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

Среда, 27 јуни 1984 
С к о п ј е 

Број 23 

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

334. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Кри-
вичниот закон на Социјалистичка Република Маке-
донија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 јуни 1984 година. 

Бр. 08-1764 
26 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
. на Претседателството на СРМ, 

Томе Буклески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

Член 1 

Во Кривичниот закон на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" број 
25/77) во член 126 став (1) зборот „десет" се заменува 
со зборот „педесет", а во став (2) зборот „сто" се 
заменува со зборот „петстотини". 

Член 2 

Во член 137 став (4) зборот „триесет" се заме-
нува со зборовите: „сто и педесет". 
I ..." 

Член 3 

Во член 143 став (2) зборот „петстотини" се за-
менува со зборовите: „две илјади и петстотини". 

Член 4 

Во член 144 став (1) зборот „десет" се заменува 
со зборот „педесет", а во став (2) зборот „педесет" се 
заменува со зборовите: „двесте и педесет". 

Член 5 

Во члер 156 став (2) зборот „триесет" се заме-
нува со зборовите: „сто и педесет". 

Член 6 
Во член 160 став (3) зборот „триесет" се заме-

нува со зборовите: „сто и педесет". 

Член 7 
Во член 161 став (2) зборот „триесет" се заме-

нува со зборовите: „сто и педесет". 

Член 8 

Во член 162 став (1) зборот „сто" се заменува 
со зборот „петстотини". 

Член 9 

Во член 165 став (2) зборот „триесет" се заме-
нува со зборовите: „сто и педесет". 

Член 10 

Во член 166 став (1) зборот „десет" се заменува 
со зборот „педесет", а во став (2) зборот „сто" се 
заменува со зборот „петстотини". 

Член 11 

Во член 168 став (2) зборот „петстотини" се за-
менува со зборовите: „две илјади и петстотини". 

Член 12 

Во член 177 став (4) зборот „триесет" се заме-
нува со зборовите.- „сто и педесет". 

Член 13 

Во член 178 став (2) зборот „триесет" се заме-
нува со зборовите.: „сто и педесет". 

Член 14 

Во член 179 став (2) зборот „триесет" се заме-
нува со зборовите: „сто и педесет". 

Член 15 
Во член 185 став (1) зборот „десет" се заменува 

со зборот „педесет", а во став (2) зборот „сто" се 
заменува со зборот „петстотини". 

Член 16 
Во член 239 став (1) зборот „десет" се заменува 

со зборот „педесет". 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

започнатите постапки ќе продолжат да се водат се 
до правосилноста на одлуката пред судовите над-
лежни според досегашните прописи, иако со оглед 
на измената на вредносните износи за водење на 
постапката навистина е надлежен друг суд. 

Ако повисокиот суд ја укине одлуката, предме-
тот ќе му се отстапи н а вистински надлежниот суд. 

Член 18 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" . 
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335. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот за обезбедување средства за изградба на елек-
троенергетски објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Опште ствено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 
1984 година. 

Бр. 08-1790 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е .р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕР-

ГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на средства за из-

градба на електроенергетски објекти („Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" број 
23/83) по член 7 се додава нов член 7-а, ко ј гласи: 

„Дел од средствата, што се обезбедуваат со овој 
закон, потребни за изготвување на студии, истраги 
и инвестиционо-техничка документација за објектите 
од Програмата, Самоуправната интересна заедница 
за енергетика на Македонија ќ е ги дава на корис-
ниците со обврска за враќање, по активирање на 
соодветниот електроенергетски објект, под услови ут-
врдени со член 7 на овој закон. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се опфатат 
со инвестиционата програма и со кредитната одлу-
ка за изградба на објектот. 

За објектите што нема да започнат со изградба 
во периодот до 1995 година, потрошените средства 
за студии, истраги и инвестиционо-техничка доку-
ментација, корисниците ќ е ги вратат на Самоуправ-
ната интересна заедница за енергетика на Македони-
ја во рок од 10 години и каматна стапка од 4 отсто 
годишно, почнувајќи од 1 јануари 1996 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

336. -
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 

'одржана на 26 јуни 1984 година, донесе 

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

СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат од должноста судии на Стопан-
скиот суд на Македонија: 

Живко Стефановски, поради избор на друга 
функција и 

Димитар Кожинков, поради одење во пензија. 
Разрешувањето се врши со важност од 30 јуни 

1984 година. 
За судии на Стопанскиот суд на Македонија се: 

избираат: 
Божана Нацева, судија на Окружниот стопански 

суд во Скопје и 
Мирјана Карева, судија на Окружниот стопански 

суд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1769 
26 јуни 1984 година 

Скопје' 

337. 
Врз основа на член 178 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 ју^ш 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИЦИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

За републички советници во Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, се именуваат: 

Живко Мартиноски, секретар на Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Вељо Тодосиоски, самостоен советник во Собра-
нието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1789 Претседател 
26 јуни 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, е. р. 

338. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана -на 26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОК-
РУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат од должноста судии на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје. 

Божана Начевска, поради избор во друг орган 
и Мирјана Карева, поради избор во друг орган. 

За судии на Окружниот стопански суд во Скопје 
се избираат : 

Бранко Ордановски, судија на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје. 

Катица Тошева, судија на Општинскиот суд 
Скопје I во Скопје и 

Александар Јаниќ, судија на Општинскиот суд 
Скопје Џ во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1787 Претседател 
26 јуни 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 
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339. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство на Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 26 ју-
ни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ 
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛ-

СТВО НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста заменик јавен об-
винител во Јавното обвинителство на Македонија 

Блаже Милошевски, поради исполнување услови 
за пензија. 

За заменици јавни обвинители во Јавното обви-
нителство на Македонија се именуваат: 

Горѓи Зарков; дипломиран правник, член на Ра-
ботоводен орган на „Тиквеш" — Кавадарци и 

Васил Белковски, дипломиран правник — виш 
предавач на Економскиот факултет во Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1768 
26 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

340. 
Врз основа на член 35 од Законот за Јавното 

обвинителство на Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заеднич-
ката седница на сите собори, одржана на 26 јуни 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈА-

ВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува од должноста окружен јавен обви-
нител во Окружното јавно обвинителство во Скопје 

Јован Трпеновски, поради именување на друга 
должност. 

За окружен јавен обвинител во Окружното јавно 
обвинителство во Скопје се именува 

Марко Бундалевски, заменик окружен јавен обви-
нител во Окружното јавно обвинителство во Скопје. 
( 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

< 

Бр. 08-1788 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Ј Претседател 

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

341. 
Врз основа на Законот за наградата „Мито Ха-

ци Василев-Јасмин" („Службен весник на СРМ" број 
32/68, 31/74 и 11/81), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНА НА ПАРИЧНИОТ ИЗ-

, НОС НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ — 
ЈАСМИН" 

I 
Висината на паричниот износ на наградата „Ми-

то Хаџи Василев — Јасмин" се утврдува на 30.000 
динари. 

I I 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на парич-
ниот износ на наградата „Мито Хаџи Василев — Јас-
мин" број 06-1112 од 18 април 1978 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 15/78). 

