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

Четврток, 1 ноември 1984 
С к о п ј е 

Број 34 ГОД. ХГ. 

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

416. 
Врз 'ошова 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 НАСОЧУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ЗА 

ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за насочување на средства-
та што се обезбедуваат за изградба на електроенер-
гетски објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе »а седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 30 октомври 1984 го-
дина. 

Бр. 08-2757 
30 октомври 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 НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ОБЕЗ-
БЕДУВААТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 

ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува насочување на користе-

њето на средствата што се обезбедуваат за изградба 
на електроенергетски (објекти што како приоритетни 
ќе се градат тао периодот од 1983—1990 година и пре-
земањето гаранција на Социјалистичка Република 
Македонија за отплата на странски кредити. 

Член 2 
Средствата што се обезбедуваат според Законот 

.за задолжително здружување на дел од средствата 
на 'општествената репродукција за учество во фи-
нансирањето на изградбата на електроенергетски об-
јекти („Службен весник на СРМ" број 7/83), Законот 
за обезбедување средства за изградба на електроенер-
гетски објекти („Службен весник на СРМ" бро ј 23/83 
и 23/84) и со Законот за издвојување на дел од (дохо-
дот што е резултат на исклучителни погодности на 
пазарот во 'основните организации на здружениот 
труд од електростопанството („Службен весник на 
СРМ" број 42/82), се користат за изградба на елек-
троенергетски објекти што како приоритетни ќ е се 
градат во . периодот од 1983—1990 година. 

За намените од став 1 на овој член ќе се ко-
ристи и дел од средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање е а побрзиот развој на стопански 
^недоволно развиените републики и автономни по-
краини, во висина од 20% од пресметковната вред-
ност за производствените објекти, а 10<уп за (другите 
објекти. 

Член 3 
Во остварувањето н а (Програмата за изградба на 

електроенергетски објекти во периодот од 1983—1990 
година, средствата од член 2 на овој закон ќе се 
користат за изградба на електроенергетските објекти 
утврдени како приоритетни со Резолуцијата за оп-
Јлтествено-економашот развој во првата етапа од 
спроведувањето на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација и з а 'економската политика на 
Социјалистичка Република Македонија во 1984 го-
дина („Службен весник на СРМ" број 37/83 и 21/84), 
а посебно за ТЕ „Битола" 1П. 

Средствата од член 2 иа овој закон ќе се корис-
тат и за изградба на диспечер еко -ин фо р м ати вниот 
управувачки систем, како обврска преземена со меѓу-
народни договори и за 400 КВ далновод „Битола-Вру-
ток-Скопје", со ТС 400/110 КВ „Скопје". 

Средствата од член е на овој закон ќе се ко-
ристат и за изградба на ХЕ „Козјак", студии, истра-
ги и изработка на инвестиционо - те хничка документа-
ција за електроенергетски објекти во Републиката 
како и за здружување за изработка на заеднички 
проекти за нови електроенергетски објекти во земја-
та за користење на хидроенергет скиот, термо енергет-
скиот и нуклеарниот потенцијал за задоволување на 
потребите од електрична енергија во СРМ по 1988 
година. 

Член 4 
Усогласувањето на динамиката меѓу приливот на 

средствата и потребните средства за изградба на об-
јектите од член 3 на овој закон се обезбедува со 
мерките во резолуциите за општествено-економскиот 
развој и економската политика во Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 5 
За обврските по кредитите што се земаат во 

странство за изградба на електроенергетските објек-
ти на член 3 на овој закон, гарантира Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 6 
Средствата од ставот »1 на член 2 од овој 

закон се користат врз основа на одлука што ја до-
несува Самоуправната инге реона заедница за енерге-
тика на Македонија по претходно прибавено мислење 
на Извршниот аовет на Собранието на СР Маке-
донија. 

Ч лен 7 
За текот на изградбата на објектите утврдени со 

овој закон и за користење на средствата, Самоуправ-
ната интересна заедница за енергетика на Македо-
нија повремено, а најмалку еднаш годишно, го извес-
тува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 8 
Овој закон /влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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417. 
Врз основа на член 376, став алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседате летото на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА 
ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за пазаришната инспекција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политточкиот 
собор, одржани на 30 октомври 1984 година. 

Бр. 08-2723 
30 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШ-

НАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за пазаришната инспекција („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 40/73 и 6/79), во член 17 по 
став 2 се додава нов став 3 кој глааи: 

„Средствата на име разлики во цените се упла-
туваат на посебна сметка и се користат за републич-
ки стоковни резерви". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1984 година. 

418. 
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 ИЗМЕНИТЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1984 ГОДИНА 

Се прогласуваат измените на Републичкиот буџет 
за 1984 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Опнтественочполитичкиот собор, одржани на 30 ок-
томври 1984 година. 

Бјр. 08^2758 
30 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

И З М Е Н И 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1984 година („Служ-

бен весник на СРМ" број 38/83), во член 1 став 1 
износот „15.412.000.000" се заменува со износот 
„16.121.000.000", а 00 став 2 точка 1 износот 
„11.258.594.000" се заменува со износот „11.967.594.000". 

Член 2 
Во член 3 — Биланс на приходите и расходите 

иа Републичкиот буџет за 1984 година во оддел I. 
Приходи, во точката 1, Непосредни изворни приходи. 
Група 71 — Приходи од даноци од доходот на ОЗТ, 
во форма на приходите 710 — Данок од доход на 
ОЗТ, износот „600.000.000", на двете места се замену-
ва со износот „500.000.000", а вкупниот износ на из-
ворот на приходите Група 71 — износот „600.000.000" 
се заменува оо износот „500.000.000" и во Групата на 
приходите 73 — Приходи од даноци на промет на 
производи и услуги и од даноци на промето! на 
недвижности и права во контото 730 — Основен да-
нок на промет на производи износот „7.883.894.000" 
се заменува со износот „8.512.894.000", во контото 731 
— Посебен републички данок на промет на ппоиз-
вади, износот „1.800.000.000" се заменува со износот 
„1.980.000 000", а вкупниот износ на изворот на при-
ходите Група 73 — „9.683.894.000" на двете места се 
заменува со износот „10.492.894.000". 

Во оддел II. Расходи, Група 41 — Сродства за 
посебни намени и други намени за работата на орга-
ните на управата., на контото 410 — Средства за 
лични доходи и други лични примања на функцио-
нерите и делегатите, износот „575.599.000", се заме-
нува со износот „900.599.000", на контото 416 — Сред-
ства за инвестиции во објекти и опрема на опште-
ствениот стандард, износот „149.000.000" се заменува 
со изнооот „167.000.000", на контото 417 — Средства 
за отплага на кредити, износот „392.500.000" се за-
менува со износот „436.500.000", а вкупниот износ на 
Група 41 износот „1.891.756.000" на двете места ое 
заменува со износот „2.338.756.000"; во Група 43 — 
Средства за поттикнување на развојот, за интервен-
ции во стопанството и поттикнување на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените подрачја, 
на контото 431 — Компензации, регреси и надоместо-
ци, износот „350.000.000" се заменува со износот 
„612 000.000"; вкупниот износ на Група 43 износот 
„489.000.000" на двете места се заменува со износот 
„751.000.000", а во ставката вкупно расходи (40—48) 
износот „15.412.000.000" се заменува со износот 
„16.121.000.000". 

