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113. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

V 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
И УСЛУГИТЕ 

Се прогласува Законот за општествена контрола 
на цените на производите и услугите, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 март 1985 година. 

Бр. 08-931 
26 март 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 ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ 

Член 1 
'Со овој закон се уредува вршењето на опште-

ствената контрола на цените и се преземаат мерки 
на непосредна контрола на цените на производите и 
услугите од интерес за Социјалистичка Република Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Републиката) (во сог-
ласност со одредбите на Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените (Сојузен закон). 

Член 2 
Надлежните органи на Републиката, односно оп-1 

штината вршат општествена контрола на цените со 
преземање мерки на економската политика со кои 
се 'влијае врз односите на понудата и побарувачката 
н,а пазарот, со утврдување на заштитни цени на зем-
јоделски производи што ќе -се утврдат со планските 
акти на ниво на Републиката, односно општината и 
по исклучок со преземање мерки за непосредна кон-
трола на цените на производите и услугите од инте-
рес за Републиката, о,дносно општината. 

Член 3 
Органите определени со овој закон вршат оп-

штествена контрола на цените и преземаат мерки на 
непосредна контрола на цените на производите и 
услугите од интерес за Републиката 

Член 4 
Како ПРОИЗВОДИ од интерес за Републиката, во 

смисла на овој закон, се сите видови учебници, учи-
лишна лектира, информативните весници и списани-
ја, освен информативните весници и списанија од 
локален карактер. 

Како услуги од интерес за Републиката /во смис-
ла на овој закон се радио и телевизија, превоз на 
патници и стока, здрав,ствените услуги во клиниките, 

институтите, заводите и специјалните болници и 
трансфузија на крв, услуги во студентските домови, 
банкарските услуги (платен промет), услугите на оси-
гурување на имоти и лица, лотарија и игри на среќа, 
геолошките истражувања, услуги на контрола на кв,а-
литетот и квантитетот на сто,ки, иротектирање на 
гуми, градежништво — висока градба (освен станбе-
ната изградба), ниска градба и хидроградба (изград-
ба на сообраќајни објекти, изградба на хидроградбе-
ни објекти и изградба ,на други објекти од ниска 
градба) и водостопанство (искористување и употреба 
на води). 

Како производи и услуги од интерес за општина-
та, во смисла на ОВОЈ закон, се производите и услу-
гите што не се опфатени со ставовите 1 и 2 од овој 
член. 

Член 5 
З,а земјоделски производи кои ќе се утврдат оо 

планскиот акт на Републиката, Извр,шниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја (во натамошниот текст. Извршниот совет) може да 
пропише заштитни цени за тие производи. 

Заштитните цени од став 1 на овој член се про-
пишуваат до КРАЈОТ на тековната година за наред-
ната година. 

Член 6 
Мерките на непосредн,ата контрола на це,ните на 

производите и услугите од интерес за Републ,иката 
ги пропишува Извршниот совет. 

Член 7 
Мерката за непосредна контрола на цените може 

да трае најдолго 6 месеци. 
Ако не се променат, односно не се подобрат 

приликите на пазарот, траењето на мерката за не-
посредна контрола на цените може да се продолжи, 
со тоа што секој 6 месеци повторно да се утврдува 
постоењето на причините за нејзиното задржување. 

Органот на управата надлежен за работите на 
општествена контрола на цените кој предлага про-
должување на мерката за непосредна контрола на це-
ните е должен кон предлогот за продолжување на 
таа мерка да поднесе анализа на ефектите од пре-
земените економски и други мерки и да ги изнесе 
причините за продолжување на таа мерка и да пред-
ложи дополнителни мерки на економската политика. 

За продолжување на мерката од став 2 на овој 
член, Извршниот совет е должен да го извести Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
во рок од 15 дена од денот на продолжувањето на 
таа ,мерка 

Член 8 
Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници можат ,да покре-
нуваат постапка во Стопанската к о м о р а на Македо-
нија заради преиспитување и усогласување на одно-
сите и нивоата на цените на одделни производи, од-
носно услуги кои се од интерес за Републиката. 

На барање н,а организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници — 
'купувачи на 1/3 од вредноста на производството на 
определен производ или услуга, во Стопанската ко-
мора на Македонија задолжително се спроведува пос-
тапка за преиспитување и усогласување на односите 
и нивоата на цените на тој производ, односно услуга. 

Со о,пштиот акт на Стопанската комора на Ма-
кедонија, во согласност со Сојузниот и овој закон и 
правата и должностите на Стопанската комора на 
Македонија, се утврдува постапката за преиспитува-
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ње и усогласување на односите и нив-оата на цените 
на производите и услугите и се пропишуваат актив-
ностите, мерките и одлуките што можат да се доне-
сат во таа постапка. 

Стопанската комора на Македонија, заради ост-
варување на задачите од ставовите 1 и 2 на овој 
член, може да предложи пропишување на мерки на 
непосредна контрола на цените. 

Член 9 
Работите на општествената контрола на цените 

од член 14 од Законот за системот на општествената 
контрола на цените ги врши Републичкиот комитет 
за општостопански работи и пазар. 

Член 10 
Ако Извршниот совет пропише мерка за непос-

редна контрола на цените — давање согласност на 
цените, односно тарифата или обврска на претходно 
известување за промената на цените на производите 
и услугите, Републичкиот комитет за општостопански 
работи и пазар ја спроведува таа мерка и презема 
дејствија со кои се обезбедува нивното спроведување. 

Член 11 
Републичкиот комитет за општостопански рабо-

ти и пазар заради следење на движењето на цените 
на производите и услугите определува производи и 
услуги за кои организациите на здружениот труд се 
должни да доставуваат известување со податоци за 
цените, како и рокови и начин на доставувањето на 
известувањето. 

Член 12 
Во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во 

сила на овој закон, Стопанската комора на Македо-
нија, ќе ја утврди со општ акт постапката и ќе ги 
пропише активностите и мерките во согласност со 
член 8 од ОВОЈ закон. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува оо работа Републичката заедница за ра-
ботите на цените. 

Републичкиот комитет за општостопански работи 
и пазар од денот на влегувањето во сила на овој 
закон Ја презема архивата и другата документација 
на Републичката заедница за работи на цените. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за системот на цените 
и општествената контрола на цените на производите 
и услугите („Службен весник на СРМ“ број 33/80) 

Член 15 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

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

114. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

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

ВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

'Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за фондовите за заеднички ре-
зерви, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 март 1985 година. 

Бр. 08-916 
26 март 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 ЗАКО-

НОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Во Законот за фондовите за заеднички резерви 

(„Службен весник на СРМ“ број 41/78), во член 2 
став 2 износот „20.000" се заменува со износот 
„100.000". 

Член 2 
Во член 7 став 3, процентот „25%" се заменува 

оо процентот „20%". 
Член 3 

Член 8 се менува и гласи 
„Здружените средства во фондовите се користат 

само за исплата на со закон загарантирани лични 
доходи, односно за исплата на личните доходи до 
висината определена со закон, во основните органи-
зации што имаат ненамирени, а пристигнати обврски 
спрема доверителите, како и за преквалификација и 
вработување на работниците во случаите предвидени 
во член 122 од Законот за здружениот труд“. 

Член 4 
По член 8 се додаваат два нови члена 8^а и 8-б 

кои гласат. 
„Член 8-а 

Средствата на резервите здружени во Фондот за 
заеднички резерви за намените од член 8 на овој 
закон можат да се дадат на користење на основната 
организација на здружениот труд која се наоѓа во 
состав на работната организација, доколку другите 
основни организации од истата работна организаци-
ја, со кои има склучено самоуправна спогодба за 
здружување на трудот и средствата или за други 
форми на меѓусебно поврзување и потрајно работе-
ње презеле соодветни мерки 

Одредбите од став 1 на овој член се примену-
ваат и на работните организации во состав на сло-
жената организација на здружениот труд 

Член 8-б 
Средствата на резервите здружени во фондот се 

враќаат на основните организации на здружениот 
труд, во рок кој не може да биде подолг од 3 го-
дини. 

Рокот од (став 1 на овој член почнува да тече но 
истекот на 1 година од денот на уплатата. 

Фондот плаќа камата на здружените средства од 
денот на уплатата во висина од 1% годишно“. 

Член 5 
Член 9 се менува и гласи : 
„Средствата на резервите здружени во фондот, 

по правило, се даваат во вид на кредит. 
Кредитот од став 1 на овој член даден за испла-

та на со закон загарантирани лични доходи се враќа 
во рок кој не може да биде подолг од 1 година, за 
исплата на личните доходи до висината определена 
со закон во основните организации што имаат нена-
мирени, а пристигнати обврски опрема доверителите 
во рок кој не може да биде подолг од шест месеци, 
а за преквалификација и вработување на работници-
те во случаите предвидени во член 122 од Законот за 
здружениот труд во рок не подолг од 3 години. 
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Каматната стапка на кредитите 'дадени од фон-
дот Ја утврдува Собранието на фондот, КОЈа не може 
да биде поголема од два процентни поена од камат-
ната стапка што фондот ја пл,аќа на здружените 
средства. 