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

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1754 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

* Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

342. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за на-

градата „Климент Охридски" („Службен весник на 
СРМ" број 36/77 и 11/81), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНА НА ПАРИЧНИОТ ИЗ-

НОС НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

I 
Висината на паричниот износ на наградата „Кли-

мент Охридски" се утврдува: 
— на поединец или група творци.: 30.000 дин. 
— на организации 70.000 дин. 

I I 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка, престанува да важи Одлуката за висината на па-
ричниот износ на наградата „Климент Охридски" 
број 06-1113 од 18 април 1978 година („Службен вее* 
ник на СРМ" бр. 15/78). 

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

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1756 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

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

на Општествено-политичкиот собор, 
Павле Георгиевски, е. р. 
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343. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за на-

градата „11 Октомври" („Службен весник на СРМ" 
број 36/77), Собранието на Социјалистичка Републи-
к а Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНА НА ПАРИЧНИОТ ИЗНОС 

НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ" 

I 
Висината на паричниот износ на наградата „11 

Октомври" се утврдува: 
— на поединец или група творци 35000 дин. 
— на поединец за животно дело 60000 дин. 
— на организација на здружениот труд 80000 дин. 

II 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи Одлуката за висината на 
паричниот износ на наградата „11 Октомври" ч број 
06-1110 од 18 април 1978 година („Службен весник 
на СРМ" број 15/78). 

III 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1755 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
> 

Претседател 
на Општествен ©-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

344. 
Врз основа на член 6 од Законот за наградата 

„25 Мај" („Службен весник на СРМ" број 16/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
26 јуни 1984 година, донеае 
I 

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

ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
„25 МАЈ" 

Се разрешуваат членовите на Одборот за доде-
лување на наградата „25 Мај", поради истек на ман-
датот: 

Предраг Кушевски, 
Ванчо Цветковски, 
Елизабета Божиновска, 
Џавид Беговски, 
Насте Настев, 
д-р Саво Цветковиќ, 
Атанас Костовски, 
Тања Тупурковска, 
Драган Мурџев, 
Симон Наумовски и 
Азис Шеху. 
За членови на Одборот за доделување на награ-

дата „25 Мај" се именуваат: 

Томислав Димишковски, член на Претседател-
ството на конференцијата на „Партизан на М а к е д о - ' 
нија" — Скопје, 

Ристо Јанев, претседател на Сојузот на органи-
зациите за физичка култура од Титов Велес, 

Љубица Кузмановска, претседател на Секцијата 
за физичка култура на ОК на ССРНМ — Куманово, 

Афрдита Мимидиновска, делегат во Општестве-
но-политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Саво Миронски, член на Претседателството на 
Конференцијата на Сојузот на организациите за фи-
зичка култура на Македонија, 

Аце Коцевски, член на Претседателството на Ре-
публичката конференција на ССММ, 

Љупчо Самоников, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Рада Армуш, кошаркарка на КК „Студент" — 
Скопје, 

Горан Србиновски, одбојкар на ОК „Вардар" — 
Скопје и член на Државната репрезентација на Ју-
гославија, 

Сотир Костов, секретар на РК на СССМ и 
Гоце Сипковски, спортски новинар. 

. СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1786 
26 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор. 

Павле Георгиевски, е. р. 

345. 
Врз основа на член 47 од Законот за општестве-

ниот систем на информирањето и за информациони-
от систем на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 14/84), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Советот за општествениот систем на инфор-
мирањето на Социјалистичка Република Македонија 
(во натамошниот текст: Советот) има 17 членови. 

2. Во Советот по еден делегат делегираат Собра-
нието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на 
СРМ, Републичката конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Македонија, Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Сто-
панската комора на Македонија, Универзитетот „Ки-
рил и Методиј" — Скопје и Универзитетот во Би-
тола. 

3. Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ќе именува 10 членови од редот на науч-
ните, стручните и јавните работници. 
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4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
нејзиното објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1780 
26 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

346. 
Врз основа на член 46 од Законот за општестве-

ниот систем на информирањето и за информацио-
ниот систем на Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен весник на СРМ" број 14/84), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За членови на Советот на општествениот систем 
на информирањето на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се именуваат: 

Лепосава Петровска, делегат во Опште ствено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, делегира-
на од Собранието на СРМ, 

Икмет Крифца, член на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, делегиран од Извршниот совет 
на Собранието на СРМ, 

Ратка Бакалиноска, член на Советот на Репуб-
ликата, делегирана од Републичката конференција 
на ССРНМ, 

Илија Зафировски, делегиран од Сојузот на син-
дикатите на Македонија, 

Слободан Арнаудовски, претседател на Одборот 
за информирање и информационен систем, делеги-
ран од Стопанската комора на Македонија (директор 
на ООЗТ за АОЛ при „ОХИС" — Скопје, 

д-р проф. Горѓи Демировски, професор на Елек-
тротехничкиот факултет во Скопје, делегиран од 
Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје и 

м-р Јосиф Лозановски, виш предавач на Економ-
скиот факултет во Прилеп, делегиран од Универзи-
тетот во Битола. 

Од редот на научните, стручните и јавни работ-
ници се именуваат: 

м-р Максим Ангелевски, директор на Секторот 
за студии и развој на Работната организација за 
ПТТ сообраќај — Скопје, 

проф. Димитар Битраков, декан на Математич-
киот факултет — Скопје, 

инж. Димитар Зимовски, заменик директор на 
РО „Електромонтажа" — Охрид, 

Маргарита Јовановиќ, раководител на Реферал-
ниот центар на Народна и универзитетска библио-
тека „Климент Охридски" — Скопје, 

Васко Костојчиновски, член на Претседателство-
то на Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, 

д-р Драган Михајлов, доцент на Електротехнич-
киот факултет — Скопје, 

инж. Трајче Мукаетов, директор на Работната 
заедница „Информатика" на Работната организаци-
ја „Алкалоид" — Скопје, 

м-р Златка Поповска, предавач на Економскиот 
факултет — Скопје, 

Саид Саид, помошник на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за законодавство и организаци-
ја и 

д-р Благоја Старовски , научен советник во Еко-
номскиот институт — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1779 
26 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор. 

Павле Георгиевски, е. р. 

347. 
Врз основа на член 4 од Законот за финансира-

ње на мерките за унапредување на индивидуалното 
земјоделство („Службен весник на СРМ" број 46/75), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Советот за унапредување на индивидуалното земјо-
делство, поради истекот на времето за кое се име-
нувани : 

* а) претседател м-р Михајло Донев; 
б) членови: 
— Димче Анастасова^ , 
— дипл. инж. arp. Филип Арсовски, 
— инж. arp. Јашар Аме, 
— Александар Драго, 
— Јован Ангелов, 
— Слободан Бурназовски, 
— дипл. инж. агр. Илија Дојчиновски, 
— Славе Димев, 
— инж. агр. Димитар Доневски, 
— инж. агр. Борче Ѓорѓиевски, 
— Бедри Елмази, 
— инж. агр. Благоја Илиев, 
— Бранислав Стојков, 
— инж. агр. Димитар Јовановски, 
— дипл. инж. агр. Крсто Коциќ, 
— Јовица Николиќ, 
— инж. атр. Пецо Никодиновски, 
— инж. агр. Митко Прчков, 
— Боро Попов, 
— инж атр. Димитар Паликрушев, 
— Петар Поповски, 
— инж. агр. Крсте Ристевски, 
— Илија Теохарев, 
— инж. агр. Владо Стаменов, 
— Тошо Симовски, 
— инж. агр. Велко Ташковски, 
— дипл. економ. Добрица Трајановски, 
— д-р инж. Ташко Таковски, 
— Митко Трендафилски, 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 
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— инж. агр. Методи Златков и 
— Михајло Шилевски. 
За претседател и членови на Советот за уна-

предување на индивидуалното земјоделство се име-
нуваат . 