Член 3 
Во член 4 во почетокот, износот „15.412.000.000" 

се заменува со износот „16.121.000.000". 
Во раздел 8 — Републички секретаријат за внат-

решни работи, позиција 104 — Средства за отплата 
на ануитет — износот „33.500.000" се заменува со 
•износот „40.500.000", а во ставката основна намена 
износот „328.058.000" се заменува со износот 
„335.058.000". Во ставката Вкупно раздел 8 (позиции 
од 93 до 107), износот „2.399.266.000" на двете места 
се заменува со износот „2.406.266.000". 

Во ставката —- рекапитулација износот 
„545.348.000" се заменува со износот „552.348.000", а 
износот „2.399.266.000" се заменува со износот 
„2.406.266.000". 

Во раздел 63 — Средства за компензации и рег-
реси, позицијата 564 — Регреси за повластици во 
патниот сообраќај и семенски материјал, за пченица, 
сврзникот „и" се заменува со запирка и на крајот се 
додаваат зборовите „и вештачки ѓубрива", износот 
„100.000.000" се заменува со износот „362.000.000", а 
во ставката — Износ на основната намена и вкупно 
раздел 63 (позиција од 563 до 564) износот 
„350.000.000" на трите места се заменува со износот 
„612.000.000". 

Во раздел 64 — Средства на резервите и за дру-
ги обврски на Републиката: 
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— 1во позицијата 56 — Средства за спроведување 
на Општествениот договор за стекнување на доход 
на работните заедници и за усогласување на личните 
доходи на функционерите и на раководните работ-
ници, износот „86.000.000" се заменува со износот 
„411.000.000"; 

— во позицијата 566 — За изградба и опремува-
ње на објекти што се од општ интерес за Републи-
ката — износот „119.000.000" се заменува со износот 
„137.000.000" И 

— во позицијата 567 — За отплата на ануитета 
по користени кредити и заеми износот „359.000.000" 
се заменува со износот ,.456.000.000", а во ставката — 
Износ на основна намена износот „666.000.000" се за-
менува СО ИЗНОСОТ „1.106.000.000". 

Во ставката вкупно раздел 64 (позиции од 565 
до 575) и во ре капитулацијата, износот „1.955.279.000" 
на четирите места се заменува со износот 
,.2.395.279.000". 

Ч лен 4 
Овие измени влегуваат во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

419. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование и член 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено^политичкиот собор, одржани на 30 
октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО УНИВЕР-
ЗИТЕТСКОТО СОБРАНИЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ 
СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" 

ВО СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат претставниците на општествената 

заедница во Универзитетското собрание и Универзи-
тетски от совет на Универзитетот „Кирил и Методиј" 
во Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани, и тоа: 

Методи Антов, 
Бурхан Адеми, 
Стеван Георгиевски, 
Јован Ганчев, 
Љупчо Гајдарџиски, 
Стојан Димовски, 
Орести Димовски, 
Перо Манов, 
Елена Ѓурковиќ, 
Васил Косто јч,иновски, 
Јован Камб ерски, 
днр Александар Маневски, 
Панче Михајлов, 
Драган Николовски, 
Јован Андонов, 
Јованче Перчу киновски, 
Павле Рибарски, 
Александар Спасовски, 
Абедин Ќеф ј ани и 
Рамо Шукри. 
За претставници на општествената заедница во 

Универзетското собрание на Универзитетот „Кирил и 
Методиј" во Скопје се именуваат: 

Мирко Апостоловски, член на Претседателството 
на СОМ, 

Слободан Арнаудов, раководител на Компјутер-
ски служби во „ОХИС" — Скопје, 

Славка Арсова, директор на Училишниот центар 
„Цветан Димов" — Скопје, 

м-р Томислав Атанасовски, член на Извршниот 
одбор на Стопанската комора на Македонија, 

Борис Атанасовски, директор на Марксистичкиот 
центар „Мито Хаџивааилев — Јасмин" — Скопје, 

д-р Коста Балабанов, директор на РО Музеј на 
Македонија — Етнолошки, Археолошки и Историски, 

Илија Бошков, член на Претседателството на РК 
ССРНМ, 

Јездимир Богдански, делегат во Опште ствено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

И с м е а н Емурлаи, заменик на генералниот ди-
ректор на „Тетекс" — Тетово (дипл. економист), 

Кирил Доревски, фармацевт, директор на работ-
ната единица Внатрешен промет при РО „Алкалоид" 
— Скопје, 

Елена Ѓурковиќ, член на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, 

Салих Емин, член на Претседателството на РК 
на ССРНМ, 

Миодраг Ефремов, директор на ХЕЦ „Тито" Мав-
рово — Гостивар, 

Аце Коцевски, член на Претседателството на 
ССММ, 

Ристо Лазаров, директор на Македонското изда-
ние на „Комунист", 

Лазар Караџов,, дипл. маш. инж., потпретседател 
на Работоводниот орган за развој на Металски завод 
„Тито" — Скопје, 

Никола Митев1ски, член на Претседателството на 
СЗБ од НОВ на Македонија, 

Фуат Јашари, извршен секретар на Претседател-
ството на ЦК СКМ, 

Ленче Ст аир ева, виш советник во Собранието на 
СРМ и 

Момчило Стојковски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, конструктор-
дефектатор во Фабриката „11 Октомври" — Кума-
ново. 

Од редот на именуваните претставници на опште-
ствената заедница во Универзитетското собрание на 
Универзитетот „Кирии и Методиј" во Скопје во Уни-
верзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Ме-
тодиј" во Скопје се именуваат: 

Мирко Апостоловски, член на Претседателството 
на СОхМ, 

Слободан Арнаудов, раководител на Компјутерски 
служби во „ОХИС" — 'Скопје, 

Славка Арсова, директор на Училишниот центар 
„Цветан Димов" — Скопје, 

Илија Бошков, член на Претседателството на РК 
ССРНМ, 

Јездимир Богдански., делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Исмалаи Емурлаи, заменик на генералниот ди-
ректор на „Тетекс" — Тетово (дипл. економист). 

Кирил Доревски, фармацевт, директор на работ-
ната единица Внатрешен промет при РО „Алкалоид" 
— Скопје, 

Салих Емин, член на Претседателството на РК на 
ССРНМ, 

Миодраг Ефремов, директор на ХЕЦ „Тито" Мав-
рово — Гостивар и 

Фуат Јашари, извршен секретар на Претседател-
ството на ЦК СКМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08 2756 
30 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкмогг собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 
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420. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-лолитичкиот собор, одржа-
ни на 30 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИН-

СТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на 'Општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Институти при Меди-
цинскиот факултет во СкЈопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани-. 

Светозар Кумановски, 
Борка Кишманова и 
Спасе Куљам. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Институти при Медицинскиот фа-
култет во Скопје се именуваат: 

Трпе Јаневски, член на ГК СКМ — Скопје, дипл. 
правник во ЖТО — Заеднички служби — Скопје, 

Васил Саров, машински инженер во Рудници и 
железарница „СКОПЈЕ" ООЗТ Машинско одделение и 

Радмила Хорватиќ, член на Извршниот совет на 
Собранието на општината Чаир — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Цр. 08-2753 
30 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

дчр инж. Илија Черенналковски, е. р. 