Собранието на фондот со општ акт ги опреде-
лува случаите и условите за неповратно давање на 
средствата здружени во фондот“. 

Член 6 
Член 10 се менува и гласи. 
„Ненаплатените побарувања на фондот се отпи-

шуваат на товар на средствата на фондот во случај 
на принудно порамнување, фалирање или редовна 
ликвидација на корисникот на средствата од фондот. 

. За износот на отпишаните средства од став 1 на 
ОВОЈ член, како и за средствата дадени според член 
9 став 4 на овој закон, се намалуваат обврските на 
фондовите за враќање на средствата на здружувани-
те сразмерно на здружените средства“. 

Член 7 
Во член 11 став 2 зборовите, „и 10" се бришат. 

Член 8 
Во член 14 ставовите 3 и 4 се бришат. 

Член 9 
Во член 16 ставот 2 се брише 

Член 10 
Во член 23 став 2 точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „до“колку со овој за-
кон не е определено поинаку“. 

Член 11 
Во член 27 ставот 2 се заменува со нов став, 

КОЈ Гласи: 
„Стручните работи на Републичкиот фонд ги 

врши Стопанската комора на Македонија“. 

- Член 12 
По член 36, се додаваат два нови члена 36-а и 

36-б, кои гласат. 
„Член 36-а 

Средствата здружени во фондовите за заеднички 
резерви во периодот од 1 јануари 1979 ,до 31 декем-
ври 1984 година, ќе се врат,ат на основните органи-
зации — здружувачи, сразмерно на вку.пниот износ 
на здружените средства во овој период, во рок кој 
не може да биде подолг од 5 години почнувајќи од 
1 јануари 1986 година, со камата од 1% годишно за 
износот на вратените средства 

Одредбите од член 10 на 'овој закон се однесу-
ваат и на средствата од став 1 на овој член. 

Средствата од став 1 на овој член се внесуваат 
во средствата на резервите на основната организа-
ција. 

Член 36-б 
По исклучок на одредбите од член 8 на овој 

закон, здружените средства на фондовите за заед-
нички резерви можат во текот на 1985 и 1986 година 

,да се користат и за покривање на загубите и тоа во 
1985 ,година најмногу до 50% од средств,ата користе-
ни за покрив,ање на загубите во 1984 година, а во 
1986 година најм,ногу до 20% од користените сред-
ства за покривање на загуб,и во 1984 година“. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмио,т ден од денот 

на објавув,ањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“, а ќе се применува 
од 1 јануари 1985 година. 

115. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

У,ставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ 
НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА „VIII СВЕТСКО 

ПРВЕНСТВО ВО СКИЈАЧКИ ЛЕТОВИ, 
ПЛАНИЦА '85" 

Се прогласува Законот за плаќање на д о п л а т а 
поштенска марка „VIII светско првенство во скијач-
ки летови. Плашица '35", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
М|акедонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 март 1985 година. 

Бр 08-915 
26 март 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 ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТИЛ ПОШТЕНСКА МАР-

КА „VIII СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО СКИЈАЧКИ 
ЛЕТОВИ, ПЛАНИЦА '85" 

Член 1 
Со овој закон се ,воведува обврска за пл,аќање 

на доплатеа поштенска марка „VIII светско првен-
ство во скијачки летови, П л аница '85". 

Член 2 
Доплатената поштенска марка се плаќа на пош-

тенски пратки во внатрешниот промет, освен на вес-
ници и 'Списанија, во периодот од 1 до 30 април 1985 
година, во апоен од два динари на секоја пр,атка. 

Ч л ен 3 
Прихо,дот од продадените доплатни поштенски 

м,арки ќе се користи за обезбедување на дел од сред-
ствата за покривање на трошоците за организирање 
и одржување на VIII светско првенство во скијачки 
летови, 'Плашица 1985 

Член 4 
Средствата од доплатната поштенска марка ќе ги 

наплатуваат организациите на ПТТ сообраќај. 
Организациите на ПТТ сообраќај се должни на-

платените средства да ги уплатат во корист на VIII 
светско првенство во скијачки летови, Планица 1985, 
15 дена по истекот на рокот од член 2 на овој закон. 

Член 5 
Со парична казна од 10 ООО динари ќе се казни 

за прекршок организација на поштенскиот, телефон-
скиот и телеграфскиот сообраќај ако прими и испра-
ти поштенска пратка без доплатат поштенска марка. 

За прекршокот од ст,ав 1 на овој член ќе се 
казни оо парична казна до 1000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд н,а 
поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сооб-
раќај 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-.-
листичка Република Македонија“. 
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116, 
В,рз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Рпублика Македонија и точка 17 од 
Револуцијата за општествено-економскиот развој и 
за економската политика на социјалистичка репуб-
лика Македонија во 1965 година („Службен весник 
на СРМ“ број 41/84), Собранието на социјалистичка 
Република македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 март 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Заради остварување на основните задачи на еко-

номската и развојната политика на Републиката ут-
врдени со Резолуцијата за општествено-економскиот 
РАЗВОЈ и за економската политика на Социјалистичка 
Република Македонија во 1985 година, со оваа одлу-
ка се определуваат поблиску основните задачи на 
кредитната политика на Републиката во 1985 година 
и начинот на спроведување од страна на банките во 
Републиката. 

Член 2 
Основните задачи на кредитната политика во 

1985 година се: 
— поддржување на предвидениот обем на произ-

водство, а особено на индустриското производство и 
производството на храна, 

— поттикнув,ање на производството за извоз и 
извозот на стоки и услуги, 

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

— пласман на опрема, шински возила и ПОС-
ТРОЈКИ, 

— (создавање на неопходни стоковни резерви; 
— усогласување на стоковно-паричните односи на 

домашниот пазар, намалување на домашната побару-
вачка и забавување на порастот на цените и стапката 
на инфлацијата и 

— поефикасно и поголемо користење на 'стоков-
ните кредити од странство за увоз на суровини и ре-
проматеријали, особено на кредитите за структурно 
приспособување на ,стопанството. 

Член 3 
Кредитната политика на Републиката се усогла-

сува и со мерките на заедничката емисиона и па-
рична политика и заедничките основи на кредитната 
политика во 1985 година, а со цел да се обезбедат 
целите и задачите во спроведувањето на Долгороч-
ната програма за економска стабилизација во зем-
јата. 

За остварување на определбите од став 1 на овој 
член, банките и деловните единици од територијата 
на СР Македонија (банки) ќе ја усогласат својата 
деловна политика и со мерките на монетарно-кредит-
ната политика за 1985 година. 

Член 4 
За да се обезбеди остварувањето на задачите од 

член 2 на оваа одлука, ќе се ограничува порастот на 
банкарските пласмани и ќе се насочуваат првенстве-
но за намените утврдени во оваа одлука. 

Б,анките ќе насочат најмалку 60'% од можниот 
пораст на пласманите, чиј обем и динамика се усог-
ласува по пат на монетизација на хартии од вредност 
оо селективно обележје и општа монетизација за кре-
дитирање на приоритетните намени утврдени со Оп-
штествениот план ,на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година. 

Обврската од став 2 на овој член ќе ја оствару-
ваат банките рамномерно во текот на годината за-
висно од сезонските карактеристики ,на (намените што 
се кредитираат. 

Член 5 
При одобрување на кредити, особено за набавка 

за суровини и репроматеријали, банките ќе даваат 
приоритет на организациите на здружениот труд кои 
со воведување на повеќе смени во работењето ќе 
обезбедат зголемување на вработеноста, ПрОИЗВОД-

ството извозот. 
За реализација на определбите од став 1 на овој 

член секоја банка е должна да утврди посебни кри-
териуми. 

Член 6 
Банките од средствата за инвестиции ќе издвојат 

1,2 милијарди динари за остварување на развојните 
програми за зголемување на сточниот фонд, доопре-
мувањето со механизација .во поледелството и за ак-
тивирање на необраоотени обраоотливи површини и 
нивното приведување во култури. 

Обврската од став 1 на ОВОЈ член банките ќе Ја 
остварат на ТОЈ начин што ќе издвојат средства нај-
м,алку во висина од 0,80/о од нето кредитниот потен-
цијал со состојба на ден 31 декември 1984 година. 

Член 7 
Банката што во својата активност не може да 

обезоеди насочување на средства во висина и за 
намените утврдени во членовите 4 и 6 од оваа одлу-
ка е должна таквите пласмани да ги оствари преку 
друга банка во републиката, КОЈа може да обезбеди 

вакво насочување. 
Условите и начинот на насочување на средствата 

од став 1 на ОВОЈ член се утврдуваат со самоуправна 
спогодба. 

Член 8 
Банките ќе склучат с,амоуправни спогодби со кои 

ќе ооезоедат дел од средствата од прирастот на 
штедните влогови на населението, во висина на нето 
порастот на динарските штедни влогови и нето по-
растот н,а бескаматниот кредит добиен од Народната 
банка на М,акедонија по основ на девизните штедни 
влогови, да се користат за развој на малото стопан-
ст,во, за кредитирање на извозот и пласманот во зем-
јата на опрема, метални конструкции и монтажер-
ски работи. 