а) за претседател: 
— м-р Киро Докузовски, претседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на општина „Карпош" — 
Скопје. 

б) за членови: 
— Борче Алековски , раководител на ООЗТ „Коо-

перанти" при ЗИК „Лозар" — Титов Велес. 
— Благоја Алчевски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ, индивидуален 
земјоделец,од е. Могила Битола, 

— инж. Јован Анѓелов, директор на ООЗТ „На 
кооперанти" при ЗИК „Радовишко Поле" — Радо-
виш, 

— Газмен Ајдарага, генерален директор на ЗК 
„Прогрес" — Дебар, 

— Мемет Абдуламити, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, индивидуа-
лен земјоделец од е. Боговиње, Тетово, 

— Драган Бајалски, директор на ООЗТ „Пести-
циди" при РО „ОХИС"1 — Скопје, 

— Данило Б а б а ч е в с к и , делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ,, дипл. еко-
номист на работа во ХЕ „Глобочица" — Струга, 

— инж. агр. Киро Бубевски, претседател на Со-
бранието на 'општина Берово, . 

— инж. агр. Славе Госевски, директор на ЗИК 
„Сандански" — ООЗР „Напредок" ,— Делчево, 

— инж агр. Герасим Димитров/ на работа во ор-
ганот на управата на Собранието на општина Ви-
ница, 

— ин>к. агр. Димитар Доневски, на работа во 
ООЗТ Институт за лозарство и винарство при Земјо-
делскиот факултет во Скопје, 

— Мирослав Донев, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, индивидуален 
земјоделец од е. Зрновци — Кочани, 

— инж. агр. Димитар Златковски, член на Изврш-
ниот совет и претседател на Комитетот за земјодел-
ство при Собранието на општина Штип, 

— атр. Мирко Јовески, директор на Земјоделско-
то стопанство „Кичево" — Кичево, 

— инж. агр. Перо Ковачевски, вработен во Се-
кретаријатот за стопанство при Собранието на оп-
штина Охрид, 

— Мијалче Мијалков, вработен во Центарот за 
унапредување на индивидуалното земјоделство — 
Кратово, 

— Марин М и л е н о в с к и , директор на Стручната 
служба за унапредување на индивидуалното земјо-
делство — Крушево, 

— инж. Јовица Николиќ, директор на Станицата 
за унапредување на индивидуалното земјоделство — 
Кочани, 

— Никола Паракеов, директор на ООЗТ „Коопе-
рација" при АК „Тиквеш" — Кавадарци, 

— Петар Поповски, член на Извршниот совет 
и секретар на Секретаријатот за земјоделство и шу-
марство при Собранието на општина Битола, 

— инж. Симеон Ристовски, советник по земјодел-
ство во Извршниот совет на Собранието на општи-
на Тетово, 

— Косте Ристовски, директор на Стручната служ-
ба за унапредување на индивидуалното земјоделство 
— Гостовао, 

— Ристо Рувчевски, директор на 33 „ П е т н и ц а " 
е. Локвица — Македонски Брод, 

— инж. агр. Љубомир Спасовски, ш е ф на Отсе-
кот за земјоделство на Секретаријатот за стопанство 
и општествено планирање при Собранието на. општи-
на Куманово, 

— инж. агр. Трајче Спасовски, вработен во ЗОИЈ1 
„Македонија" — експозитура Крива Паланка, 

— Тодор Симовски, раководител на Службата 
за унапредување на индивидуалното земјоделство — 
Ресен, 

— инж. Благоја Стефановски, на работа во Струч-
ната служба за унапредување на индивидуалното зе-
мјоделство — Демир Хисар, 

— Горѓи Стоилов, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, индивидуален 
земјоделец од е. Смолари Струмица, 

— инж. агр. Блаже Стојанов, директор на 33 
„Методи Митевски — Брицо" — Гајранци, Проби-
штип, 

— инж. агр. Илија Теохарев, директор на ООЗТ 
„Кооперација" при ЗИК „Повардарие" — Неготино, 

— инж. агр. Костадин Тасков, директор на ООЗТ 
,,На кооперантите" при ЗИК „Овче Поле" — Свети 
Николе, 

— Тодор Туцаров, делегат во Соборот на месни-
те заедници на Собранието на општина „Гази Баба" 
на работа во Институтот за поледелство и гради-
нарство при Земјоделскиот факултет во Скопје, 

— инж. агр. Миле Ќосев, вработен во Деловната 
заедница „Гевгелиски котлини" Гевгелија и 

— Димче Чавкароски, вработен во Институтот 
за тутун во Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1778 Претседател 
26 јуни 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, е. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

348. 
Врз основа на член 35 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 собор, 
одржани на 26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА ООЗТ СТОМАТОЛОШКА КЛИНИКА — 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Стоматолошка кли-
ника — Скопје, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

д-р Борка Кишманова, 
Раде Давчев, и 
Ахмед Хамди. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Стоматолошка клиника — Скопје, 
се именуваат: 

Шпреса Балаж, делегат во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на СРМ, 

Коце Донев, член на Претседателството на Оп-
штинскиот совет на ССМ — општина „Центар" вра-
ботен во ,„Треска-мебел" — Скопје и 

Витомир Јорданов, секретар на Собранието на 
општина „Центар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1776 Претседател 
26 јуни 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, е. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 
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349. 
Врз основа на член 35 од Законот за органи-

зирање на високото образование („Службен весник 
на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Клиника за детски 
болести, поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

Фанија Јовановска, 
Тихо Георгиевски и 
Афрдита Мимидиновска. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за детски болести се име-
нуваат : 

Глигор Глигоров, раководител на Службата за 
старателство во Центарот за социјални работи на 
град Скопје, 

Катерина Василева, извршен секретар на Прет-
седателството на ОК СКМ „Кисела Вода" — Скопје и 

Софија Стефановска, делегат BIO Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на град Скопје, вра-
ботена во Детската градинка ;,13 Ноември" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1775 
26 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

350. 
Врз основа на член 35 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 здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧ-

НИ БОЛЕСТИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кож-

ни и венерични болести во Скопје поради истек на 
времето за кое се именувани: 

д-р Перо Лумбаровски, 
Марика Ристова и 
д-р Иса Салиу. 
За претставници н а општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за кожни и венерични бо-
лести во Скопје се именуваат: 

Чедо Ѓорѓиевски, член на Претседателството на 
Републичката конференција на ССРНМ, 