Претседател 
на Опште ствено-политичкиогг собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

421. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-оолитичкиот собор, одр-
жани на 30 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА БИО-
ЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Универзитетскиот центар за 
биолошки и биотехнички науки во Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

Рада Вражанска и 
Жанета Бранова. 
З а пре тставници (на општествен ата зае дница во 

Советот на Универзитеггскиот центар за биолошки и 
биотехнички науки (во Скопје, се именуваат: 

Илија Оровчанец, член на Советот на Републи-
ката и 

Цветко Теофиловкжм, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
ЗИК „Скопско Поле" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2754 
30 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

мир Павле Георгиевски, е. р. 

422. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за (основање на организа-
ција за приредување игри на среќа („Службен весник 
на СРМ" број 26/80), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено^политичкиот 
собор, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО СОВЕТОТ НА 

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува^ претставниците на Собранието на 
СРМ во Советот на Лотарија на Македонија, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

Ангеле Божиновски, 
Трајко Ке царовски и 
Живко Трајковски. 
За претставници на Собранието на СРМ во Со-

ветот на Лотарија на Македонија се именуваат: 
Ангеле Божиновски, член на Советот на Репуб-

ликата, 
Велимир Вељановски, член на Извршниот совет 

на Собранието на град Скопје и 
Благој Ристоманов, член на Советот на Репуб-

ликата. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-2751 

30 октомври 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 Опште ствено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

423. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Ошптественонполитичкиот собор, одр-
жани на 30 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 
I Ат I 

Се разрешуваат претставниците на (општествената 
заедница во Советот на Центарот за образование н а 
кадри за безбедност и општествена (самозаштита, пек 
ради истек на времето за кое се именувани: 
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Ристо Петков и 
Димитар Јосиф овоки. 
За претставници на општествената .заедница во 

Советот на Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита се именуваат: 

Момчило Апостолов, заменик на секретарот на 
Собранието на СРМ и 

Владимир Асановски, извршен секретар на Прет-
седателството на Општинскиот комитет на СКМ Чаир 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2749 
30 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д^р инж. Илија Черепнадиовски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкшот собор, 

мир Павле Георгиевски, е. р. 

424. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политмчкиот собор, одржани на 
30 »октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ПРИ ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената за-
едница во Советот на ООЗТ Институт за »сточарство 
при РО Земјоделски факултет во Скопје, поради ис-
тек на времето за кое е именуван 

Бранко Шумански. 
За претставник на општествената заедница во Со-

ветот на ООЗТ Институт за сточарство при РО Зем-
јоделски факултет во Скопје се именува 

м-р Апостол Целевски, директор на ООЗТ . Коо-
перација при ЗИК „Скопско Поле" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2745 
30 октомври 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, 

м ^ Павле Георгиевски, е. р. 

425. 
Врз основа на (член 23 од Општествениот дого-

вор за основите на стратегијата на технолошкиот раз-
вој на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ" број 7/84), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и О пштест вено -пол и ти чки от собор, одржани на 
30 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА ОДБОРОТ 
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕ. 

ГИЈАТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА СФРЈ 

За заменик член на Одборот за следење на спро-
ведувањето на Општествениот договор за основите на 
стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ се оп-
ределува 

м-р инж. Томислав Новаковски, делегат во Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СРМ, инж. 
геолог во Институтот при Рудници и железарница 

Скопје" — Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Бр. 08-2746 

30 октомври 1984 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Ластова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

426. 

Врз основа на Одлуката на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија од 24 мај 1984 година 
(„Службен весник на СРМ" број 19/84), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ОДБОР ЗА ДЕКАДАТА НА ИНВАЛИДИТЕ ОН 
1983—1992 ГОДИНА 

За член на Републичкиот одбор за декадата на 
инвалидите ОН 1983—>1992 се определува 

д-р Милан Јовановски, делегат во Соборот на 
здружениот труд во Собранието на СРМ, вработен во 
ООЗТ Институт при Медицинскиот факултет — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2747 
30 октомври 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 Опште стоено-политичкиот собор, 

хМ-р Павле Георгиевски, е. р. 
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427. 
Брз основа на член 118 од Законот за патишта 

(„Службен весник на ОРМ" број 15/80), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
сгвено-политичкиот собoр, одржани на 30 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РА-
БОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО „МАКЕДОНИЈАПАТ" 
— СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕК-
ТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАИАТ" 

— СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот 
савет на Работната организација за одржување на јав-
ни патишта „ М аке дони јдп ат" — Скопје, со која за ге-
нерален директор на Работната организација за одр-
жување на јавни патишта „Македонијапат" — Скопје 
е именуван инж. Томислав Посохин, член на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Центар — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2752 
30 октомври 19Ѕ4 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. 

428. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на 'Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Ошитеетв ено -поли ги чкиот собор, одр-
жани на 30 октомври 1984 година, (донесе 

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

ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА 
ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА 

За членови на Комисијата за избор на директор 
на ООЗТ Клиника за пулмологија и алерголегија се 
именуваат 

Агим Муфтари, извршен секретар на Претседа-
телството на ОК СКМ Центар — Скопје и 

Аризан Нестор овски, член на Советот на Репуб-
ликата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1750 
30 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 1 

на Оп пгте стоено -политичкиот собор, 
м-р Павле Георгиевски, е. р. 

429. 
Брз основа на член 26 став 2 од Законот за му-

зејската дејност („Службен весник на СРМ" број 
25/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествен очпскјтитичшот собор, одржа-
ни на 30 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕО-
ЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО МУЗЕЈ НА МА-

КЕ ДОНИ ЈА — АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ 
И ИСТОРИСКИ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки 
и Историски во Скопје, со која за директор на РО 
Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и 
Историски — Скопје се именува днр Коста Балаба-
нов, досегашен в. д. директор на РО Музеј на Маке-
донија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2748 
30 октомври 1984 година 

Скопје / 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Опште стоено -политичкиот собор, 

мир Павле Георгиевски, е. р. 

430. 
Врз основа на член 167 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 
октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 
СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — 
Скопје, со која за директор на Заводот за рехабили-
тација на слух, говор и глас — Скопје е именувана 
Славка Кале никова, досегашен директор на Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2755 
30 'октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот собор, 

мир Павле Георгиевски, е. р. 
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431. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, а во врска со 
член 4 од Законот за обезбедување и насочување на 
средствата за поттикнување на развојот на земјодел-
ското производ ство и за компензација на цената на 
некои прехранбени производи („Службен весник на 
СРМ" број 37/83 и 17/84), Собранието на СР Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 30 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНА-
ТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 

1984 ГОДИНА 

I 
Во Програмата за користење на средствата за 

потпикнување на развојот на земјоделското произ-
водство и за компензација на некои прехранбени про-
изводи во 1984 година („Службен весник на СРМ" 
број 8/84, 14/84 и 25/84), во делот I се додава нов 
став 2 кој гласи: 

„Покрај средствата од став I на овој дел, ќе се 
користи и износ од ЗОО милиони динари за компен-
зација на дел дел од цената на брашното. Овие сред-
ства се обезбедуваат со посебна »одлука на Собрание-
то на СР Македонија". 

II 
Во делот И алинеја 4 износот „ЗОО" се заменува 

со износот „600". 

ш 
Во делот VI став 1 по алинејата 2, се додава нова 

алинеја 3 која гласи: 
„ — на организациите на здружениот труд што 

се занимаваат со производство на брашно на терито-
ријата на СР Македонија — за продаденото коли-
чество брашно од сопствено производство и на орга-
низациите на здружениот труд што се занимаваат со 
промет на брашно или со производство на леб — за 
купеното количество брашно од организациите на 
здружениот труд од другите социјалистички репуб-
лики и (социјалистичките автономни покраини, за пе-
риодот од 1 октомври до 31 декември 1984 година — 
во износ од 5,00 дин ./кг". 