Член 9 
Заради обезбедување на условите за редовен 

увоз на сурова нафта и нафтени деривати за потре-
бите на стопанството и населението ,во Републиката, 
банките ќе склучат самоуправна спогодба за здру-
жување на лимит и средства за увоз на сурова наф-
та /и нафтени деривати. 

Неизвршувањето на обврската од став 1 на ОВОЈ 
член, претставува елемент на кредитна неспособност. 

Член 10 
Заради обезбедување на услови за целосен откуп 

на маслодајните семиња и шеќерната репка, банки-
те ќе склучат самоуправна спогодба за здружување 
на лимит и средства во висина на очекуваното про-
изводство на овие култури. 

Член 11 
Банките и заедниците за осигурување на имоти 

и лица ќе склучат самоуправна спогодба за здру-
жување на средства за покривање на непокриената 
загуба за 1983 година и на загубата покажана по за-
вршната сметка за 1984 година на Железничката 
транспортна организација — Скопје. 

Обврс,ката за здружување на средствата од став 
1 н,а овој член ќе се утврди за банките, според нив-
ното учество во нето кредитниот потенцијал со сос-
тојба на 31 декември 1984 година, а за заедниците 
на осигурување на имоти и лица во фиксен износ. 

Член 12 
Банките со самоуправна спогодба ќе (извршат до-

градб,а на критериумите за кредитирање на станбе-
ната изградба во согласност со општествениот дого-
вор за условите и начинот на кредитирање на стан-
бената изградба при што ќе се овозможи приоритет 
при користењето на банкарските средства да имаат 
работните луѓе и граѓаните кои го немаат решено 
станбеното прашање и немаат стан во сопственост. 
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Заради обезбедување на континуитет во станбе-
ната изградба, банките ќе ги зголемат пласманите за 
оваа намена — соодветно на процентот на порастот 
на слободните средства на штедните влогови што ќе 
се соберат од населението 

Член 13 
Народната банка на Македонија може да одо-

брува краткорочни поз,ај.мици од средствата на ви-
шокот на приходите над расходите утврдени според 
периодичните (пресметки во текот на годината, а нај-
доцна до изготвувањето на завршната сметка. 

Корисниците, намените и условите под кои На-
родната -банка на Македонија ќе ги одобрува позај-
миците од став 1 на овој член ги утврдува со одлука 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке,донија 
поединечно за секоја одобрена позајмица, освен за 
намените утврдени со Општествениот план на Со-
цијалистичка Република Македонија за периодот од 
1981 до 1985 година 

Член 14 
Заради обезбедување на девизни средства пот-

ребни за задоволување на потребите на стопанството 
во Републиката и на приоритетните заеднички пот-
реби и интереси на работните луѓе во Републиката, 
банки,те во 1985 година ќе обезбедат и насочат ди-
н а р о т средства за откуп на девизи од населението 
најмалку во висина на денарската противвредност на 
девизите откупени во 1984 година 

Член 15 
Слободните девизни средства што ги оствару-

ваат банките како нето девизни ефекти ,во работе-
њето со граѓаните по основа на откупените девизи 
за динари, ќе се насочуваат за задоволување на пот-
ребите на стопанството во Републиката и на приори-
тетните заеднички потреби и интереси на работните 
луѓе во Републиката 

Висината, намените и условите на користење на 
'средствата од став 1 на овој член ги утврдува Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 

Член 16 
Народната банка на Македонија врши контрола 

над спроведувањето на одредбите од оваа одлука, 
утврдува кредитна неспособност и презема соодветни 
мерки 

Член 17 
Самоуправните спогодби од членовите 8, 9 и 10 

ќе се склучат во рок од еден месец од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука Иницијатива за 
склучување на самоуправните спогодби ќе покрене 
Стопанската комора на Македонија 

Доколку самоуправна спогодба од став 1 на овој 
член не се склучи во пропишаниот рок или одделна 

- банка не пристапи кон спогодбата Извршниот совет 
на 'Собранието на СР Македонија привремено ги про-
пишува начинот и условите за обезбедување и ко-
ристење на средствата, односно за извршување на 
обврските до склучувањето, односно пристапувањето 
кон спогодбата. 

Член 18 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 08-917 
26 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

117. 
Врз основа на член 390 од Деловникот на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 26 март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ЌЕ ГО 
ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ОБЈЕК-
ТИТЕ НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ -

СКОПЈЕ 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија ја усвојува Самоуправната спогодба за виси-
ната на надоместокот што ќе го плаќаат студентите 
за услугите во објектите на Студентскиот центар 
.,Скопје“ — Скопје 

Се овластува членот на Извршниот оовет на Со-
бранието на СРМ и претседател на Републичкиот ко-
митет за образование и наука, од името на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, да 
ја потпише Самоуправната спогодба. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08- 918 
26 март 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

118. 
Врз основа на член 164 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено- политичкиот собор, одржани на 
26 март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ОРТОПЕДИЈА, ТРАУМА-
ТОЛОГИЈА И КОСТОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО 

ОХРИД 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Болницата за ортопедија, 
трауматологија и костозглобна туберкулоза во Охрид, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

Никола Стојановски, 
Зиних Марку, 
Елица Битрах 
проф. д-р Димко Кепески, 
Живко Наумовски и 
Васили ја Цветановски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Болницата за ортопедија, трауматологија 
и костозглобна туберкулоза во Охрид се именуваат: 

д-р Николина Стојановска, лекар во Медицин-
скиот центар во Струга, 

Павел Стојановски, проф. во Центарот за средно 
образование „Климент Охридски“ — Охрид и 

Никола Стојков, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ од Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-892 Претседател 
26 март 1985 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општеств ено - по литичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 
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119. 
Врз основа на член 164 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот (собор, одржани на 
26 март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ ЦА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ -

ДЕМИР ХИСАР 

Се разрешуваат претставници на општествената 
зае,дница во Советот на Болницата за душевни болес-
ти — Де“мир Хисар, поради истек на времето за кое 
се .именувани 

Тодор Степаноски, 
д-р Владимир Петковски, 
Цвета Маринова и 
Равман Фејзи 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Болницата за душевни болести — Демир 
Хисар, се именуваат.-

д-р Јован Антовски, лекар во Медицинскиот цен-
тар во Кичево, 

Радмила Милуновиќ. Медицинска сестра во Меди-
цинскиот центар во Битола, 

Златан Најдовски, извршен секретар на Претсе-
дателството на СКМ — Демир Хисар и 

Божин Талевски, потпретседател на Собранието 
на општина Демир Хисар 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-891 
26 март 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 

120. 
Врз основа на член 43 од Заклонот за високо об-

разование („“Службен ве“сник на СРМ“ број 49/74 и 
36/76), Собр,анието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено -политичкиот собор, одр-
жани на 26 март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕ-

МИЈА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за избор на директор 
на Педаго,шката академија „Климент Охридски“ — 
Скопје се именуваат 

Славка Арсова, член на ГК на СКМ - Скопје, 
проф“есор во ГУЦ „Здравко Цветковски“ - Скопје и 

Загорка Спасева, советник во Ре,публичкиот завод 
за унапредување на образованието и воспитувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Б,р. 08-896 
-26 март 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 Олштествено-политичкио г собор, 

м-р Павле Георгиевски, с р 

121. 
Врз о“снова на член 57 од Законот за социјална 

заштита („(Службен весник на СРМ“ број 9/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТА-
РОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ“ -
СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за избор на 
директор на Центарот за професионална рехабили-
тација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — 
Скопје се именуваат 

Деспот Буџевски, помошник на претседателот на 
Републичкиот комитет за труд и 

Киро Зрмановски, помошник на секретарот на 
СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08ЛЅ97 
26 март 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, е. р. 

122. 
Врз основа на член 14 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ 
број' 17/74 и 42/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено -политичкиот 
собор, одржани на 26 март 1985 годиш, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 

НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 
НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Ветеринарниот институт во 
Скопје, поради истек н,а времето за кое е именуван 

Цветко Теофиловски, 
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За претставник во општествената заедница во 
Советот на Ветеринарниот инст,итут во Скопје се име-
нув,а 

Михаил Данев, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд во Собранието на СРМ, ветеринарен лекар, 
генерален директор н,а ЗИК „Црвена Ѕвезда“ — 
Штип 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-890 
26 март 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. 

123. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштит,а („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено -политичкиот собор, одржани на 26 март 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИ-
РОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-

ВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

Се разрешуваат претставниц,ите н,а општествената 
заедница во Собирот на работниците на Републич-
киот завод за унапредување на социјалните деј,ности, 
поради истек на времето за кое се именувани-

Чедомир Георгиев, 
Драгослав Копачев, 
Љубица Кочкова, 
Георги Кимов и 
Цветанка Сарачева 
За претставници на Општествената заедница во 

Собирот на работниците на Републичкиот завод за 
унапредување на социјалните дејности се именуваат 

Стојан Дарковски психолог во Заводот за реха-
билитација на деца и младинци — Скопје, 

Радмила Кацаревска, медицинска сестра во ООЗТ 
Клиника за нервни и душевни болести при Медицин-
скиот факултет во Скопје, 

Горица Стрезовска, делегат во Општествен о -поли -
тичкиот собор на Собранието на СРМ, 

д-р Гроздана Цветковска, претсед,ател на Коми-
тетот за здравство при Собранието на општина Ки-
села Вода и 

Олга Огненовска, самостоен советник во Собра-
нието н,а СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-893 
26 март 1985 подигаа 

Скопје 
Претсе,дател 

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, е. р 

124. 
Врз основа на член 164 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
26 март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА 
ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ - БАРДОВЦИ 

- СКОПЈЕ 

За претставник на општествената заедница во Со-
ветот на Болницата за нервни и душе,вни болести — 
Бардовци — Скопје се ,именува 

д-р Тодор Ќосев, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на град Скопје, на работа 
во Здравствениот дом — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-894 
26 март 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. 

П,ретседател 
на Општествено - политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

125. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весн,ик на СРМ“ број 9/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
н,а одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, о,држани на 26 
март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“ -
БИТОЛА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР 

НА ЗАВОДОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за рехабилитација на деца оо оштетен слух 
„Кочо Рацин“ — Битола, со која за директор на За-
водот се избира 

Владимир Михајловски, професор во Медицин-
ското училиште во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-895 
26 март 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, 

мир Павле Георгиевски, с. р, 
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126. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен вешик на СРМ“ број 9/78), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 
1985 ,година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ЗАВО-
ДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИН-

ЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД - СКОПЈЕ 

Се разрешув,аат претставниците на општествена-
та заедница во Заводот за рехабилит,ација на дец,а и 
младинци со оштетен вид — Скопје, поради исте,к на 
времето за кое се именувани 

Верга Сеизов а, 
Екрем Ехмет, 
Славиц,а Јаневска, 
Прим. д р Панче Велиовски и 
д-р Евдокија Грков1ска. 
За претставници на општествената заедница во 

З,аво,дот за рехабилитација на дец,а и младинци со 
оштетен вид — Скопје се именув,аат 

Есад Бајрам, секретар на ОК ОСРНМ Кисела Во-
д,а — Скопје, 

Драган Лазаров, социјален работник во фабри-
ката „Раде Кончар“ — СкопЈе, 

Вел,имир Ѓурчиноски, професор — дефектолог 
во Заводот з,а рехабилитација на деца и младинци 
— Скопје и 

Љупчо Мешков, советник во РСИЗ за пензиско и 
инвалидско осигуручање на Македонија 

СОБРАН,ИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-887 
26 м,арт 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 
наОпштествено-политичкиот собор, 

мир Павле Георгиевски, с р 

127. 
Врз основа на член 164 од Законот за здрав,стве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), 
Соб,ранието н,а Социјалистичка Република Македони-
ја, н,а одделни (седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено -полИТИЧКИОТ собор, одржани на 
26 март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, 

ГОВОР И ГЛАС - СКОПЈЕ 

Се разр,ешув,аат претставниците на општествена-
та заедн,ица во Со-ветот на Заводот за рехабилита-
ц,ија на слух, говор и глас — Скопје, поради истек 
на времето за кое се именувани 

Аниц,а Куцулева, 
Лазо Манановски, 
м-р Олга Мурџева-Шкариќ, 
М,илутин Николовски, 
Олга Огњановска и 
Рада Шарановиќ 
За /претставници на општествената з,аедница во 

Советот на Заводот за рехабилитација на слух, го-
вор и глас - Скопје се именуваат 

Никол,а Василевски, потсекретар во Р,епубличкиот 
комитет за образование и наука, 

Саво Зафиров, лекар во Здравствениот дом — 
Скопје, 

Марија Коиќ, помошник секретар на Градската 
СИЗ за општествена заштита на децата, 

Живко Новевски, извршен секретар на ГК СКМ 
— Скопје 

Невена Пачевска, професор — дефектолог во 
Заводот за рехабилитација на деца и млад,ин,ци — 
Скопје, и 

Александар Колпак, самостое,н стручен соработ-
ник ,во ВСИЗ за социјална заштита 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-8188 
26 март 1985 (година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, с р 

Претседател 
на Соборот на здруж,ениот труд 

д-р инж Илија Черепналковски, с р 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-,р Павле Георгиевски, ,с р 

128. 
Врз основа на член 164 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83) 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот (собор, одржани на 
26 март 1985 година, донесе 

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

ВАЊА - ЈАСЕНОВО 

Се разрешуваат претставниците на оп,ште,ствена-
та заедница во Советот на Болницата за белодробни 
заболувања - Јасеново, поради истек на времето за 
кое се именувани 

Вергул,а Караула, 
Мила,н Николов, 
д-р Владимир Пасинчки, 
д-р Никола Стојановски, 
Горица Стрезова, 
Ангел Тоев и 
Јосиф Крналов 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Болницата за белодробни заболувања — 
Јавеново се и,ме,нуваат 

Илија Адамоски, секретар на Општинската СИЗ 
за здравство — Прил,еп, 

Стилјан Јаневски, директор на Центарот за со-
цијални грижи — Кавадарци, член на Претседател-
ството на ОК на СОРНМ, 

Томе Јованов, инж агроном делегат во Соборот 
на здруже“ниот труд на Собранието н,а Социј,алис-
тичка Република Македонија, Валандово, 

Злате Лозановски, член на Претседателството на 
ОК СКМ - Титов Велес судија во Општинскиот суд, 

д-р Петар Спасов, лекар во Институтот за бело-
,дробни заболувања и туберкулоза на СРМ; 
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Над,а Зулумова, медицинска сестра во .Медицин-
скиот центар во Титов Белее и 

д-|р Ванчо Читевски, член на Секцијата за здрав-
ство при РК на ОСРНМ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕ,ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-889 
26 март 19-85 (година 

Скопје 
Претседател 

на Собр-анието 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 

129. 
Врз основа на член 33 од З,аконот за електросто-

панство (.,Служб-ен весник на СРМ“ бр 10/78) и член 
169, 'став 2 од Деловникот н,а Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, на седницата одржа-
на на 28 март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ 

СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

I Се дава согласност на О,длуката за изменување 
и дополнување на Т,арифниот систем за продажба на 
електрична енергија, донесена на седницата на Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница за 
енергетика на Македонија, одржана на 28. II. 1985 
година 

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на 016јавувањето во „Службен весник на Со-
циј,алистичка Република Македонија“ 

Бр 23-500|/1 
28 март 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет 
Кочо Тулевски, с р 

130. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа -на член 

20 од З-аконот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македониј,а и за -правното дејство на не-
гов,ите одлуки, на седницата одржана на 9 јануари 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
1 СЕ УКИНУВА тарифен број 1 подточка 2 од 

Таксената тарифа на општинските судски такси, која 
е составен дел на Договорот за усогласување на суд-
ските такси („Службен весник на СРМ“ бр 35/81), 
склучен помеѓу Собранието на СР Македонија, Со-
бранието на град Ско,пје и собранијата на општини-
те од територијата на СР Македонија, ,во делот во 
кој е утврдено плаќање на судска такса за одговор 
па тужба 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службе,н весник 
на СРМ“ 

3 Уставниот суд на Македонија ,но повод подне-
сена претставка, со решение У. бр 21/84 од 27 јуни 
1984 година, поведе постапка за оценување на актот 
означен во точката 1 на оваа одлука Постапката е 
поведена зато-а што се постави прашањето за соглас-
носта на тој акт со Законот за судски такси („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 46/72, 34/75, 46/75 и 42/80) 

4 На седницата Судот утврди дека, во тарифен 
број 1 подточка 2 од оспорената Таксена тарифа, за 
одговор на тужба се плаќа половина од таксата пред-

видена за тужба, противтужба и за предлог за повто-
рување на постапката 

5 Според чл-ен 1 -став 3 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за суд,ските такси („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 42/80), Републиката, општи-
ните и градот Скопје со договор ги усогласуваат суд-
ските такси/ а со член 18 од овој Закон е извршена 
измена на Тарифата за републичките судски такси, 
која е составен “дел на овој Закон. (Со оваа тарифа 
не се предвидува плаќање на судска такса за одговор 
на тужба, а според тарифен број 1 точка 10, за под 
несоците кои не се наведени во оваа т,арифа, како 
и за прилозите кон поднесоците не се плаќа такса. 

