при утврдувањето на политиката 
за развој на Рекубликата. За ваквотто однесување 
на Извршниот совет, Собранието изрекува ј а в н а 
к р и т и к а . 

4. Тогашниот претседател на Собранието на 
СРМ Никола Минчев е лично одговорен затоа 
што со своето однесување оневозможил расправа 
во Собранието на СРМ за изградбата на „ФЕНИ“. 

Со оглед на значењето на функцијата што ја 
вршел и неговата општествено-политичка одговор-
ност, Собранието ја изрекува општествената мерка 
ј а в н а о с у д а . Јавната осу,да повлекува ограни-



Стр. 78 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 февруари 1985 

чување на било каква изборна функција во ор-
ган или тело од доменот , на Собранието на СРМ. 

5. Тогашниот претседател на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ Ксенте Богоев е лично од-
говорен за однесувањето во процесот на донесу-
вањето на Одлуката за „ФЕНИ“, поради што Со-
бранието на СРМ оценува дека треба да се поведе 
постапка за разрешување од функцијата член на 
Советот на Републиката. 

6. Со оглед дека тогашниот потпретседател на 
Извршниот совет на Собранието на СРМ Драган 
Захариевски е на изборна функција во Централ-
ниот комитет на Сојузот на комунистите на Маке-
донија, утврдувањето на оцената за неговото од-
несување е во надлежност на ЦК СКМ. 

7. Надлежните органи да поведат постапка за 
утврдување на околностите под кои нестанала до-
кументацијата во Собранието на СРМ и во Из-
вршниот совет и да преземат соодветни мерки за 
одговорност до крајот на месец април 1985 година/ 

8. Во наредниот период е неопходно да се ин-
тензивираат активностите на сите со закон овлас-
тени и задолжени субјекти за утврдување на си-
те видови одговорност на носителите кои -придо-
несле за слабостите и пропустите, особено за не-
одговорното однесување во изградбата, инвести-
рањето и работењето на „ФЕНИ“. Во таа смисла 
Комисијата да продолжи да ги следи нивните ак-
тивности и повремено да го информира Собра-
нието на СРМ за текот на истите. 

9. Се задолжуваат Службата за општествено 
книговодство на СРМ, Стопанската банка — Здру-
жена банка — Скопје, Одделението на сојузната 
девизна инспекција во Скопје, Јавното обвинител-
ство на Македонија, Јавното правобранителство на 
Македонија, Републичкиот општествен правобра-
нител на самоуправувањето и Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи, да му поднесат 
извештај на Собранието на СРМ за преземените 
мерки во врска со утврдувањето на кривичната, 
материјалната И друга одговорност на субјектите 

што учествувале во подготов,ките и донесувањето 
на Одлуката за изградба на „ФЕНИ“. 

10. Комисијата да продолжи да ја утврдува 
колективната и лична одговорност на одделни ор-
гани и функционери што ги избира Собранието 
на СРМ, над кои Собранието врши општествен 
надзор и политичка контрола, за периодот по до-
несувањето на Одлуката за изградба на „ФЕНИ“ 
и за текот на градењето и работењето на објектот 
„ФЕНИ“. 

11. Овие заклучоци да се достават до: Руд-
ници и индустрија за (никел, челик и антимон 
„ФЕНИ“ — Кавадарци, Собранието на општина 
Кавадарци, Претседателството на ЦК на СКМ, 
Извршниот совет на Собранието на СРМ, Јавното 
обвинителство на Македонија,, Јавното правобра-
нителетво на Македонија, Републичкиот опш-
тествен правобранител на самоуправувањето, Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи, 
Стопанската комора на Македонија, Службата за 
општествено книговодство на СРМ, . Стопанската 
банка — Здружена банка — 'Скопје, Југобанка -
Основна банка —- Скопје и Одделението на Со-
јузната девизна инспекција во Скопје. 