Во став 2 по зборовите: „Компензацијата од" и 
во став 3 по зборовите: „Компензација според" се до-
даваат зборовите: „став 1 алинеите 1 и 2 од". 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ; 

Бр. 08-2741 
зо октомври 1984 година 

Скопје 

Заменик на претседателот 
на Соборот на здружениот труд. 

Тимо Ефтимов, е. р. 

432. 
Врз основа на член 318 став 2 и на член 332 

став 1 алинеја 1 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а во врска со член 71 од За-
конот за Народната банка на Македонија („Службен 
весник ва СВМ" број 36/77), Собранието на СР Маке-
донија, на 'седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 30 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ШТО 
ПО ОСНОВА НА КАМАТА И ПРИПАЃА НА НАРОД-
НАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА И НА ДЕЛ ОД 
СРЕДСТВАТА ОД КАМАТАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА-

ТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 

Член 1 
Од делот од приходите на Народната банка на 

Македонија што ќе го оствари во 1984 година по 
основ на каматата по кредитите од средствата на при-
марната емисија се издвојува износ од 250 милиони 
динари за компензација на дел од цената на браш-
ното. 

Средствата од став 1 на овој член се пренесуваат 
на посебната републичка сметка — Средства за пот-
тикнување на развојот на земјоделското производство 
и за компензација на цената на некои прехранбени* 
производи, до крајот на 1984 година, во зависност од 
остваруваше то на приходите на Народна га банка на 
Македонија. 

Член 2 
На сметката од член 1 на оваа одлука се прене-

сува и дел од средствата по основа на зголемената 
камата на задолжителната резерва на банките во ви-
сина од 3%, а врз основа на самоуправната спогодба 
што ја склучуваат банките за здружување на овие 
средства. 

Член 3 
Републичкиот секретар за финансии ќе донесе 

поблиски прописи за начинот на пресметувањето и 
на пренесувањето на средствата од членовите 1 и 2 
на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2742 
30 октомври 1984 година 

Скопје 
Заменик на претседателот 

на Соборот на здружениот труд. 
Тимо Ефтимов, е. р. 

433. 

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, а во врска со 
член 2 од Законот за формирање средства на соли-
дарноста на Социјалистичка Република Македонија 
за отстранување на последиците од елементарни не-
погоди и за воведување „Недела на солидарноста" 
(„Службен весник на СРМ" број 39/78 и 19/80), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
па седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 30 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА АКОНТАЦИ-
ЈАТА ШТО НА ИМЕ ПОМОШ СЕ ДАВА ОД СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТ-
СТРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 
1983 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА КОПАОНИК 

1. Со оваа одлука се утврдува висината на акон-
тацијата што на име помош од Социјалистичка Ре-
публика Македонија се дава на СР Србија и на САП 
Косово за отстранување на штети од земјотресот во 
1983 година на подрачјето на Копаоник. 

Помошта од став 1 на оваа точка вредносно из-
несува 114.400.000 динари. 

2. Во износот од точка 1 на оваа одлука е вклу-
чена и помошта во парични средства и материјали да-
дени од други даватели од територијата на Соција-
листичка Република Македонија. 
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3. Поголемиот дел од обврската на Републиката 
од точка 1 на оваа одлука ќе се намири од средства-
та на солидарноста на Републиката за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди, а другиот 
дел од другите даватели од територијата на Соција-
листичка Република Македонија. 

4. Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија ќе гп распредели средствата од точка 1 на 
оваа одлука на СР Србија и на САП Косово во за-
висност од обврската на СР Македонија што се утвр-
дува со ме гу ре пуб лички договор. 

5. Помошта од точка 1 на оваа одлука целосно 
ќе се намири до 31 декември 1984 година. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. Об 2743 
30 октомври 1,984 година 

Скопје 

Заменик на претседателот 
на Соборот на здружениот труд, 

Тимо Ефтимов, с. р. 

434. 
Врз основа на член 83 став 1 и член 94 став 4 од 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО 
НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ УПРАВАТА ЗА ЗА-
ЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 

СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за условите и начинот на користе-

њето на услугите што ги врши Управата за заеднички 
работи во Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија („Службен веоник на СРМ" бр. 26/83), во 
член 9 став 1 во вториот ред се бришат зборовите: 
„и зградата во Стар Дојран". 

Во член 9 по став 2 се додаваат два нови става 
кои гласат: 

„Објектот „Охрид" во Охрид можат да го ко-
ристат за (престој и одмор и функционерите од став 
1 на член 8 од оваа уредба доколку објектот не е 
ангажиран за потребите на репрезентацијата на Ре-
публиката. 

По исклучок и под определени услови, а во сог-
ласност на Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија објектот „Охрид" 
во Охрид можат да го користат за престој и одмор 
и други лица". 

Член 2 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Зградата на улица „Ужичка" бр. 25 во Белград 

за службени потреби имаат право да ја користат 
функционерите од став 1 на член 8 од оваа уредба, 
Како и претседателот на Републичката конференција 
на ССРНМ, секретарот на Извршниот совет на Прет-
седателството на ЦК на СКМ, претседателот на Соју-
зот на синдикатите на Македонија и претседателот 
на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата 
на борците од НОВ на Македонија. 

Објектот од став 1 на овој член можат да го ко-
ристат и членовите на Претседателството на СР Ма-
кедонија и на Претседателството на ЦК на СКЈ од 
СР Македонија. 

Објектот од став 1 на овој член може да се 
користи и за одржување на состаноци што ги свику-
ваат функционерите што имаат право да го користат 
објектот". 

Член 3 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Зградите: во Стар Дојран, во Цавтат и на По-

пова Шапка се користат за потребите на репрезента-
цијата на Републиката и за престој и одмор на 
функционерите од став 1 на член 8 од оваа уредба, 
членовите на Сојузниот извршен совет од СР Маке-
донија.. членовите на Претседателството на СР Ма-
кедонија, претседателот и потпретседателите на собо-
рите на Собранието на СР Македонија,, претседателот 
на Републичката конференција на ССРНМ, претседа-
телот на Советот на ССМ, претседателот на Репуб-
личкиот одбор н а СЗБ од НОВ на Македонија, како 
и членовите на- Претседателството на ЦК на СКМ, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Советот на федерацијата од СРМ, Советот на Репуб-
ликата, функционерите кои раководат со републич-
ките органи на управата и републичките организа-
ции, како и соодветни функционери во други држав-
ни органи и во органите на општествено - полити чки -
те организации на федерацијата од СР Македонија. 

Покрај функционерите од став 1 на овој член 
зградите во Стар Дојран, во Цавтат и на Попова 
Шапка за одмор мелеат да ги користат и членовите 
на (нивните потесни семејства заедно со носителот на 
право. 

Под потесно семејство во смисла на оваа уредба 
се подразбира брачниот другар и деца на носителот 
на правото до 18 години". 

Член 4 
Во член 16, став 1, во четвртиот ред по зборот.-

имену ва" се додаваат зборовите: „и назначува". 

Член 5 
Во член 28, став 1 во четвртиот ред, по зборот: 

„Македонија" се додаваат запирка и зборовите: 
„претседателите на работните тела на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, претседава-
чот на делегацијата на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија во Соборот на републики-
те и покраините, координаторот на делегатите од 
Социјалистичка Република Македонија во Сојузниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија". 