6 Со оглед на тоа што видовите такаи можат да 
се утврду,ваат само со закон и со оглед на тоа што 
со означениот дел од Таксената тарифа за оп,штин-
ските судски такси, е утврде,но да се пл,аќа (судска 
такса и за одговор н,а тужба каква не е предвидена 
со Законот, Судот утврди дека тој дел не е во сог-
ласност оо Уставот на СР Македонија и со Законот 
за 'судските такси 

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

У бр 21/84 
9 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е р 

131. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

419 став 1 точка 6 о,д Уставот на СР Македонија и 
член 20 од Законот з,а постапката иред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 19 јануари 1985 
I одана, донесе 

О Д Л У К А 
1 СЕ УТВРДУВА дека по правната работа за уре-

дување на меѓите помеѓу недвижностите на предла-
гачите Камчев Илија, кат бр 12805, куќа со дворно 
место, Блажо Калешков и Илија Трајков, кат бр 
1,21806, куќа со дворно место со продавница на Г?О 
.,Вишешница", сите на ул „Илинденска“ бр 57 во 
Кавадарци и недвижностите на противниците Наќо и 
Пано Боеви, кат бр 265, куќа (СО дворно место на ул 
„Илинденска“ бр 59 исто во Кавадарци е надлежен 
да одлучува суд од општа надлежност во вонпроцес-
на постапка 

2 Оваа о,длука (ќе се објави во „Службен ,Бешиќ 
на СРМ“ 

3 Јавното обвинителство на Македонија, со пред-
лог поднесен до Уставниот суд на Македонија, од 
12 јуни 1984 'година, бара решавање на спор меѓу 
суд од општа надлежност и општински односно ре-
публички орган на управата Според наодите во 
предлогот по барање за уредување на граница — 
меѓа и судот Од општа надлежност ,и органите на 
управата се огласиле за ненадлежни во решавањето 
на овој спор Според мислењето на Јавното обвини-
телство, согласно член 226 од Законот за вонпро-
деона постапка, предлог за уредување на меѓа може 
да поднесе секој од “носителите на правото на гра-
н и ц а т а недвижност и дека во конкретниот случај 
вонпоодесниот суд е надлежен да одлучува по пред-
логот за уредување на меѓите 
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одбива како неосновано, затоа што од поведените 
докази во текот на по“стапката пред првостепениот и 
второстепениот суд било видно дека имотите на 
странките помеѓу кои се бара уредување на меѓата 
се наоѓаат во урбанистички уредено населено место. 
Поради тоа пониските судови (Правилно по,стапиле 
кога предлогот за уредување на меѓи го отфрлило 
како недозволен, затоа што според Законот за гра-
дежно земјиште општината е основен носител на 
работите за определување, доделув,ање и употреба 
на градежното земјиште Со оглед на тоа, кога се 
работи за урбанизирано населено место, како што 
е во ко,нкретниот 'случај, работите околу уредува-
њето, определувањето и употребата на ,градежното 
земјиште, во кои спаѓа и утврдувањето на границата 
— меѓутоа, спаѓаат во надлежност на општината, 
затоа не може меѓата да ја утврдува суд во вонпро-
цесна постапка 

Потоа, странките (се обраќаат до 'Собранието на 
општина Кавадарци, Одделение за ,имотно-иравни ра-
боти, за да им ја утврди границата Овој орган ба-
рањето го одбива како неосновано, затоа што со 
решенија на ова одделение на странките им е да-
дено градежно неизград“ено земјиште и градежна 
дозвола врз основа на која е изградена семејна стан-
бена зграда во која ,во приземјето е изградена де-
ловна просторија на ТРО „Вишешница". Со оглед 
на ваквата фактичка состојба овој орган смета дека 
не може повторно да води управна ,постапка и да 
ја воспоставува границата, затоа што по тоа бара-
ње е веќе донесена одлука и се смета како решен 
предмет, а за нарушувањето на воспоставената гра-
ница — меѓа странките можат да (Поднесат предлог 
до надлежниот суд за уредување на меѓи. 

Второстепениот р“епублички орган на управата, 
по повод жалбата на странк,ите, првостепеното реше-
ние го поништува и барањето за уредување на меѓ ! 
го отфрла, затоа што см,ета дека надлежен за реша-
вање по ова барање е редовниот суд Ова од при-
чина што утврдил дек,а жалите одите бараат да се ут-
врдат границите на доделено градежно земј,иште на 
кое е веќе изгра,дена станбена згр,ада 

Против ова решение на второстепениот управен 
орган е заведен управен спор пред Врховниот “суд на 
Македонија Притоа, овој суд со пресуда, тужбата 
|на странките ја одбива к,ако неоснована Во образло-
жен,ието на оваа пресуда е наведено дека со реше-
нија од надлежен управен орган4 на странките им е 
дадено ;на трај,но кори,стење градежно ,неизградено 
земјиште со точно утврдени граници и мери На тоа 
земјиште корисниците врз основа на градежни доз-
воли 'имаат изградено семејна станбена зграда со 
деловна просторија во приземјето Со оглед на вак-
вата фактичка “состојба, Врховниот суд — совет за 
управни спорови, дојде до заклучок дека не “е во 
прашање утврдување на граници, затоа што тие гра-
ници се веќе утврдени од страна на надлежниот 

орган на управата, туку е во прашање ур“едување на 
гр,аници кои се нарушени за 'што е надлежен да 
одлучува редовен “суд од општа надлежност 

На 12 декември 1984 година на заедничка сад-
ница на граѓанското ,и управното одделение на Вр-
ховниот суд на Македонија е донесен заклучок во 
кој е утврдено дека по предлог за уредување на м,е-
ѓа во урбанизирано населено место 'помеѓу носите-
лите на правото на користење на градежните не-
движности, стварно надлежен да постапува и одлу-
чува е судот од општа надлежност во вонпроцесна 
постапка, ако границите на недвижноста претходно 
со правосилно решение, кое што е извршено, биле 
утврдени од надлежниот управен орган 

Со оглед на тоа што редовните судови и ,орга-
ните на општествен-политичките заедници ја од-
биваат “својата надл“ежно,ст по ист предмет, настан,а 
спор за надлежност за кој, согласно член 419 став 
1 точка 6 од Уставот на СР Македонија “е надле-
жен да одлучува Уставниот суд на Македонија. При-
тоа, Судот утврди дека во конкретниот случај гра-
ниците на недвижностите помеѓу наведените лица 
се претходно утврдени со правосилни решенија за 
давање на користење градежно неизградено земјиш-
те и тие решенија се (извршени, односно на тие зем-

јишт,а корисниците врз основа на градежни доз“воли 
изградило семејни станбени згради. 

Според член 3 од Законот за градежно земјиш-
те, Собранието ,на општ,ината ги уредува работите 
кои “се однесуваат на доделувањето, уредув,ањето и 
употребата на градежното земјиште Во конкретни-
от “случ,ај собранието на општината, “односно над-
лежниот орган, ,со своите “решенија за доделување 
на градежното неизградено земјиште и со градеж-
ната дозвола ја извршило својата функција во врска 
со доделувањето и уредувањето на градежното зем-
јиште, но надлежниот орган на управата веќе не е 
надлежен во случај на спор за границите — меѓите 
н,а градежните парцели, повторно да ги уредува тие 
граници, туку согласно членовите 224 и 225 од Зако-
нот за вонпроцесна постапка, за ур“едување на меѓи 
меѓу две или повеќе соседни гранични земјишта ,над-
лежен е судот на чие подрачје се наоѓаат недвиж-
ностите чија меѓа се уредува Според член 226 од 
о,вој Закон, предлог за уредување на меѓа може 
да поднесе секој од носителите на правото на гра-
ничната недвижност, а според член 224, во постап-
ката з,а уредување на меѓи ,судот врши обновување 
или исправање на меѓите 

Врз основа на изнесеното,. Судот утврди дека 
надлежен за решавање на настанатиот спор е суд 
од општа надлежност во вонпроцесна постапка 

Врз ошев а на изне“сеното, Судот одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука 

У бр 175/84 
9 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д р Владимир Митков, с р 

132. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15 
алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на не“говите одлуки, на седницата одр-
жана на 16 јануари 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Анексот на "Пр“авилникот за 

распределба на чистиот доход и за распределба на 
ср“едствата за лични доходи и заедничка' потрошу-
вачка на работниците во Централното основно учи-
лиште „Јордан Хаџи Константинов — Џинот“ во Ти-
тов Велес, донесен со референдум ,на 10 јануари 
1984 година 

2 Оваа одлука ќе “се објави во „Служ“бен весник 
на СРМ“ и во Централното основно училиште „Јор-
дан Хаџи Константинов — Џинот“ во Титов Велес 
на начин предвиден за објавувањ“е на самоуправните 
општи акти 

3 У“ставниот суд на Македонија, со решение У 
б“р 87/84 од 28 ноември 1984 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актот О“з-
начен во точката 1 на оваа одлука Постапката е по-
ведена затоа што пред Судот се постави прашањето 
за неговата СПРОТИВНОСТ СО членовите 462 и 463 од 
Законит за з,д“руж“ениот труд 

4 Разгледувајќи го оспорениот Анекс, Судот оце-
ни дека со него се извршени ^суштински изм“ени на 
Правилникот "донесен со референдум, за ,кои прет-

ходно не се расправало на со“бир на работните луѓе. 
НИТУ за нив “работниците биле информирани на д“руг 
начин, поради што утврди дека А,нексот е донесен 
СПРОТИВНО на членовите 462 и 463 од Законот за 
з,дружениот труд 

ВРЗ основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

У бр 87/84 
16 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот СУД на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с р 
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По извршеното срамнување -со изворниот текст 
утврдено е дека во Законот за изменување и допол-
нување на Законот за даноците на граѓаните, објавен 
во .,Службен весник на СРМ“ број 3/85, се потпад-
нале грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за изменување и дополнување на Законот 

за даноците на граѓаните 

Во член 12, во петтиот ред по зборот „иновации“ 
треба да се додадат зборовите „и рационализации“, а 
во седмиот ред по зборот „иновација“ да се додадат 
зборовите „или рационализација“. 