12. Заклучоците да се објават во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-344 
31 јануари 1985 година 
/ Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепнал КОБ ски, с. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

52. 
Врз основа на член 244 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на Социјалистичка Република Бо-

сна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Собранието на Социјалис-
тичка Република Србија, Собранието на Соција-
листичка Република Хрватска, Собранието на Со-
цијалистичка Република Црна Гора, Собранието 
на Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-
на и Собранието на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово, (во натамошниот текст: учесници 
на Договорот) склучуваат 

д о г о в о р 
ЗА ЕДИНСТВЕНО УРЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 
НАЗИВ ЗА ЗАВРШЕНИТЕ СТУДИИ НА МЕДИ-
ЦИНСКИОТ И СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

Член 1 
Учесниците на Договорот се согласни студен-

тот за завршените студии на медицинскиот фа-
култет да се здобива со стручен назив „доктор 
на медицина“, а на Стоматолошкиот факултет со 
стручен назив „доктор на стоматологија“. 

Стручниот назив од став 1 на овој член се 
става по името на лицето кое се здо“било со 
него. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни струч-

ниот назив од член 1 на овој договор да му се 
признава и на лице кое завршило студии на ме-
дицинскиот, односно Стоматолошкиот факултет, по 

влегувањето во сила на Законот за стручните 
називи и академските степени („Службен лист 
на ФНРЈ", број 13/63). 

Член 3 
Учесниците на Договорот се обврзуваат со свои 

прописи да ш обезбедат спроведувањето на овој 
договор во рок од една година од денот на не-
говото склучување. 

Член 4, 
Кон овој договор можат да пристапат и дру-

гите социјалистички републики. 
Член 5 

Овој договор ќе се објави во службените гла-
сила на учесниците на Договорот. 
17 декември 1984 година 

Белград 
За Собранието на ,СР Босна и 

Херцеговина, 
д-р Хасан Дервишбеговиќ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
м-р Томислав Новаковски, с. р. 

За (Собранието на СР Србија, 
д-р Миленко Мој си левиќ, с. р. 

За Собранието на СР Хрватска, 
Младен Острички, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Владета Цвијовиќ, с. р. 

За Собранието на САП Војводина, 
Владислав Радаковиќ, с. р. 

За Собранието на САП Косово, 
д-р Љубинко Ѓорѓевиќ, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 
53. 

Врз основа на членовите 95 и 99 од Законот 
за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80) 
и член 18 од Статутот на Републичката СИЗ за 
патишта, Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за патишта — Скопје, на 
седницата одржана на 12. XII. 1984 година, донесе 

. О Д Л У К А 4 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШ-
ТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИ-

КЛУЧНИ ВОЗИЛА 

1) За моторни и приклучни возила се плаќа 
надоместок за употреба на јавните патишта (во 
натамошниот текст: патарина) за периодот од 12 
месеци и тоа: 

1. За товарни возила: 
а) За товарни возила (камиони и камионети), 

за специјални товарни возила и комбинирани во-
зила (комби) наменети за превоз на определени 
товари, според носивоста и тоа: 

— со носивост до 3 тони —' 2.256 динари за 
секој тон носивост; 

— со носивост над 3 до 8 тони — 6.750 динари 
4-3.038 динари за секој тон носивост над 3 тони; 

— со носивост над 8 до 10 тони — 211938 ди-
нари 4-3.274 за секој тон носивост над 8 тони; 

— со носивост над 10 тони — 28.477 динари 
4- 3.798 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивоста на товарното возило не е из-
разена во цели токи, патарината се плаќа за но-
сивост до половина тон во висина до 50в/о од из-
носот определен за еден тон, а за носивост над 
половина тон до полн тон - во износ определен 
за цел тон. 

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кг — 
како за мотоцикл иге наведени во оваа точка под 
9 според работната зафатнина на моторот, а з^ то-
варните трицикли со носивост над 400 кг. 4-259 
динари. 

2. За автобуси, комбибуси и комбинирани во-
зила (комби) за превоз на патници — 259 динари 
за секое патничко седиште. 

3. За работни возила без оглед на носивоста 
и тежината — 633 динари за секое возило. 

Работни возила, во смисла на оваа точка се: 
противпожарни возила, кинематографски возила, 
возила за телевизиско снимање, амбуланти во-
зила за радиофлуорографско снимање, возила за де-
зинфекција, возила за чистење на јавни повр-
шини, авто дигалки, возила — механичарски ра-
ботилници, возила — автомобилски скалила, вози-
ла — пистачи на снег и други возила во оваа 
смисла. 