Член 6 
Во член 31, став 1 по зборот: „Извршен совет" 

се додаваат зборовите: „претседателите на соборите 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

Ч л ен 7 
Во член 38, став 1 по зборовите: „претседателот 

на Уставниот суд на Македонија" се додаваат зборо-
вите: „пре тсе дате лиге на соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1004/1 
21 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
• • на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 
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435. 
Врз основа на член 84 став 2 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен 'весник на СРМ" број 
43/81), а во врска со точка 14 од Одлуката за начи-
нот на формирање на цените за нафта и нафтени 
деривати („Службен лист на СФРЈ" број 28'84), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 
ТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ИЗ-
ДВОЈУВААТ НА ПОСЕБНА СМЕТКА НА ИМЕ НАДО-
МЕСТОК ЗА РАЗВОЈ НА РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН 

Член 1 
Во член 3, став 1 ред 2 од Одлуката за користе-

ње на средствата што се издвојуваат на посебна смет-

ка на име надоместок за развој на рудниците за 
јаглен („Службен весник на СРМ" број 22/83 и 34/83) 
изиосот „250.039.000" се заменува со износот^ 
„312.459.000" и во истиот член во прегледот по ле-' 
жмштето „Берово" се додава и лежиштето „Звегор-' 
Стамер" во следните износи по намените утврдени со* 
Одлуката, ВО динари: „62.420.000; 25.633.Р00; 26.687.000; 
10.100.000". 

Ч лен 2 
-Оваа 'Одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23 1436/1 
25 октомври 1984 година 

Скопје 
П о тп р ете е д атол 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 

ЦЕНТАР 
278. 

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Центар, Собранието 
на СИЗ на културата на општината Центар, на сед-
ницата одржана на 18 -октомври 1984 година, на 
предлог на Извршниот одбор, донесе 

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

РАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 2 став 1, алинеја 1 „од доходот на ОЗТ 

1,02%" се менува и гласи: 
— од доходот на ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од ли-

чен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи: 
— од личен доход од работен однос — 1,05%. 

Член 2 
Во член 2 став 2 вкупниот износ од „344.191.000 

динари" се менува и ставот гласи: — вкупниот из-
нос на средствата што СИЗ на културата на општина-
та Центар ќе го оствари со применувањето на при-
донесите од претходниот став ќе изнесува 355.609.000 
динари. 

Член 3 
Во член 2 став 3 „стапката од 0,63%" се менува 

и ставот гласи.- — организациите на здружен труд 
од областа на предучилишното, основното и средно-
то насочено образование и здравството, придонес од 
личен доход од работен однос ќе плаќаат но стапка 
од 0,53%. 

Член 4 
Во член 3 алинеја 1 „71,96°/о од остварените при-

ходи од доходот на ОЗТ" се менува и гласч: — 
78,38% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, 
и алинеја 2 од истиот член, .,71,96% од остварените 
приходи од личен доход »од работен однос" се мену-
ва и гласи: —• 82182% од (остварените приходи од 
личен доход од работен однос. 

Член 5 
Во член 3 став 2 „износот од 243.591.000 динари" 

се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на сред-
ствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на 
културата на град Скопје со применување то на про-
центите од претходниот став на овој член не може 
да изнесува повеќе од 278.148.000 динари. 

Член 6 
Во член 4 алинеја 1 „22,00% од остварените при-

ходи од доходот на ОЗТ" се менува и гласи: — 
15,95% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, 
и алинеја 2 од истиот член „22,31 % од остварените 
приходи од личен доход од работен однос" се мену-. 
ж и гласи: — 11,11% од (остварен-ите приходи од 
личен доход од работен однос. 

Член 7 
Во член 4 став 2, „вкупниот износ од 74.759.000 

динари" се менува и ставот гласи: — вкупниот износ 
на средствата што ќе биде здружен во Републич-
ката заедница на културата со применувањето на про-
центите од претходниот став на овој член не може 
да изнесува повеќе од 51.620.000 динари. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 03-36/1 
19 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Милица Стошиќ, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ЧАИР 

279. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ 

на културата на општината Чаир, Собранието на СИЗ 
на културата на општината Чаир, на седницата одр-
жана на 18 'октомври 1984 година, на предлог на 
Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛ-
ТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 2 став 1, алинеја 1 „од доходот на ОЗТ 

1,02%" се менува и гласи: 
— од доходот од ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од ли. 

чен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи: 
— од личен доход од работен однос — 1,05%. 
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Член 2 
Во член 2 став 2 вкупниот износ од „32.461.000 

динари" се менува и ставот гласи: — вкупниот из-
нос на средствата што СИЗ на културата на општи-
ната Чаир ќе пи оствари со применувањето на при-
донесите од претходниот став ќе изнесува 33.804.000 
динари. 

Член 3 
Во член 2 став 3 „стапката од 0,63%" се менува 

и ставот гласи: — организациите на здружен труд 
од областа на предучилишното, основното и средното 
насочено образование и здравството, придонес од 
личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка 
од 0,53%. 

Член 4 
Во член 3 алинеја 1 „30,96% од остварените при-

ходи од доходот на ОЗТ" се менува и гласи: — 
39,99% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, 
и алинеја 2 од истиот член, „30,96% од остварените 
приходи од личен доход од работен однос" се мену-
ва и гласи: 39,31% од остварените приходи од личен 
доход од работен однос. 

Член 5 
Во член 3 став 2 „износот од 9.806.000 динари" 

се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на сред-
ствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на 
културата на град Скопје оо применувањето на про-
центите од претходниот став на овој член не може 
да изнесува повеќе од 13.159.000 динари. 

Член 6 
Во член 4 алинеја 1 „22,00% од остварениот 

приход од доходот на ОЗТ" се менува и гласи: — 
15,95% од остварените приход^ од доходот на ОЗТ 
и во алинеја 2 од истиот член „22,31% од остваре-
ните (приходи од личен доход од работен однос" се 
менува ,и гласи: — 11,16% од остварените приходи 
од личен доход од работен однос. 

Член 7 
Во член 4 'став 2 „вкупниот износ од 6.986.000 

динари" се менува и ставот гласи: — вкупниот износ 
на средствата што ќе биде здружен во Републичката 
заедница на културата ао применувањето на процен-
тите од претходниот став на овој член не може да 
изнесува повеќе од 4.976.000 динари. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де 

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

Бр. 03-34/1 
18 октомври 1984 година Претседател, 

Скопје Седат Кубур, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ГАЗИ БАБА 

280. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Гази Баба, Собра-
нието на СИЗ на културата на општината Гази Ба-
ба — Скопје, на седницата одржана на 18 »октомври 
1984 година, на предлог на Извршниот одбор, до-
несе 

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

ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 
ГОДИНА 

Член 1 
Во член 2 став 1, алинеја 1 „од доходот на ОЗТ 

1,02%" се менува и гласи: 

— од доходот од ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од ли-
л,ен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи: 

— од личен доход од работен однос 1,05%. 

Член 2 
Во член 2 став 2 вкупниот износ од „164.756.000 

динари" се менува и ставот гласи: — вкупниот из-
нос на средствата што СИЗ на културата на општи-
ната Гази Баба ќе ги оствари со применување на 
придонесите од претходниот став ќе изнесува 
174.054.000 динари. 