Бр 13-922 
28 март 1985 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 'комисија 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Законот за изменување и допол-
нување на Законот за положбата и овластувањето на 
Црвениот крст на Македонија, објавен во „'Службен 
весник на СРМ“ број 3/85, се п о т к р а д н а л е грешки 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за изменување и дополнување на Законот 

за положбата и овластувањето на Црвениот крст 
на Македонија 

Во член 3, став 1 во вториот ред треба да се 
брише сврзникот ,,а“, точката на крајот да се за-

мени со запирка и да се додадат зборовите „а збо-
ровите ^во износ од 1 динар“ се бришат“ 

Бр 13-920 
28 март 1985 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Програмата за корис-
тење на средствата за поттикнување на развојот на 
земјоделското производство и за 'компензација на це-
ната на некои прехранбени производи в-о 1985 годи-
на, објавена во „Службен вештак на СРМ“, бр. 3/85, 
се поткраднале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Програмата за користење на 'средствата за пот-
тикнување на развојот на земјоделското производство 
и за компензација на цената на некои прехранбени 

производи во 1985 година 
1 Во дел III, во точките 1, 2, 3 и 4 цртичките 

(-) треба да се бришат, а почетниот збор да почне 
со голема бу,ква 

2 В(о дел IV, точка 2 „Овчарство", под а) на 
почетокот во ред 2, наместо зборот „овци“ треба да 
стои зборот „овни" 

3 Во дел IX, точ,ка 2) наме-сто зборовите- „во 
м-есо за“ треба да стојат зборовите „на месо во“ 

Бр. 13-921 
28 март 1985 (година 

Скопје 
Од Законодавно -правната комисија 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

129. 
Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, 'Собранието на Социјалистичка Република 
Боша и Херцеговина, 'Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Собранието на 'Социјалистич-
ка Република Словенија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Србија, Собранието на Социјалистичка 
Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка 
Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина и Собранието на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Кош во склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА 
VIII СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО СКИЈАЧКИ 

ЛЕТОВИ, ПЛАНИЦА '85" 

Член 1 
Собранијата на републиките и собранијата на 

автономните (покраини (во натамошниот текст- учес-
ници во овој договор) се 'согласни, заради пошироко 
пропагирање на VIII светско првенство во скијачки 
летови, Планина 1985 година, 'со кое се одбележува 
истовремено 50-годишнината од првиот меѓународен 
натпревар во скијачки скокови во Југославија, како 
манифестација на меѓународната соработка и афир-
мација на физичката култура на Југославија и на 
нејзината социјалистичка неврзана и самоуправна по-
литика во светот, да се издаде доплати а марка „VIII 
светско првенство во шијачки летови, Планица '85" 

Член 2 
Учесниците во овој договор сс согласни да про-

пишат доплатната поштенска марка „VIII светско 
првенство во скијачки летови, Плашица '85" да се 
издаде но апоен од 2 динари, во вкупен тираж од 
25000 000 парчиња 

Учесниците во овој договор се согласни да про-
пишат доплатата поштенска марка од став 1 на 
овој член да се продава во периодот од 1 до 31 
март 1985 година 

Член 3 
Учесниците во овој договор се 'согласни да про-

пишат во ^периодот од 1 до 31 март 1985 година 
да се плаќа доплата поштенска марка „VIII свет-
ско првенство во скијачки летови, Плашица '85" на 
сите поштенски пратки во внатрешниот промет, освен 
на весниците и списанијата 

Член 4 
Учесниците во овој договор се согласни прихо- -

дот од продадената доплатна поштенска марка „VIII 
светско првенство во скијачки летови, Планина '85" 
да се користи за обезбедување на дел од средствата 
за покривање на трошоците за организирање и одр-
жување на „VIII светско првенство во скијачки ле-
тови, Планица '85" 

Член 5 
Учесниците во овој договор се согласни во рам-

ките на своите права и должности, дека ќе презе-
мат мерки и активности Организациониот комитет на 
„VIII светско првенство во скијачки летови, Плани-
на '85" да 'склучи договор со Заедницата на југосло-
венските по-шти, телеграфи и телефони за начинот 
на изработката и за виси,ната на надоместокот за 
покривање на трошоците околу издавањето и прода-
жбата на доплатата поштенска марка „VIII свет-
ско првенство во скијачки летови, .Плашица, '85" 

Член- 6 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го пот-

пишат овластените претставници на учесниците во 
овој договор 
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Член 7 
Овој договор влегува )во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во службените гласила на ре-
публиките и во службените гласила на автономните 
покраини 

Белград, 31 јануари 1985 година 

За Собранието на СР Босна и Херцеговина 
Републички секретар за финансии, 

Менсур Смајловиќ, с р 

За Собранието на СР Македонија 
Републички секретар за финансии, 

Александар Андоновски, с р 

За Собранието н,а СР Словенија 
Републички секретар за финансии, 

Руди Шепот, с р 

За Собранието на СР Србија 
Републички секретар за ф,инансии, 

Борислав Атанацковиќ, с. р 

За Собранието на СР Хрватска 
Републички се-кретар за финансии, 

Јово Галиќ, с р 

За Собранието на СР Црна Гора 
Републички секретар за финансии, 

Велимир Шиљиванчанин, с р. 

За Собранието на САП Војводина 
Претседател на Соборот на здружениот 

труд на 
'Собранието на САП Војводина, 

Крло Вајс, с р 

За Собранието на САП Косово 
Покраински секретар за финансии, 

Руди Решад, с р 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - ПРИЛЕП 

130. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура, и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), 
член б став 3 од Самоуправната спогодба за здружу-
вање ,на сре,дствата во Републичката ОИЗ н,а физич-
ката култура и член 12 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница“ на физичката кул-
тура — Прилеп Со,бранието на Општинската само-
упр,авна интересна заедница на физичката култура 
— ,Прилеп, на ,седницата одржана на 29 декември 
1984 годи,на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУ-
РА - ПРИЛЕП И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУ-

РА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваа,т стапките на придо-

несите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
мачниот доход з,аради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на физичката култура — Прилеп 

и за здружување средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура — Скопје 

Член' 2 
Во 1985 година се утврдув,аат стапки на придо-

неси и тоа 
1 0 4,?% — придонес од доходот на основните 

организации на здружениот труд, 
'2 0,46% — придонес од личен доход од работен 

однос, 
3 О 50% — придоне,с о д л и ч е н доход од земјо-

делска чујност , 1 

4 2 % — придонес од личен доход од самостојно 
вршење н а нестопанска дејност,-

5 2% — придонес од личен доход о,д самостој-
но вршење на стопанска дејност 

Член 3 
Од основот во член 1 на оваа одлука Општин-

ск,ата СИЗ на физичката култура — Прилеп здру-
жува с,редства во Р,еп,убличката СИЗ на физичката 
култура со издвојување на 

0.08,0/о - од доходот н а основните организации на 
здружениот труд во општината п 

0.10л/о - од личен доход од работен однос од 
лес гоппнство 

Вкупниот износ на средствата што Општинската 
СИЗ на физичката култура — Приле,п ги здружува 
во Републичката СИЗ на физичката култура и ме-
сечниот износ од средствата ќе се утврдат со посебен 
договор. 

Член 4 
Пресметув,ањето и уплатата на здружените сред-

ства ќе ги врши Служб,ата на општественото книго-
водство, филијала Прилеп 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 

„Службен весник на 'СРМ“, а ќе се применува од 
1 јануари 1985 година 

Бр 08-433 
26 декември 1984 година Претседател, 

Прилеп Горѓи Тасески, с. р 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - РАДОВИШ 
131. 

,Врз основа на член 53 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен в,есник на СРМ“ бр. 13/78), Собранието 
на За,едницата на вработувањето — Радовиш, на сед-
ниц,ата одржана на 20 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
(Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа, 1 

— за работниците ,во основната организација и 
за -работниците вработени кај работодавецот — лич-
ниот доход на 'работниците во ко,ј се содржани при-
донесите и даноците што се плаќаат од личниот до-
ход (бруто личен доход) по стапка од 0,70%; 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа /данок од личен доход по стапка од 0,70%; 

— за работод,авецот кој д,анокот го плаќа во го-
дишен паушален износ придонесот за вработување 
изнесува 15% од го,дишниот ,износ на д,анокот. 