Загорка Трајчевска, член на Претседателството 
на Советот на ССМ и 

Јорданка Кар дале, делегат во Соборот на здру-' 
жениот труд на Собранието на СРМ, вработена во 
РО „Макпетрол" увоз-изврз Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1774 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

351. 
Врз основа на член 35 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 здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ 

КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА — СКОПЈЕ 

За членови на Советот на ООЗТ Клиника за не-
фрологија во Скопје се именуваат: 

Дема Галип, член на Советот на Републиката, 
Љубомир Велевски, дипломиран правник, начал-

ник на Заедничките служби при Собранието на оп-
штина „Гази Баба" — Скопје и 

Гулистана Јумеровска, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1773 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 
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352. 
Врз основа на член 35 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 здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 
НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО 

ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозар-
ство и винарство во Скопје, поради истек на време-
то за кое се именувани: 

инж. агр. Стојче Митровски, 
инж. агр. Трајче Еленов и 
Момчило Стојанов. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство 
се именуваат: 

Никола Столев, член на Извршниот совет и се-
кретар на Секретаријатот за стопанство при Собра-
нието на општина „Чаир" — Скопје, 

Мито Теменугов, член на Советот на Република-
та и 

Ристо Крунтовски, советник на претседателот на 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1772 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

353. 
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 здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 јуни 1984 година, донесе 

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

ИЗБОР НА ДЕКАН НА ВИСОКООБРАЗОВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

За членови на Комисијата за избор на декан на 
Правниот факултет во Битола се именуваат: 

Стеван Ацески, раководител на Меѓуопштински-
от судија за прекршоци — Прилеп и 

Вера Балтова, делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ. статистичар во Заед-
нички служби во РО „Битолатекс" — Битола. 

За членови на Комисијата за избор на декан 
на Техничкиот факултет во Битола се именуваат: 

Илија Алушевски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, "вработен во 
ЕМУЦ „Гуро Салај" — Битола и 

Тодор Пирузев, директор на техничка комерци-
ја при „Електромонтажа" — Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1781 
26 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор. 

Павле Георгиевски, е. р. 

354. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за организира-
ње на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 17/74, 46/74 и 2/77), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА 
ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната кохмисија за избор 
на директор на Економскиот институт во Скопје се 
именуваат: 

Александар Груевски, член на Советот на Ре-
публиката и 

Иван Митровски, потпретседател на .Собранието 
на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1782 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, а р . 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

355. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС 

За членови на Конкурсната комисија за избор 
на директор на Заводот за рехабилитација на слух, 
говор и глас се именуваат: 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 
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Александар Донев, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Мире Блажевски, член на Советот на Републи-
ката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1783 
26 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот' труд, 

д-р инж. Илија Череиналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

356. 
Врз основа на член 641 став 2 од Законот за 

здружениот труд, а во врска со член 30 став 2 од 
Законот за електростопанството („Службен весник на 
СРМ" број 10/78), Собранието на СР Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА СОЗТ „ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" — СКОПЈЕ 
БРОЈ 1043/XI/10 ОД 26 АПРИЛ 1984 ГОДИНА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА РО „ЕЛЕКТРОМА-
КЕ ДОНИ ЈА" — СКОПЈЕ ВО ЗГОЛЕМЕНАТА ЦЕНА 
НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА И ЗА ПОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОС-

ТА НА ИСТАТА 

1. Се запира извршувањето на Одлуката на Ра-
ботничкиот совет на СОЗТ „Електростопанство на Ма-
кедонија" — Скопје број 1043/XI/10 од 26 април 1984 
година за утврдување на учеството на РО „Електро-
македонија" — Скопје во зголемената цена на елек-
тричната енергија. 

2. Да се поведе постапка за оценување на зако-
нитоста на Одлуката на Работничкиот совет на СОЗТ 
„Електростопанство на Македонија" — Скопје број 
1043/XI/10 од 26 април 1984 година за утврдување 
на учеството на РО „Електромакедонија" — Скопје 
во зголемената цена на електрична енергија. 

3. Оваа одлука влегува во сипа наредниот ден од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1753 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Павле Георгиевски, е. р. 

357. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" број 15/80), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Собо-
рот на општините, одржани на 26 јуни-1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО 

СЕ ПЛАЌААТ НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ 
ВОЗИЛА 

Се дава согласност на Одлуката за определува-
ње на висината на надоместоците за употреба на 
јавните патишта што се плаќаат на моторни и при-
клучни возила, што ја донесе Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за патишта 
на 13 декември 1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1765 
26 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, е. р. 

358. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 31 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на, здружениот труд, одржана на 26 ју-
ни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се усвојува Општествениот договор за усогласу-
вање на пензиите во Социјалистичка Република Ма-

4 кедонија. 
Се овластува претседателот на Републичкиот ко-

митет за труд Андон Мојсов, од името на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија да го 
потпише Општествениот договор во предложениот 
текст. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1763 
27 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 
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359. 
Врз основа на член 142 став 3 и 4 од Деловни-

кот на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОМИ-

СИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ 

Се разрешува од член на Комисијата за претстав-
ки и предлози 

Благоја Бојаџиски, поради престанок на делегат-
ската функција. 

За член на Комисијата за претставки и предлози 
се избира 

Михаил Чаршавски, делегат во Соборот на оп-
штините. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1771 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

360. 
Врз основа на член 24 алинеја .6 , а во врска со 

член 124 од Деловникот на Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Општествено-политичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА 

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Се разрешува од должноста секретар на Опште-
ствено-политичкиот собор на Собранието на СРМ 

Живко Мартиновски, поради именување на дру-
га должност. 

За секретар на Општествено-политичкиот собор 
се именува: 

Киро Михајловски, самостоен советник во Со-
бранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1770 
26 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

361. 
Врз основа на член 27 и 28 од Законот за систе-

мот на цените и општествена контрола на цените 
на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/88) Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

\ О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНОТО И 
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 1984 ГОДИНА 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените определување на највисоко ниво на цени-
те на учебниците за основното и средното образо-
вание за 1984 година. 

2. Постојните малопродажни цени на учебници-
те што се препечатуваат според издавачкиот план за 
учебната 1984/85 година можат да се зголемат, и 
тоа-. 

— за основното образование до 20,5°/о, 
— за средното образование до 7,6%. 
3. Организациите на здружениот труд се должни 

да ја известат Републичката заедница за работи на 
цените за цените формирани во согласност со од-
редбите на оваа одлука со доставување на ценовни-
ците пред почетокот на применувањето на тие цени. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи и Одлуката за определува-
ње на највисоко ниво на цените на учебниците за 
основното и средното насочено образование во 1983 
година („Службен весник на СРМ", бр. 17/83). 

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

Бр. 23-1031/1 
21 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

362. 
Врз основа на член 12 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1984 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 38/83), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИ-

ЦИТЕ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Н а Работната организација „Просветно дело" 
— Скопје и се одобрува компензација на цената на 
учебниците за основното образование, издадени во 
1984 година, во износ од 13.000.000 .динари. 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќ е 
се исплати од Републичкиот буџет за 1984 година. 
Раздел 63, позиција 563. 