Член з 
Во чаен 2 став 3 „стапката од 0,63%" се менува 

и ставот гласи: организациите на здружен труд од 
областа на предучилишното, основното и средното 
насочено образование и здравството, придонес од ли-
чен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка 
од 0,53%. 

Член 4 
Во член 3, алинеја 1 „60,41% од остварените при-

ходи од доходот на ОЗТ", се менува и гласи: 74,00% 
од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и али-
неја 2 од истиот член, „60,40% од остварените при-
хода! од личен доход од работен однос" се менува 
и гласи: 77.78% од остварените приходи од личен 
доход од работен однос., 

Член 5 
Во член 3 ста® 2 износот од „109.848.000 динари" 

се менува и ставот гласи.- — вкупниот износ на сред-
ствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на 
културата на град Скопје со, применување на про-
центите од претходниот став на овој член не може 
да изнесува повеќе од 128196.000 динари. 

Член 6 
Во член 4 алинеја 1 „22,00% од остварените 

приходи од доходот на ОЗТ" се менува и гласи: — 
15,96% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, 
и алинеја 2 од истиот член „22,31% од остварениот 
приход од личен доход од работен однос" се менува 
и гласи: 11,16% од остварениот приход од личен до-
ход од работен однос. 

Член 7 
Во член 4 став 2 „вкупниот износ од 35.965.000 

динари" се менува и ставот гласи-. — вкупниот износ 
на средствата што ќе бидат здружени во Републичка-
та заедница на културата се применуваат на про-
центите од претходниот став на овој член не може 
да изнесува повеќе од 26.915.000 динари. 

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

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

Бр. 03-38/1 
18 октомври 1984 година 

Скопје 
(Претседател, 

Бранко Цветков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
КИСЕЛА ВОДА 

281. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Кисела Вода, Собра-
нието на СИЗ на културата на 'општината Кисела 
Вода, на седницата одржана на 18 октомври 1984 
година, на предлог на Извршниот одбор, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛ-
ТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 2 став 1, алинеја 1 „од доходот на ОЗТ 

1,02%" се менува и гласи: 
— од доходот од ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од ли-

чен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи: 
— од личен доход од работен однос 1,05%. 

Член 2 
Во член 2 став 2 вкупниот износ од „130.574.000 

динари" се менува (и -ставот гласи .- — вкупниот износ 
на средствата што СИЗ на културата на општината 
Кисела Вода ќе ги оствари со применување на при-
донесите од претходниот став ќе изнесува 138.236.000 
динари. 

Член 3 
Во член 2 став 3 „стапката од 0,63%" се менува 

и ставот гласи: — организациите на здружен труд 
од областа на предучилишното, основното и средно-
то насочено образование и здравството, придонес од 
личен доход од работен однос ќе плаќаат ро стапка 
од 0,53%. 

Член 4 
Во член з алинеја 1 „64,3% од остварените при-

ходи од доходот на ОЗТ" се менува и гласи: — 71,62°/« 
од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и али-
неја 2 од истиот член „64,70% од остварените при-
ходи од личен доход од работен однос" се менува 
и гласи: 75,26% 'од остварените приходи од личен 
доход од работен однос. 

Член 5 
Во член 3 став 2 „износот од 83.405.000 динари" 

се менува и ставот гласи: — (вкупниот износ на сред-
ствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ 
на културата на град Скопје со применувањето на 
процентите од претходниот став на овој член не мо-
же да изнесува повеќе од 98.052.000 динари. 

Член 6 
Во член 4 алинеја 1, „22,00% од остварените 

приходи од доходот на ОЗТ" се менува и гласи: — 
15,95% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, 
и алинеја 2 од истиот член „22,31% од остварените 
приходи од личен доход од работен однос" се менува 
и гласи: — 10,96% од остварениот приход од личен 
доход од работен однос. 

Член 7 
ВО Ч л е н 4 Став 2 „ВКУПНИОТ ИЗНОС ОД 28.375.000 

динари" се менува и ставот гласи: — вкупниот из-
нос на средствата што ќе биде здружен во Репуб-
личката заедница на (културата со применувањето на 
процентите од претходниот став на овој член не може 
да изнесува повеќе од 21.390.000 динари. 

Член 8 
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 19в4 година. 

Бр. 03-37/1 
18 октомври 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
Кирил Тодевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
КАРПОШ 

282. 
Врз осмава на член 67 и 132 од Статутот ва 

СИЗ иа културата на општината Карпош, Собрание-
то на СИЗ на културата на општината Карпош, на 
седницата одржана на 18 октомври 1984 година, на 
предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ 
ПИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУ-

РАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 2 став 1, алинеја 1 „од (доходот на ОЗТ 

1,02%" се менува и гласи: 
— од (доходот од ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од ли-

чен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи: 
— од личен доход од работен однос 1,05%. 

Член 2 
Во член 2 став 2 вкупниот износ од „110.163.000 

динари" се менува и ставот гласи: — 'вкупниот из-
нос на средствата што СИЗ на културата на општи-
ната Карпош ќе ги оствари со применување на при-
донесите од претходниот став ќе изнесува 113.623.000 
лгтнари. 

Член 3 
Во 'член 2 став 3 „стапката од 0,63" се менува 

и ставот гласи: — организациите на здружен труд 
од областа на ире ду чи ли шио то, основното и средното 
насочено образование и здравството, придонес од ли-
чен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка 
од 0.53% 

Член 4 
Во член 3, алинеја 1 „60,41% од остварените 

п гш хо ди од доходот на ОЗТ" се менува и гласи: — 
67,57% од остварените приходи од доходот на ОЗТ. 
и алинеја 2 од истиот член 60,40% од остварените 
приходи од личен доход од работен однос се менува 
и гласи: — 70,63% од остварените приходи од личен 
доход од работен однос. 

Член 5 
Во член 3 став 2 „износот од 65.407.000 динари" 

се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на 
средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ 
на културата на град Скопје со применувањето на 
процентите од претходниот став на овој член немо-
же да изнесува повеќе од 76.392.000 (Динари. 

Член 6 
Во член 4 алинеја 1 „22,00% од остварениот при-

ход од доходот на ОЗТ се менува и гласи: 15,95% 
од остварен приход од доходот на ОЗТ и во али-
неја 2 од истиот член „22,31% од остварениот при-
ход од личен доход од работен однос" се менува и 
гласи: — 11,05% од остварениот приход од личен 
доход од работен однос 

Член 7 
Во член 4 став 2 „вкупниот износ од 23.915.000 

динари" се менува и ставот гласи: — вкупниот износ 
на средствата што ќе биде здружен во Републичката 
заедница на културата со применувањето на процен-
тите од претходниот »став на овој член не може да 
изнесува повеќе од 16.390.000 динари. 

Член 8 
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. 03-37/1 
18 октомври 1984 година Претседател, 

Скопје Вера Атанасовска, е. р. 



Стр. 716 — Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 1 (ноември /1984 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР 

283. 
, • Брз основа на член-43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на (Општината Центар, Собранието на Са-
моуправната (интересна заедница за општествена за-
штита на децата на општината Центар, на седни-
цата одржана на 24 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КА-

КО ПРИХОД* НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ 
НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Утврдената висина на стапката на придонес на 

работните луѓе вработени во општествениот сектор, 
на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, 
занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен 
доход на работниците од самостојно вршење на не-
стопанска дејност или услуга како приход на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Центар се намалува од 1,40''/« 
на 0,70% или 50° о за месец ноември 1984 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-111/2 
24 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Узунова, е. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ 

2*5. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на Општината Карпош, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Карпош, на седни-
цата одржана на 25 септември .1984 година, донесе1 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КА-

КО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ 
НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Утврдената висина на стапката на придонес на 

работните луѓе вработени во општествениот сектор, 
на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска 
занаетчиска и ли друга стопанска дејност и од личен 
доход на работниците од самостојно вршење на не-
стопанска дејност или услуга како приход на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Карпош се намалува од 
1,40% на 0,70% или 50°/о за месец ноември 1984 го-
дина. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-100/2 ' 
25 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Ацанка Јаневска, е. р. 