Чл,ен 2 
Одлуката ќе се применува во 1985 година 

Член 3 
Оваа одлука влегува во 'сила со нејзиното доне-

сување, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година 
Бр 02-103/13-14 

20 февруари 1985 година Претсед,ател, 
Радовиш Кирчо Сусинов, с р 
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Член 1 
Сo оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на организациите на здруже-
ниот труд, личен доход од работен однос, земјодел-
ска дејност, самостојно вршење на стопанска деј-
ност по кои ќе се обезбедуваат средства за Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Струмица за 1985 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската интересна заедница за социјална заш-
тита — Струмица за 1985 год,ина ќе изнесуваат: 

— придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд — 0,38%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството — 0,20"/о, 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност — 0,34°/о. 

Член 3 
Со влегувањето 'во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бp. 08-i83/l од 23 октомври 
1984 година. 

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

нот на обј,авувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 Јануари 1985 година. 

Бр. 08-2/5 
22 ,јануари 1985 (година 

Струмица 
Претседател, 

Зорица Тумановска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО 

133. 
Врз основа на член 103 и 105 од З,аконот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/'83) ,и член 156 став 1 точка 2 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Куманово, н,а седницата на Соборот 
на делег,атите работници — корисници на услуги и 
Соборот на делегатите работници — даватели на ус-
луги, одржана на 26 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 
ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат одаовиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствената заштита на лица вработени кај приватните 
работод,авци. 

Бр. 03-1942/1 
27 декември 1984 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, с. р. 

134. 
Врз основа н,а член 156 став 1 тонка 1 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово, на седница-
та на Соборот на делегатите работници — корисници 
на услуги и Соборот на делегатите работници — да-
ватели на услуги одржана на 26 декември 1984 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат износите на при-

донесите за здравствен,а заштита на одделни кате-
гории лица вон работен однос, а се корисници на 
здравствена заштита. 

Член 2 
Придонесите за здравствена заштита за одделни 

категории лица — корисници на здравствена зашти-
та вон работен однос, се плаќаат и тоа: 

1. за лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат на надлежната Заедница за вработување, 
а примаат материјално обезбедување, по стапка од 
12,6% од износот на материјалното обезбедување, 

2. за лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат на надлежната Заедница за вработува-
ње, во износ од 700,00 динари, 

3. за лицата кои немаат својство на корисници 
на здравствена заштита, а кои се пријавени на за-
должителни видови на здравствена заштита од оп-
штина Куманово, во износ од 280,00 динари, 

за лиц,а кои немаат СВОЈСТВО на корисници на 
здравствена заштита кои покрај задолжителни видо-
ви здравствена заштита се пријавени од општината 
да користат и други права од здравствена заштита, 
во -износ од 500,00 динари, 

4 за лицата на школување, стручно оспособува-
ње и усовршување или постдипломски студии во зем-
јата и странство кои поради тоа го прекинале ра-
ботниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, 
во износ од 800,00 динари, 

5. з,а лицата кои организацијата пред заснова-
ње на работен однос ќе ги упати како свои стипен-
дисти на практична работа во друга организација 
заради стручно оспособување или усовршување во 
износ од 800,00 динари. 

6. за лицата корисници на основните права на со-
цијална заштита според посебни прописи, во износ 
од 700,00 динари, 

7. за југословенските државјани, корисници на 
пензии или инвалиднини од странски носители на 
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осигурување, ако со меѓународен договор поинаку 
не е определено, средства за здравствена заштита 
обезбедуваат сами во вишна од 1.460,00 динари. 

8. за членовите на семејствата на работниците 
вработени во странство на кои не им е обезбедена 
здравствена заштита од странски носители на оси-
гурување, во износ од 480,00 динари. 

9. за брачен другар на умрениот корисник — 
работник или со него ' изедначено лице од член 30 
од Законот за здравствена заштита во износ од 
1 070,00 динари 

Член 3 
В,о месечни износи се плаќаат и придонесите во 

случај повреда на работа и заболување од професио-
нални болести за 

I. учениците во средното насочено образование 
и студентите на вишото и високото образование, за 
време траењето на практичната работа во врска со 
наставата, во износ од 290,00 динари. 

2 лицата кои учествуваат на младински работни 
акции, кои според прописите за пензиско и инва-
лидско осигурување, се осигурени за случај на ин-
валидност во износ од 290,00 динари. 

3. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции во износ од 290,00 динари. 

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособу-
вање за општонародна одбрана и безбедност и оп-
штествена самозаштита, припадници на територијал-
на одбрана и на цивилна заштита, за време на обу-
ка, оспособување и вршење на должноста, во износ 
од 290,00 динари. 

5. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време, во износ од 290,00 динари. 

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-
ње или преквалификација што ги организира или 
упатува Заедницата за вработување, како и лицата 
на професионална рехабилитација или школување 
во соодветни ОЗТ, во износ од 290,00 динари. 

7. лицата кои се прогласени за врвни спортисти 
во износ од 290,00 динари. 

8. лицата учесници во активности при приро/дни 
и други тешки несреќи и активности п,ри противпо-
жарна заштита во износ од 290,00 динари. 

9. лицата кои по барање на надлежните органи 
за внатрешни работи или овластено службено лице 
ќе укажат помош на овие орг,ани во вршење на нив-
ни должности за време на укажување на таква по-
мош според соодветни прописи во износ од 290,00 
динари. 

10 лицата кои вршат повремени и привремени 
работи по основ на договор, во износ од 290,00 ди-
нари. 

II . лицата кои учествуваат во спортски натпре-
вари организирани од самоуправни организации и 
заедници, општествено^политички, спортски и други 
организации во износ од 290,00 динари. 

Член 4 
Придонесите од член 2 и 3 од оваа одлука се 

пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесот се утврдува за време покусо 

од еден месец, за секој календарски ден во соод-
ветен период се плаќа 1/30 од определениот месечен 
износ на придонесот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила с,о денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе 'се при-
менува од 1 јануари 1985 година 

Бр. 03-1940/1 
27 ,декември 1984 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Во овој суд заведен е спор за развод на брак по 
тужбата н,а тужителката Филиповск,а Доста од Скоп-
је, бул. „III македонска бригада“ бр. 65, против ту-
жениот Филиповски Тодор, с. Кадино, Скопско, сега 
со непозната адреса во Канада. 

Се повикува тужениот Филиповски Тодор од 
Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по 
објавув,ањето на овој оглас или во истиот рок да ј,а 
достави својата точна сегашна адреса на живеење. 
Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапував од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — (Скопје, I П 
бр 789/85 

Пред овој суд се (води постапка за расправање 
на оставината на лок. Арсовска Савка, порано од с. 
Зелениково, која умрела на 12. I. 1985 година во 
Цента,рот за стари лица, Ѓ. Петров 

Покрај другите учесници, како наследник се ја-
вува и Арсовски Ангел, КОЈ се наоѓа во Австралија 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува Арсовски Ангел, син на покојната, 
да се јави во овој суд во рок од една година по 
објавувањето на огласот или во истиот рок да ја 
достави својата точна адреса на живеење. Доколку 
учесникот Арсовски Ангеле не се јави во рок од 
една година, ќе биде застапував од привремен ста-
рател. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, О. бр. 
97/85. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански ,суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 845 од 14. IX. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1892-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на Градежната задруга за за-
вршни работи во градежни,штвото „Плафончпод", РО 
— Скопје, ул. „Герче Петров“, Пошта Ѓорче Петров, 
I кат 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
за здружување од 16 И, 1984 година. 

О,сновачи на задругата се: Ушлиновски Герман 
— Скопје, Јовановски В,асилије — Скопје, Деспотов-
ски Славе — Скопје, Ибраимов Ќамил — Скопје, Ра-
досавлевиќ Љубомир — с. Чучер, СКОПСКО И Михај-
лов Василије — Скопје. 

Основни дејности, завршни работи во градеж-
ништвото; покриварска; паркетарска; молеро-фар-
барска,- изолатерска; гипсарска и штукомермерска 
,изработка и ставање на подови со Вештачки смеси,-
поставување на печки и плочки. 

Задругата во правниот промет со трети лида 
истапува во свое име и за свој,а сметка, а з,а обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара (со сите свои средства. 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица емчат з а д р у г а р и т е до износ 
од 10 000,00 дин. за се,која обврска. 