3. Републичкиот секретаријат за финансии ќ е ја 
спроведе оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник (на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1061/1 Претседател 
21 јуни 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
363. 

Врз основа 'на член 11 и 16 од Законот за Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ бр. 48/74) и точката 4 од 
Финансискиот план на Фондот за 1984 година, Уп-
равниот одбор, на седницата одржана на 12 јуни 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ОД ОСТВАРЕНАТА 

КАМАТА ЗА НЕИСКОРИСТЕНИ СРЕДСТВА НА 
ФОНДОТ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата од договорената камата со Стопан-

ската банка — Здружена банка — Скопје за неиско-
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ристени средства на Фондот во функција на развојот 
на стопански недоволно развиените краишта се рас-
пределуваат за следните намени: 

— 35,0 мил. динари ќ е се употребат за отпис на 
редовна и затезна камата по неплатените достасани 
ануитети на организациите на здружениот труд по 
кредитите од Републичкиот фонд,-

— 115,0 мил. динари ќе се употребат како уче-
ство на Републичкиот фонд во програмите за сана-
ција на одделни организации на здружениот труд 
во стопански недоволно развиените краишта и 

— 100,0 мил. динари за учество во создавањето 
на стопанска и нестопанска инфраструктура во сел-
ските населби. 

Член 2 
Корисници на средствата од алинеја 1 од прет-

ходниот член ќе бидат организациите на здружениот 
труд од стопански недоволно развиените краишта 
кои на 30. IV. 1984 година имаат обврски за редовна 
и затезна камата по достасани, а неплатени ануи-
т е т ^ 

Прегледот по корисници ќ е го утврди Стопанска 
банка — Здружена банка — Скопје и за тоа ќ е го 
извести Републичкиот фонд. 

Член 3 
Корисниците на средствата од алинеја 2 на чле-

нот 1 од оваа одлука ќе ги утврди Стопанска банка 
— Здружена банка — Скопје во согласност со Ко-
мисијата за развојни програми при Управниот одбор 
на Фондот. 

При утврдувањето на непосредните корисници 
овластената банка ќ е води сметка средствата да се 
доделат на организациите на здружениот труд за 
кои ќе се оцени дека со санационите програми се 
создаваат услови за консолидација на материјално-
финансиското работење. 

Средствата ќе треба да се стават на располагање 
на корисниците до крајот на месец јули 1984 година. 

Член 4 
Средствата од член 1 алинеја з ќ е се користат 

за учество во создавање на стопанска инфраструк-
тура и за адаптација на објекти за стопански цели, 
како и за учество во изградба на : локални патишта, 
училишен простор за основно образование, електри-
фикација и ПТТ линии, амбулантно-поликлинички 
објекти и за довод на вода (водоводи) во населените 
места вон центрите на општините. 

Член 5 

Распределбата на средствата од претходниот 
член по општини се врши според критериумите во 
член 6 и 10 од Одлуката за користење на средствата 
на Републичкиот фонд во создавањето на инфрас-
труктурни и други услови за развој во 1984 година 
и тоа во следните износи: 

— во мил. динари 

Берово 3,8 
Брод Македонски 8,1 
Виница 4,0 
Гостивар 12,5 
Дебар 4,2 
Демир Хисар 8,1 
Кичево 9,0 
Кратово 6,8 
Крива Паланка 7,8 
Крушево , 3,8 
Радовиш 4,6 < 
Ресен 3,8 
Струга 9,0 
Тетово 14,5 

Член 6 

Средствата од претходниот член ќе можат да 
се користат како учество во висина до 50% од вред-
носта на инфраструктурните з афати во сите недо-
волно развиени општини, а во оппггиниге: Маке-
донски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Палан-
ка во кои е поизразена миграцијата, како и_во по-
граничните населби учеството од овие средства мо-
же да изнесува до 70%. 

Член 7 
Врз основа на намените утврдени со членот 4 од 

оваа одлука општините со посебни одлуки ќе ги 
утврдат непосредните корисници на средствата. 

Член 8 
Користењето на средствата од оваа одлука ќ е се 

врши преку овластената Стопанска банка — Здруже-
на банка — Скопје преку која се остваруваат и ко-
ристат средствата на Републичкиот фонд. 

Овластената банка месечно ќ е го известува Ре-
публичкиот фонд за динамиката на искористување-
то на средствата. 

Ако средствата се користат ненаменски или не 
се обезбедува учество од другите извори,' Управниот 
одбор на Фондот ќ е изврши прераспределба на овие 
средства. 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето и ќ е се објави во „Службен весник на СР 
Македонија" . 

Бр. 02-181/1 
20 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор на Фондот, 

Павле Тасевски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за посебниот данок 
на промет на производи и услуги, објавен во „Служ-
бен весник на СРМ", број 13/84, се поткраднале 
грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

на Законот за изменување и дополнување 
на Законот за посебниот данок на промет 

* на производи и услуги 

Во член 1 наместо зборот „магнетски" треба да 
стои зборот „магнетни" и 

во член 2, ред 4, наместо зборот „грамофонски" 
треба да стои зборот „магнетни". 

Бр. 13-1603". 
23 м а ј 1984 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИ-
СИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

245. 
ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ОСТ-
ВАРУВАЊЕ НА ПОБРЗ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА И ЗА УСЛОВИТЕ И КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 16 од Општествениот договор за поттик-

нување и остварување н а побрз разво ј н а недоволно 
развиените к р а и ш т а и за условите и критериумите 
за употреба на средствата на Републичкиот ф о н д за 
кредитирање на побрзиот развиток на стопански не-
доволно развиените к р а и ш т а з а периодот од 1981 до 
1985 година („Службен весник на СРМ" бр. 22/81 и 
5/83), се додава нов став 2 к о ј гласи: 

„ . . . Доколку познача јно заостанува искористува-
њето на средствата и остварувањето на разво јните 
програми, Управниот одбор на Републичкиот ф о н д 
ќ е преземе мерки за надминување на овие состојби". 

Член 2 
По членот 23 се додава нов член 23а к о ј гласи: 
„За п о д д р ш к а на помали инвестициони з а ф а т и 

и за реконструкција и м о д е р н и з а ц и ј а на капаците-
тите во метало-преработувачката де јност и во елек-
троиндустријата , к а к о и за проширување на капаци-
тетите чие зголемено производство во поголемиот 
дел ќ е се остварува за извоз, учеството на средства-
та од Републичкиот ф о н д од претходниот *член се 
зголемува за нови 10 процентни поени. 

За вложувањата во развојот на говедарството и 
овчарството, з а набавка на земјоделска механизација , 
за преведување на неискористени земјоделски повр-
шини под култура и за набавка на пчелни сандаци, 
учеството од средствата на Републичкиот ф о н д во 
сите стопански недоволно развиени општини ќ е изне-
сува до 45% од пресметковната вредност, а за Ма-
кедонски Брод до 55%". 

Член 3 

Текстот од член 24 се менува и гласи: 
„Со цел да се поттикне интересот на организа-

циите на здружениот труд од другите к р а и ш т а на 
Републиката и вон неа да ги остваруваат развојните 
програми во стопански недоволно развиените кра-
ишта, учеството од претходниот член ќ е се зголеми 
за 10 (десет) процентни поени. 