284. 
Врз основа на 'пен 43 од Статутот на (Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Центар, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Центар, на седницата 
одржана на 24 септември 1984 година, донесе 

286. 

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заштита 
на додата на општината Карпош, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Карпош, на седницата 
одржана на 29 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ИСПЛАТЕ-

НИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО 
„КОМУНАЛЕЦ" — СКОПЈЕ 

Член 1 
Заради непречено остварување на основните при-

ча на работниците и редовно извршување на дејнос-
та, Работната организација „Комуналец" — Скопје 
се ослободува од обврската за плаќање на при-
донес од доходот и личниот доход за 1983 година 
на Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината Центар. 

Работната организација „Комуналец" — Скопје 
ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката на 
придонес од личен доход како приход на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Центар за 1984 година. 

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

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

Бр. 08-111/6 
24 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Узунова, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ИСПЛАТЕ-

НИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО 
„КОМУНАЛЕЦ" — СКОПЈЕ 

Член 1 
Заради непречено остварување на основните пра-

ва на работниците и редовно извршување на дејнос-
та, Работната организација „Комуналец" — Скопје 
се ослободува од обврските за плаќање на придоне-
си од доходот и личниот доход за 1983 година на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Карпош. 

Работната организација „Комуналец" — Скопје 
ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката 
на придонес од личен доход како приход на Само-
управната (интересна заедница за (општествена зашти-
та на децата на општината Карпош за 1984 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегувало оила со денот на доне-

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

Бр. 08-96/1 
25 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Ацанка Јаневска, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА 

287. 
Врз (основа на член 43 од Статутот на Самоуправ-

ната интересна заедница за општествена заштита на 
децата на општината Кисела Вода, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за »општествена 
заштита на децата на општината Кисела Вода, на 
седницата одржана на 25 септември 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КА-

КО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ 
НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Утврдената висина на стапката на придонес на 

работните луѓе (вработени во општествениот сектор, 
на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, 
занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен 
доход на работниците од самостојно вршење на не-
стопанска дејност или услуга како приход на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Кисела Вода се нама-
лува од 1,40°/о на 0,70% или 50% за месец ноември 
1984 година. 

» Член 2 
Оваа одлука влегува во сила оо денот на доне-

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

Бр. 08-96/2 
25 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојанка Јовчевска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА 

289. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Гази Баба, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Гази Баба, на сед-
ницата одржана на 25 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КА-

КО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ 
НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Утврдената висина на стапката на придонес на 

работните луѓе вработени во општествениот сектор, 
на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, 
занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен 
доход на работниците од самостојно вршење на не-
стопанска дејност или услуга како приход на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Гази Баба се намалува 
од 1,40% на 0,70% или 50% за месец ноември 1984 
година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-100/2 
26 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Мирко Колевски, е. р. 

288. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Кисела Вода, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината Кисела Вода, 
на седницата 'одржана на 25 септември 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ИСПЛАТЕ-

НИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО 
„КОМУНАЛЕЦ" — СКОПЈЕ 

Член 1 
Заради несметано остварување на основните праг 

ва на работниците и редовно извршување на дејноста, 
Работната организација „Комуналец" — Скопје се ос-
лободува »од обврската за плаќање на придонеси од 
доходот и личниот доход за 1983 година на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Кисела Вода. 

Работната организација „Комуналец" — Скопје 
ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката 
на придонес .од личен доход како приход на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Кисела Вода за 1984 
година 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-96/1 
25 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојанка Јовчевска, е. р. 

290. 
Врз ©емова на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Гази Баба, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Гази Баба, на сед-
ницата одржана на 26 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ИСПЛАТЕ-

НИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО 
„КОМУНАЛЕЦ" — СКОПЈЕ 

Член 1 
Заради непречено остварување на основните пра-

ва на работниците и редовно извршување на дејнос-
та, Работната организација „Комуналец" — Скопје 
се ослободува од обврската за плаќање на придоне-
си од доходот и личниот доход за 1983 година на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Гази Баба. 

Работната организација „Комуналец" — Скопје 
ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката на 
придонес од личен доход како приход на Самоуправ-
ната (интересна заедница за општествена заштита на 
децата на општината Гази Баба за 1984 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-96/1 
25 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Мирко Колевски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР 

291. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
ка децата на општината Чаир, Собранието на Само-
управната интересна 'заедница за општествена заш-
тита на децата на (општината Чаир, на седницата 
одржана на 2 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КА-

КО ПРР1ХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ 
НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Утврдената 'висина на стапката на придонес на 

работните луѓе »работени во општествениот сектор, 
на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, 
занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен 
доход на работниците од самостојно вршење на не-
стопанска дејност или услуга како приход на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Чаир се намалува од 
1 , 4 0 % на 0 , 7 0 % ИЛИ 5 0 % . 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-79/2 
2 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Ванге лица Стипцарова, е. р. 

292. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Сам оуп 

разната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Чаир, Собранието на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Чаир, на седницата одр-
жана на 2 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ИСПЛАТЕ-

НИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО 
„КОМУНАЛЕЦ" — СКОПЈЕ 

Член 1 
Заради несметано остварување на основните пра-

ва на работниците и редовно извршување на4 дејнос-
та, Работната организација „Комуналец" — Скопје 
се ослободува од обврската за плаќање на придонеси 
од доходот и личниот доход за 1983 година на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на »општината Чаир. 

Работната организација „Комуналец" — Скопје 
ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката 
на придонес од личен доход како приход на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Чаир за 1984 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот па донесу-

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

Бр. 08-79/1 
2 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Вангелица Стипцарова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СТРУМИЦА 

293. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), член 
22 од Статутот на Собранието на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштита — 
Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заш-
тита — Струмица ,на седницата »одржана на 22 ок-
томври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА 
ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ 
НА СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ НА 

ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА 

Член 1 
Се донесува Одлука за измена на Одлуката за 

утврдување на стапките на придонесите од доходот 
на ОЗТ и личниот доход од работен однос, земјодел-
ска дејност и самостојно вршење на стопанска и нес-
топанска дејност на ОСИЗ за социјална заштита — 
Струмица, број 08-38/1 од 26. III. 1984 година. 

Член 2 
Член 2 точка 1 од цитираната одлука се менува 

и гласи: 
„ — придонесот од доходот на основните органи-

зации на здружен труд се зголемува од 0,33% на 
0,38%". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во оила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1984 година. 

Вр. 08-83/1 
23 октомври 1984 година Претседател, 

Струмица Зорица Тумаповска, е. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

СТРУГА 
294. 