Лице овластено за застапување е Ушлиновски 
Герм,ан, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
845/84 (371) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 982 од 14. IX. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1736-0-0-0, ја запиша во судскиот 
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нов заст,апник Стојановски Горѓи - директор, без 
ограничување. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. ор. 1012 од 17. IX. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1787-0-0-0. Ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Златарската задруга „Златара Скопје“ Р. О. 
— Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 46, со следните 
податоци. Се брише досегашниот застапник Матиќ 
Антон, а се Запишува новиот застапник Цеков,ска 
Гордана, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи .бр. 
1012/84. (374) 

Окружниот стопански суд, во 'Скопје со решение-
то Фи. б,р. 827 од 7. IX, 1984 година, на регист,арска 
влошка бр. 2-1867-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената н,а лицето овластено за застапување 
на Молеро-фарбарската задруга „Пролет“ — Скопје, 
ул. „Огнан Прица“ бб, со следните податоци: Досе-
гашниот в. д. директор Ивановски Борис се запишу-
ва за директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
827/84. (376) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 994 од 5. IX. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1663-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапув,ање 
на Монтажно-инсталатерската градежна задруга „ЈУ 
ГОГРАДБА", Ц. О. и ограничено емство — Скопје, 
ул. „Орце Николов“ бр. 105, со следните податоци-
Се брише ,досегашниот застапник Кузмановски Иван 
— директор, без ограничување, а се запишува како 

Окружниот стопански суд во Скопј,е, со решение-
то Фи. ор. 986 од 7. IX. 1984 година, на регистарска 
влош,ка ор. 1-1590-14-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гиста,р промената на лицето овластено за застапува-
ње н,а Медицинскиот ф,акултет О. Сол. О. со ООЗТ — 
Скопје при Универзитетскиот центар за медицински 
науки, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, ООЗТ Клиника за 
детски болеста — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со 
следните податоци: Се брише досегашни,от застапник 
проф. д-р Аврам Сади карпо, директор, а се запишува 
нов застапник доцент д-р Никола Софијанов, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
986/84. (379) 

Окружниот стопански суд во Скопј,е, со решение-
то Фи. ,ор. 1003 од 14. IX. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-571-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар ,промената на лицето овластено за застапу-
в,ање на Републичкиот завод за унапредување н,а до-
макинството — Скопје, ул. „Водњанска" бб, со след-
ните податоци. Се брише досегашн,иот застапник Го-
це Милошевски, ,в. д. директор, а се запишува новиот 
застапник Атанас Близнаковски, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1003/84. (375) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 320 од 17. IX. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-11-0-0-0, Ја запиша во-судскиот регистар 
промената-лроширув,ањето на спор“едната дејност на 
Земјоделската задруга „Мирко Делев“, РО — Него,р-
ци — Гевгелија, со ,следните податоци: Се запишува 
проширувањето со следните споредни дејности на 
задругата, организирање, собирање и продажба на 
сите видови шумски производи (капени, малини, бо-
ровинка и сл., собирање, откуп и продажба на пе-
чурки, собирање, откуп и продажба на сите видови 
полжави, желки, змии и др. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
820/84. (386) 

Окружниот стопански суд, во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1005 од 11. IX. 1984 година, н,а регистар-
ска влошка бр. 1-816-0-0-0, ја Запиша во судскиот р“е-
гистар промената на л,ицето овластено за застапу-
вање на Градежно-занаетчиската задруга „Модрич“ 
— Скопје, ул. „221" бр. 1 со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Мојсовски Јанко, в. д. 
директо,р, без ограничу“вање, а се запишува новиот 
застапник Тосовска Бошковска Савица, в. д. дире,ктор, 
без (ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1005/84 (377) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 732 од 12. IX. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-10-0-0-0, Ј,а запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување и 
промената на фирмата на Установата н,а природно 
лечилиште „Минерални Бањи“ — с. Негорци, Гевге-
лија, Ц. О., со следните податоци: Досегашната фир-
ма на работната орг,анизација — Установата на при-
родното лечилиште „Минерални Бањи“ — село Не-
горци, Гевгелија, со Ц. О. се менува така што во 
иднина ќе гласи: Работна организација на природно 
лекувалиште „Минерални Бањи“ — село Негорци, Ц. 
О., Гевгелија. Досегашниот претседател на привреме-
ниот одбор Ефтимов Благој се именува за директор, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
732/84 (387) 

КОНКУРСИ 
РО „Уметност“ — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места.-
1 РАКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКО-СМЕТКО-

ВОДНАТА “СЛУЖБА 
П“окрај општите услови, кандидатите треба да г,и 

исполнуваат и следните услови 
— дипл економист со 2 “години работно искуство, 
— економист со 3 години работно искуство, сред-

но или економско училиште, 
— економист со 4 години работно искуство 
2 РАКОВОДИТЕЛ НА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 
Покрај општите услови, кандидатите треба да ги 

исполнув,аат и следните услови 
— ВСС од градежен или технолошка насока со 

2 години работно искуство; 
— ССС од градежна или хемиска насока со 4 го-

дини работно искуство. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-

вањето 
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Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември“ 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје 

Врз основа на член 73 од Статутот на Земјо-
делската задруга „Пирок“ — Мокриево и Одлуката 

- бр. 115 од го март 1985 година, Задружниот совет 
на .задругата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на индивиду,ален работоводен 
орган 
Кандидатите што ќе се пријават на конкурсот, 

покра] општите услови предвидени со Законот за / 
работните односи, треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови. 

— да имаат завршено виша земјоделска школа, 
— да имаат работно искуство најмалку 4 годи-

ни на раководно место. 
Кои молбите кандидатите треба да ги приложат 

и следните документи: диплома за завршен,а виша 
земјоделска школа и потврда за работното искуство 
на раководно место. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Не благовремено поднесе ните и некомплетираните 
документи нема да се разгледуваат. 

Молбите со потребните документи се доставу- / 
ваат на адреса: Земјоделска задруга „,Пирок“ — Мо-
криево, Струмица, за Конкурсната комисија. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за општествена контрола на цените 
на производите и услугите — — — — 225 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за фондовите з,а заеднички ре-
зерви — — — — — — — — — 226 
Закон за плаќање на доплатеа поштенска 
м,арка „VIII светско првенство во скијач-
ки летови, Планица '85" — — — — 227 
Одлука за кредитната политика на Репуб-
ликата во 1985 година — — — — — 228 
Одлука за усвојување н,а Самоуправната 
спогодба за висината на надоместокот што 
ќе го плаќаат студентите за услугите во 
објектите на Студентскиот центар „Скоп-
је“ — Скопје — — _ _ _ _ _ _ 229 
Одлука з,а разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Болницата за ортопедија, t  
трауматологи1а и косто зглобна туберкуло-
за во Охрид — — — — — — — — 229 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Болницата за душевни бо-
лести — Демир Хисар — — — — — 230 
Одлука за именување членови на Коми-
сијата за избор на директор на Педагош-
кат,а академија „Климент Ох,ридски“ — 
Скопје — — — — — — — __ _ 230 
Одлука за именување членови на Кон-
курсната комиси,ја за избор на директор 
на Центарот за професионална рехабили-
тација на младинци со оштетен слух „25 
Мај“ — Скопје — — — — — — — 230 
Одлука за разрешување ,и именување прет-
,ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Ветеринарниот институт во Скопје 230 
Одлука за разрешување и именување 
претст,авници на општествената заедница 
во Собирот на работниците на Републич-
киот завод за унапредување на соци,јал-
ните дејности — — — — — — — 231 
Одлука з,а именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на Бол-
ницата за нервни и душевни болести — 
Бардовци — Скопје — — — — — — 231 

(Одлука за давање согласност на Одлука-
та на Советот ,на Заводот за рехабилитаци-
ја на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ 
— Битола за избор на директор на За-
водот — — — — — — — — — 231 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставни-ци на општествената заедница во 
Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен вид — Скопје — — — 232 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Заводот за рехабилицаија на 
,слух говор и глас — Скопје — — — 232 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената азедница во 
Советот на Болницата за белодробни за-
болувања — Jaceново — — — — — 232 
Одлука за давање согласност на Одлука-
та за изменување и дополнување н,а Та-
рифниот систем за продажба на електрич-
на енергија — — — — — — — — 233 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 21/84 од 9 јануари 1985 година — 233 
Одлука ,на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 175/84 од 9 јануари 1985 година — 233 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 87/84 од 16 јануари 1985 година — 234 
'Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за даноците на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 235 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнув,ање на Законот за положбата и 
овластувањето на Црвениот крст на М,а-
кедонија — — — — — — — — 325 
Исправка на Програмата за користење на 
средствата за поттикнување на развојот н,а 
земјоделското (производство и за компен-
зација на цената на некои прехранбени 
производи во 1985 година — — — — 235 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

'Договор за издавање доплатна поштенска 
марка „VIII светско првенство во скијачки 
летови, Планица '85" — — — — — 235 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

ПРИЛЕП 
Одлука з,а утврдување стапките на придо-
несите на ОСИЗ на физичката култура — 
Прилеп и за здружување на средства во 
,Републичката СИЗ на физичката кул,тура 
во 1985 година — — — — — — — 236 
РАДОВИШ 
Одлука за определување стапкат,а на при-
донесот за вработување за 1985 година — 236 
СТРУМИЦА 
Одлук,а за утврдување стапките на придо-
несите од доходот на ОЗТ и личниот до-
ход од работен однос, земјоделска дејност 
и самостојно вршење на стопанска дејност 
за Општинската интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Струмица 
за 1985 година — — — — — — — 237 
КУМАНОВО 
Одлука за утврдув,ање на основица за 
|цреометување и плаќање на придонесот за 
здравствена заштита на лица вработени 
кај приватните работодавци — — — — 237 
'Одлука за утврдување н,а износите на при-
донесите за здравствена заштита на од-
делни категории лица — — — — — 237 