Зголемено учество од претходниот став ќ е имаат 
сите организации на здружен труд кои ќ е ја проши-
руваат стопанската активност со изградба на произ-
водствени и услужни капацитети во граничните на-
селби на стопански недоволно развиените к р а и ш т а " . 

Член 4 

По членот 24 се додава нов член 24а к о ј гласи.-
„Ве п о д д р ш к а на инвестиционите з а ф а т и што се 

остваруваат со здружување на средствата од Фондот 
на ф е д е р а ц и ј а т а учеството на средствата на Репуб-
личкиот ф о н д ќ е м о ж е да се з големи до поповолна-
та висина ко ј а се обезбедува со п р и м е н а на утврде-
ните проценти з а учество од средствата од Фондот 
на ф е д е р а ц и ј а т а и Републичкиот ф о н д што се опре-
делени кога се врши кредитирање односно здружу-
вање. 

Горниот износ на средствата од Републичкиот 
ф о н д м о ж е да изнесува до 100 мил. динари , а одлу-
ките ќ е ги донесува Управниот одбор на Фондот по 
предлог на банките учесници на Договорот" . 

Член 5 
Овој договор влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македони ја" . 

Потписници н а Договорот : 

И з в р ш н и о т совет на Собранието на 
СР Македонија , 

Сојузот н а синдикатите на 
Македонија , 

Стопанската к о м о р а на 
Македонија , 

Републичкиот ф о н д з а неразвиени 
краишта , 

Советот з а истражувачки работи 
во рударството. 

Собранието н а о п ш т и н а т а 
Берово, 

Собранието на општината 
Виница, ^ 

Собранието на о п ш т и н а т а 
Дебар , 

Собранието на општината 
Кичево, 

Собранието на општината 
Крушево, 

Собранието на општината 
Радовиш, 

Собранието на о п ш т и н а т а 
Струга, 

Републичката к о н ф е р е н ц и ј а на 
ССРНМ, 

РК на Сојузот на социјалистичката 
м л а д и н а на Македонија , 

З а д р у ж н и о т сојуз на Македонија , 

СИЗ за економски односи со 
странство, 

Републичката самоуправна интерес-
на заедница з а патишта , 

Собранието на општината 
Македонски Брод, 

Собранието на општината 
Гостивар, 

Собранието на општината 
Кратово, 

Собранието на општината 
Крива Паланка , 

Собранието на о п ш т и н а т а 
Ресен, 

Собранието н а о п ш т и н а т а 
Тетово, 
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Стопанска банка — Здружена 
банка — Скопје, 

Стопанска банка — Основна 
банка — Куманово, 

Југобанка — Основна банка 
Скопје, 

Стопанска банка — Основна 
банка — Битола, 

Стопанска банка — Основна банка 
— Кичево, 

Љубљанска банка — Основна 
банка — Скопје 

Основна земјоделска 
банка — Скопје. 

246. 
Врз основа на член 30 и 31 од Законот за основ-

ните права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 23/82 и 77/82) и 
член 31, 32 и 143 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
18/83), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Републичката конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, 
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Стопанската комора на Македонија и Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (во натамошниот текст: 
учесници во општествениот договор), склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со овој општествен договор поблиску се уреду-

ваат висината, начинот и роковите за усогласување 
на пензиите во Социјалистичка Република Македони-
ја според движењето на номиналните лични доходи 
на работниците вработени во општествениот сектор 
на територијата на Републиката остварени во теков-
ната година. 

Член 2 
Учесниците во овој општествен договор се сог-

ласни преминот на усогласувањето на пензиите со 
порастот на номиналните лични доходи во тековната 
година, во смисла на член 143 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување, да се врши 
постапно почнувајќи од 1984 година заклучно со 1986 
година на следниов начин: 

1. Во 1984 година пензиите ќе се усогласуваат: 
— со вкупниот пораст на номиналните лични до-

ходи во 1983 година утврден според службените ста-
тистички податоци со право на исплата од 1. I . 1984 
година, и 

— со најмалку 30 отсто од порастот на номи-
налните лични доходи во 1984 година, со право на 
исплата од 1. I. 1984 година. 

2. Во 1985 година дензиите ќе се усогласуваат: 
— со вкупниот пораст на номиналните лични до-

ходи во 1984 година, со право на исплата од 1 ја-
нуари 1985 година, и 

— со најмалку 60 отсто од порастот на номи-
налните лични доходи во 1985 година, со право на 
исплата од 1 јануари 1985 година. 

3. Во 1986 година пензиите ќе се усогласуваат: 
— со вкупниот пораст на номиналните лични 

доходи во 1985 година, со право на исплата од 1 ја-
нуари 1986 година, и 

— со вкупниот пораст на номиналните лични до-
ходи во 1986 година, со право на исплата од 1 ја-
нуари 1986 година. 

Во текот на 1984. 1985 и 1986 година во рамките 
на политиката за развојот на пензиското и инвалид-
ското осигурување и финансиските планови на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија (во ната-
мошниот текст: Заедница), Собранието на Заедница-
та одлучува за аконтативно усогласување на пензиите 
според остварениот пораст на номиналните лични до-
ходи во Републиката во првите три месеци и про-
ценката за движењето на номиналните лични дохо-
ди до крајот на тековната година и тоа најмалку со 
30 отсто во 1984 година, 60 отсто во 1985 година и 
со 100 отсто во 1986 година. 

Член 3 
Од 1 јануари 1987 година пензиите задолжител-

но се усогласуваат со движењето на номиналните 
лични доходи на работниците вработени во опште-
ствениот сектор на територијата на Републиката во 
тековната година, така што во почетокот на година-
та пензиите аконтативно се усогласуваат со остваре-
ниот пораст на номиналните лични доходи во Репуб-

л и к а т а во првите три месеци и проценката за дви-
жењето на номиналните лични доходи до крајот на 
годината. 

Конечното усогласување на пензиите со порас-
тот на номиналните лични доходи во претходната 
година се врши во почетокот на наредната година 
по објавувањето на службените статистички подато-
ци за порастот на номиналните лични доходи во 
претходната година, со исплата на разликата за це-
лата измината година доколку остварениот пораст 
на номиналните лични доходи е повисок од висината 
на аконтативно усогласените пензии. 

Член 4 
Усогласувањето на пензиите се врши со самоуп-

равен општ акт на Заедницата. 

Член 5 
Учесниците во овој општествен договор се сог-

ласни, во смисла на член 32 од Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување, пензиите да се 
усогласуваат и врз основа на разликите што наста-
нуваат помеѓу нивото на пензиите остварени во од-
делни периоди. 

Заедницата, по истекот на секој среднорочен 
плански период, ги разгледува и споредува пензиите 
остварени во поранешните среднорочни плански пе-
риоди со пензиите остварени во последниот средно-
рочен плански период и доколку се утврди заоста-
нување на пензиите остварени во поранешните план-
ски периоди од најмалку 5 отсто, врши усогласување 
на пензиите остварени во различни периоди. 