4. За приклучни вшила: 
а) За товарни приколки и за специјални то-

варни приколки наменети за превоз на определе-
ни товари според носивоста и тоа: 

— носивост до 3 тони — 1.181 динари за секој 
тон носивост, 

—- носивост над 3 до 8 тони 1— 3.544 динари 
4-1.666 динари за секој тон носивост над 3 тони, 

— носивост над 8 тони до 10 тони — 11.875 
динари 4-1.941 динари за секој тон носивост над 
8 тони, 

—носивост над 10 тони — 16.768 динари 4-2.468 
динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивоста на товарната приколка не е из-
разена во цели тони патарина се плаќа за но-
сивост до половина тон — во - висина до 50'% од 
износот определен за еден тон, а за носивост над 
половина тон — во износ определен за цел тон. 

џ Одлуката за давање согласност на оваа одлука, 
донесена од Собранието на СР Македонија на 31. I. 1985 
година,, објавена е во „Службен весник на СРМ“ бр. 3/35. 

б) За патнички автобуски приколки — 379 ди-
нари за секое патничко седиште. 

в) За работни приколки — 379 динари за се-
која приколка, без оглед на тежината. 

5. За влечни возила: 
а) За трактори . ' динари 
- до 18 кТС (25 кЅ) 464 
- над 18—29 кУЈ (25—40 кЅ) 693 
- над 29—46 (40—63 кЅ) . 929 
- над 46 кЧАГ (над 63 кЅ) 1.148 
б) За теглачи со полуприколка до 10 тони но-

сивост, како за товарни возила наведени во оваа 
точка под 1 според еосивоста на приколката, а за 
секој тон носивост на полуприколката над 10 то-
ни — по 3.248 динари. 

Ако се регистрира само теглач, не се плаќа 
надоместок за употреба на јавните патишта. 

6. За специјални возила за превоз на опре-
делени лица — 633 динари за секое возило. 

7. За патнички. возила според зафатнината на 
моторот и тоа,: 

динари 
— до 900 см3 532 
— над 900 до 135'0 см3 794 
- над 1350 до 1800 см3 1.165 
- над 1800 до 2500 см3 1.688 
- над 2500 до 3150 см3 2.531 
— над 3150 см3 3.645 
8. Патничките возила .од точка 7 кои се пре-

уредени за погон на плин, освен патарината од 
оваа точка плаќаат годишно и додатни надомес-
тоци во висина од 2.110 динари, а такси возилата 
— 4.725 динари. 

9. За мотоцикли според работната зафатнина 
на моторот и тоа: 

- до 125 см3 169 
- над 125 до 250 см3 244 -
- над 250 до 500 см3 304 
- над 500 до 1000 см3 371 
- над 1000 см3 439 
2) Имателите на моторни возила плаќаат на-

доместок пред поднесување на барањето за ре-
гистрација односно за продолжување на регистра-
цијата на возилата и тоа во еднократен износ 
однапред за 12 месеци, опфаќајќи го и месецот во 
кој се врши регистрацијата односно продолжува-
ње на регистрацијата. 

По исклучок, автотранспортните организации 
на здружен труд можат надоместокот хда го пла-
ќаат во рати секои три месеци однапред, во износ 
од една четвртина на тој надоместок. 

3) Имателот на моторното возило што привре-
мено го регистрира своето возило за време по-
кусо од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надо-
местокот за тој временски период. 

4) Ако имателот на моторно возило или при-
клучно возило возилото го одјави пред истекот 
на времето за кое платил патарина, може во рок 
од 3 месеци , по одјавувањето ка ј општинскиот 
орган на управата надлежен за финансии да бара 
враќање на платената патарина за сите преоста-
нати цели месеци. 

5) За оттуѓено возило или (приклучно возило 
за кое е платена патарина, по точка 1) на оваа 
одлука новиот имател за тоа време не треба да 
плаќа патарина. 

6) Со влегувањето во сила на оваа - одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на 
висината на надоместоците за користење на јав-
ните патишта што се плаќаат на моторните и 
приклучни возила („Службен весник на СРМ“ бр. 
23/84). 

7) Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 14-2/88 
12 декември 1984 година Претседател, 

Скопје Михајло Арсов, с. р. 
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