Усогласувањето на пензиите остварени во раз-
лични периоди се врши со споредување на соодно-
сот на" остварената пензија со. номиналниот личен 
доход остварен во Републиката во годината што и 
претходи на годината во која се врши усогласува-
њето. 

Начинот и висината на усогласувањето на пен-
зиите остварени во различни периоди се врши со 
самоуправен општ акт на Заедницата во согласност 
со материјалните можности на Заедницата. 

Член 6 
Заради следење примената на овој општествен 

договор, информирање на учесниците во општестве-
ниот договор за резултатите на неговата примена, 
предлагање мерки за негово спроведување и толку-
вање на неговите одредби, учесниците во општестве-
ниот договор се согласни да се формира координа-
ционен одбор што ќе го сочинуваат по еден прет-
ставник на секој од учесниците во општествениот до-
говор. 

Стручните, административните и други работи за 
координациониот одбор ги врши Стручната служба 
на Заедницата. 



Стр. 462 — Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 јуни 1984 

Член 7 
Постапка за изменување и дополнување н а овој 

општествен договор се покренува со писмен пред-
лог на еден или повеќе од учесниците во општестве-
ниот договор, а 4 изменувањето и дополнувањето се 
врши на н^чин и постапка к а к о и за неговото склу-
чување. 

Член 8 
Овој општествен договор се смета з а склучен 

кога ќ е го потпишат овластените претставници на 
учесниците во општествениот договор. 

Член 9 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ", а ќ е се применува од 1 ј ануари 1984 го-
дина. 

27 јуни 1984 година 
Скопје 

Учесници во општествениот договор : 
1. Собранието на Социјалистичка Ре-

публика Македонија , 
Андон Мојсов, е. р. 

2. Републичката к о н ф е р е н ц и ј а на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија , 

Илија Бошков, е. р. 

3. Советот на Сојузов на синдикатите 
на Македонија , 

Чедомир Георгиевски, е. р. 

4. Стопанската к о м о р а на Македо-
нија , 

Томислав Атанасова«!, е. р. 

5. Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското 

осигурување н а Македонија , 

Ристо Бунтевски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА И Н Т Е Р Е С Н А ЗАЕД-
Н И Ц А ЗА ПАТИШТА 

247. 
Врз основа н а членовите 95 и 99 од Законот за 

патишта („Службен весник н а СРМ" бр. 15/80), Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница з а патишта — Скопје, на седницата о д р ж а н а на 
13 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А * ) 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ 

ВОЗИЛА 

1) З а моторни и приклучни возила се п л а ќ а на-
доместок за употреба на јавните патишта (во натаг 
мошниот текст патарина) за периодот од 12 месеци 
и тоа.-

1. За товарни возила : 
а) За товарни возила (камиони и к а м и о н е т ) , з а 

специјални товарни возила и к о м б и н и р а н и возила 
(комби) наменети з а превоз на определени товари, 
според носивоста и тоа : 

— со носивост до 3 тони — 1.671 д и н а р и за се-
к о ј ТОН НОСИВОСТ; 

— со носивост над 3 до 8 т о н и — 5,000 динари 
+ 2.250 динари за секој тон носивост над 3 тони ; 

— со носивост над 8—10 тони — 16.250 динари 
+ 2.425 дин. з а секој тон носивост над 8 тони ; 

— со носивост над 10 тони 21.094 динари + 
2.813 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивоста на товарното возило не е изра-
зена во цели тони, патарината се п л а ќ а з а носивост 
до половина тон — во висина до 50°/о од износот 
определен за еден тон, а за носивост над половина 
тон до полн тон — во износот определен з а цел тон. 

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кгр. 
— како за мотоциклите наведени во оваа точка под 
9 според работната з а ф а т н и н а на моторот , а з а то-
варните трициќли со носивост над 400 кг + 188 ди-
нари. 

2. За автобуси, комбибуси и к о м б и н и р а н и вози-
ла (комби) за превоз на патници 188 динари з а се-
кое патничко седиште. 

3. За работни возила без оглед на носивоста и 
т е ж и н а т а — 469 динари з а секое возило. 

4. За приклучни возила : 
а) З а товарни приколки и з а специјални товарни 

приколки , наменети за превоз на определени товари 
според носивоста и т о а : 

— носивост до 3 тони — 875 д и н а р и з а секоЈ 
тон носивост, 

— носивост над 3 до 8 тони — 2625 динари + 
1.234 динари з а секој тон носивост над 3 тони, 

— со носивост над 8 тони до 10 тони — 8.796 
дин. -f 1438 динари, 

— со носивост над 10 тони — 12.421 дин. + 1828' 
динари з а секој тон носивост — над 10 тони. 

Ако носивоста на товарната п р и к о л к а не е изра-
зена во цели тони, патарината се п л а ќ а з а носивост 
до половина тон — во висина до 5 0 % од износот 
определен за еден тон, а за носивост н а д половина 
тон — во износ определен за цел тон. 

б) З а патнички автобуски приколки — 281 дина-
ри з а секое патничко седиште. 

в) За работни приколки 281 динари за секоја 
приколка , без оглед на тежината . 

5. За влечки возила : 
а) За т р а к т о р и : 

до 1 8 K W ( 2 5 кЅ) 
н а д 1 8 — 2 9 K W ( 2 5 — 4 0 к Ѕ ) 
н а д 2 9 — 4 6 K W ( 4 0 — 6 5 к Ѕ ) 
над 4 6 K W (над 6 3 кЅ) 

динари 
344 
513 
688 
850 

б) З а теглачи со полуприколка до 10 тони носи-
вост к а к о з а товарни возила наведени во оваа точка 
под 1 според .носивоста на приколката , а з а секој 
тон носивост на полуприколката над 10 тони по 2406 
динари. 

Ако се регистрира само теглач не се п л а ќ а надо-
месток з а употреба на јавните патишта . 

6. З а специјални возила з а превоз на определе-
ни л и ц а : 469 динари за секое возило. 

7. За патнички возила според з а ф а т н и н а т а на 
моторот и т о а : 

*) Одлуката за давање согласност на оваа Одлука 
донесена од Собранието на СР Македонија на 26. VI. 1984 
година објавена е во „Службен весник на СРМ" бр. 23 /84. 

ДО 900 СМ3 

над 900 до 1350 СМ3 

над 1350 до 1800 СМ3 

над 1800 ДО 2500 см3 

нам 2500 ДО 3150 СМ3 

над 3150 см3 

д и н а р и 
394 
588 
863 

1.250 
1.875 
2.700 
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8. Патничките возила од точка 7 кои се преуре-
дени за погон на плин, освен патарината од оваа 
точка плаќаат годишно и додатни надоместоци во 
висина од 1.563 динари, а такси возилата 3.500 ди-
нари. 

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

динари 

— до 125 См3 125 

— «ад 125 до 250 СМ3 181 

— над 250 до 500 см3 225 

— над 500 ДО 1000 см3 275 

— над 1000 СМ3 325 

2) Имателите на моторни возила плаќаат надо-
месток пред поднесување на барањето за регистра-
ција односно за продолжување на регистрацијата на 
возилата и тоа во еднократен износ однапред за 12 
месеци, опфаќа јќи го и месецот во КОЈ се врши 
регистрацијата односно продолжувањето на регис-
трацијата. 

По исклучок, автотранспортните организации на 
здружениот труд можат надоместокот да го плаќаат 
во рати секои три месеци однапред во износ од 
една четврти на тој надоместок. 

Органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти може да изврши регистрација на патничко мо-
торно возило ако имателот на возилото поднесе пот-
врда за платена прва рата на надоместокот за авто-
транспортните организации. 

'3) Имателот на моторното возило што привреме-
но го регистрира своето возило за време покусо од 
12 месеци плака сразмерен дел на надоместокот за 
тој временски период. 

4) Ако имателот на моторно возило или приклуч-
но возило, возилото го одјави пред истекот на вре-
мето за кое платил патарина, може во рок од 3 ме-
сеци по одјавувањето ка ј општинскиот орган на уп-
равата надлежен за финансии да бара враќање на 
платената патарина за сите преостанати цели месеци. 

5) За отуѓено моторно возило или приклучно во-
зило, за кое е платена патарина по точка 1 на оваа 
одлука, новиот имател за тоа време не треба да пла-
ќа патарина. 

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за определување на виси-
ната на надоместоците за користење на јавните па-
тишта што се плаќаат на моторни и приклучни во-
зила („Службен весник на СРМ" бр. 7/83). 

7) Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

' Бр. 08/1-2161 
13 декември 1983 година 

Скопје 

Претседател, 
Саве Гаџевски, е. р. 

I 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
КАРПОШ 

248. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ 

на културата на општината Карпош, Собранието на 
СИЗ на културата на општината Карпош, на својата 
ХШ-та седница, одржана на 19 јуни 1984 година, на 
предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА И З М Е Н А И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
Н И Т Е ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА СИЗ НА 
КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧ-
КАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

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

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

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

„ — од личен доход од работен однос — 1Д5%". 

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

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

Бр. 03-28/1 
19 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Атанасовска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
КИСЕЛА ВОДА 

249. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ 

на културата на општината Кисела Вода, Собрание-
то на СИЗ на културата на општината Кисела Во-
да, на својата ХШ-та седница, одржана на 20 јуни 
1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА И З М Е Н И И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
Н И Т Е ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА 
СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕ-

ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
ЗА 1984 ГОДИНА 

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

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

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

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

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

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

Бр. 03-27/1 
20 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
Кирил Тодевски, е. р. 



Стр. 464 — Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 јуни 1984 

СОДРЖИНА 
Страна 

334. Закон за изменување на Кривичниот за-
кон на Социјалистичка Република Маке-
донија — — — — — — — — — 449 

335. Закон за дополнување на Законот за обез-
бедување средства за изградба на елек-
троенергетски објекти — — — — — 450 

336. Одлука за разрешување и избор на судии 
на Стопанскиот суд на Македонија — — 450 

337. Одлука за именување републички совет-
ници во .Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 450 

338. Одлука за разрешување и избор на судии 
на Окружниот стопански суд во Скопје 450 

339. Одлука за разрешување и именување за-
меници јавни обвинители во Јавното об-
винителство на Македонија — — — — 451 

340. Одлука за разрешување и именување ок-
ружен јавен обвинител во Окружното јав-
но обвинителство во Скопје — — — — 451 

341. Одлука за утврдување висина на парич-
ниот износ на наградата „Мито Хаџи Ва-
сил ев — Јасмин" — — — — — — 451 

342. Одлука за утврдување висина на парич-
ниот износ на наградата „Климент Охрид-
ски" — — _ _ _ _ _ _ 451 

343. Одлука за утврдување висина на парич-
ниот износ на наградата „11 Октомври 452 

344. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Одборот за доделување на награ-
дата „25 Мај" — — — — — — — 452 

345. Одлука за бројрт на членовите на Советот 
за општествениот систем на информира-
рањето на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 452 

346. Одлука за именување членови на Советот 
на општествениот систем на информира-
њето на Социјалистичка Република Маке-
донија — — — — — — — — — 453 

347. Одлука за разрешување и 'именување прет-
седател и членови на Советот за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство — 453 

348. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Стоматолошка клиника 
— Скопје — — — — — — — — 454 

349. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за детски бо-
лести — — — — — — — — — 455 • 

350. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за кожни и ве-
нерични болести во Скопје — — — — 455 

351. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ООЗТ 
Клиника за нефрологија — Скопје — — 455 

352. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Институт за лозарство и 
винарство во Скопје — — — — — — 456 

353. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за избор на декан на високообразов-
ни организации — — — — — — — 456 

354. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за избор на директор 
на Економскиот институт во Скопје — — 456 

355. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за избор на директор на 
Заводот за рехабилитација на слух, говор 
и глас — — — — — — — — — 456 

356. Одлука за запирање на извршувањето на 
Одлуката на Работничкиот совет иа СОЗТ 
„Електростопанство на Македонија" — 
Скопје бр. 1043/XI/10 од 26 април 1984 
година за утврдување на учеството на РО 
„Електромакедонија" — Скопје во зголеме- . 
ната цена на електричната енергија и за 
поведување постапка за оценување на за-
конитоста на истата — — — — — — 457 

357. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за определување на висината на надомес-
тоците за употреба на јавните патишта 
што се плаќаат на моторни и приклучни 
возила — — — — — — — — — 457 

358. Одлука за усвојување на Општествениот 
договор за усогласување на пензиите во 
Социјалистичка Република Македонија — 457 

359. Одлука за разрешување и избор на член 
на Комисијата за претставки и предлози 458 

360. Одлука за разрешување и именување сек-
ретар на Општествено-политичкиот собор 
на Собранието на СРМ — — — — — 458 

361. Одлука за определување на највисоко ни-
во на цените на учебниците за основно-
то и средното образование во 1984 година 458 

362. Одлука за компензација на цените на 
учебниците за основното образование — 458 

363. Одлука за распределба и користење на 
средствата на Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развиток на стопан-
ски недоволно развиените краишта од ост-
варената камата за неискористени сред-
ства на фондот во 1983 година — — — 458 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за посебниот да-
нок на промет на производи и услуги — 459 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

245. Општествен договор за изменување и до-
полнување на Општествениот договор за 
поттикнување и остварување на побрз раз-
вој на недоволно развиените краишта и 
за условите и критериумите за употреба 
на средствата на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта за 
периодот од 1981 до 1985 година — — 460 

246. Општествен договор за усогласување на 
пензиите во Социјалистичка Република 
Македонија — — — — -т- — — — 461 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 

247. Одлука за определување на висината на 
надоместоците за употреба на јавните па-
тишта што се плаќаат за моторни и при-
клучни возила — — — — — — — 462 

248. Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за 
остварување и развој на културата и умет-
носта на подрачјето на општината Карпош 
и за здружување средства во Здружената 
СИЗ на културата на град Скопје и во 
Републичката заедница на културата за 
1984 година — — — — — — — — 463 

249. Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината Ки-
села Вода и за здружување средства во 
Здружената СИЗ на културата на град 
Скопје и во Републичката заедница на 
културата за 1984 година — — — — 463 
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