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за СИЗ 
за воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/78). член 275 од Статутот на општината 
Струга, член 10 став 8 од Самоуправната спогодба за 
основање на СИЗ за образование и наука — Струга, 
Соборот на здружениот труд на Собранието на оп-
штината Струга, на седницата од 15 X. 1984 година 
и Собранието на СИЗ за образование и наука — 
Струга, на седницата од 18 септември 1984 година, 
донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ЗА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
И ГРАЃАНИТЕ ЗА ДЕЈНОСТА НА СИЗ ЗА ОБРАЗО-

ВАНИЕ И НАУКА — СТРУГА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со 'оваа (одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги обезбедуваат работните луѓе и гра-
ѓаните за дејноста на СИЗ за образование и наука — 
Струга за 1984 година. 

Член 2 
етапните на придонесите на изворните приходи 

на СИЗ за образование и наука — Струга за 1984 
година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос во 
стопански и не стопански дејности, по стапка од 5*/$; 

— (организациите од основното, средното обра-
зование, предучилишното воспитание и образование 
и Заводот за унапредување на предучилишното и 
основното образование и воспитание и ОЗТ од соци-
јалната заштита ќе плаќаат придонес од личен доход 
по стапка од 2,50%; 
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— организациите што вршат дејност и заштита 
на културни блага и од областа на сценско музич-
ките дејности ќе плаќаат придонес од личен доход 
по стапка од 3,5%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 2%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност, по стапка 
од 12%. 

Член 3 
Придонесот од личен доход од работен однос од 

стопански и нестопански дејности и од организа-
циите што вршат дејност и заштита на културните 
блага и од областа на сценско музичките дејности по 
стапките од 5%, 2,50% и 3,50% ќе се пресметува од 
1. IX. 1984 година и придонесите од личен доход од 
земјоделска дејност сто стапка од 2% од личен до-
ход од самостојно вршење на стопанска и нестопан-
ска дејност по стапка од 12% ќе се применуваат од 
1. I. 1984 година. 

Член 4 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 02-30-0 од 13. IV. 1984 година, до-
несена од Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на општината Струга и бр. 02-78 од 23. 1П. 1984 
година, донесена од Собранието на СИЗ за образова-
ние и наука — Струга. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штината Струга". 

Бр. 02-154 
18 септември 1984 година 

Струга 
Претседател, ч 

Никола Ѓуроски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд се (води спор за утврдување право 
на сопственост по тужбата на тужителот Лазаревски 
Миле од Кочани, заетапуван од Мишо Чајковски, адв. 
од Скопје, против тужениот Шабовиќ Небахат од 
Скопје, сега на привремена работа во странство, со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Шабовиќ Небахат од 
Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена но 
објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја 
достави својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапувал од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бо. 
2820/84. - (159) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Трпковски 
Николов Божин од Горче Петров, уд. „Макетонска 
преродба" бп. 37„ против тужениот Наумов Блажев 
Цветко од Софија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, доста-
ви адреса или одреди полномошник кој ќе го заста-
пува по овој предмет во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот. По истекот на овој рок судот ќе му 
постави привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи — Тетово кој ќе го застапува до пра-
восилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1258/83. 
(161) 

По предлог на предлагачката Самије Џезамри од 
Тетово, ул. „Александар Јовановски — Журчин" бр. 
6, пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 
докажување на смртта на противникот Зулбехари 
Џевдат, порано од е .Стримница, кој се претпоставу-
ва дека умрел на ден 13. IV. 1946 година. 

Се повикува лицето Зулбехари Џевдат да се ја-
ви во судот во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ" или, пак, во 
истиот рок да се јави секое лице кое него го позна-
вало да каже за неговиот живот. Во спротивно, по 
поминувањето на рокот, судот ќе ја утврди неговата 
смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 722/84. 
(162) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на право на сезонска службеност на 
пат по тужбата на тужите лите Блажевски Тодор и 
Блажевски Блаже, двајцата од е. Глоѓи, против ту-
жените Матовски Крсто, Матовски Драго, двајцата 
од е. Глоѓи, Бојоски Стојче од е. Глоѓи, а сега на 
привремена работа во Франција. 

Се повикува тужениот Бојовски Стојче од е. Гло-
ѓи, сега ао непозната адреса во Франција, да се јави 
во судот, да ја достави адресата или да одреди пол-
номошник кој ќе го застапува по овој предмет во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 

По истекот на рокот од 30 дена, судот на туже-
ниот ќе му постави старател преку Центарот за соци-
јални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1763/84. 
(163) 

Пред »овој суд се води вонпроцесна постапка за 
докажување на смртта на сега пок. Муртезани Заде, 
порано од е. Ново Село II, умрена во 1973 година. 

Се повикува Муртеза™ Заде, порано од е. Ново 
Село И, како и секој друг кој знае за нејзиниот жи-
вот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 15 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ". По истекот на овој рок, ако не 
се јави на судот, ќе се докаже смртта за истата. 

Од Општинскиот СУД во Тетово, П. бр. 734/84. 
(166) 

СОДРЖИНА 

Страна 
416. Закон за насочување на средствата што се 

обезбедуваат за изградба на електроенер-
гетски објекти — — — — — — — 705 

417. Закон за дополнување на Законот за па-
заришната инспекција — — — — — 706 

418. Измени на Републичкиот буџет за 1984 
година — — — — — — — — — 706 

419. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Универ зите тек ото собрание и Универзитет-
окиот совет на Универзитетот „Кирил и 
Методиј" во Скопје — — — — — — 707 

420. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ООЗТ 
Институти при Медицинскиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 708 

421. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Униве рзите тски от центар за 
биолошки и биотехнички науки во Скопје 708 

422. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на Собранието на СРМ во Сове-
тот на Лотарија на Македонија — — — 708 

42,3. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Центарот за образование на 
кадри за безбедност и (општествена само- _ 
заштита — — — — — — — — — 708 

424. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Институт за сточарство 
при Земјоделскиот факултет во Скопје — 709 
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709 

709 

710 

710 

425. Одлука за определување заменик член на 
Одборот за следење на -спроведувањето на 
Општествениот договор за основите на 
стратегијата на технолошкиот развој на 
СФРЈ — — — — — — — — — 

426. Одлука за определување член на Репуб-
личкиот одбор за декадата на (инвалидите 
ОН 1983—1992 година — — — — — 

427. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Работничкиот совет на РО „Македони-
јапат" — Скопје за (именување генерален 
директор на Работната (организација за 
одржување на јавни патишта „Македони-
јапат" — Скопје — — — — — — — 

428. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за избор на директор на ООЗТ Кли-
ника за пулмологија и ал е рг олош ја — — 

429. Одлука за давање согласност на Одлука-
та на Советот на РО Музеј на Македонија 
— Археолошки, Етнолошки и Историски 
— Скопје за именување директор на РО 
Музеј на Македонија — Археолошки, Ет-
нолошки и Историски — — — — — 710 

430. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Советот на Заводот за рехабилитација 
•на слух, говор и глас — Скопје за имену-
вање директор на Заводот за рехабилита-
ција на слух, говор и глас — Скопје —• 710 

431. Одлука за изменување и (дополнување на 
Програмата за (користење на средствата за 
поттикнување на развојот на земјоделско-
то производство и компензација на цената 
на некои прехранбени производи во 1984 
година — — — — — — — — — 711 

432. Одлука за насочување на дел од приходи-
те што по основа на камата и припаѓа на 
Народната банка на Македонија и на дел 
од средствата од каматата на задолжител-
ната (резерва на банките — — — — — 711 

433. Одлука за утврдување на висината на 
аконтацијата што на име помош се дава 
од Социјалистичка Република Македонија 
за отстранување на штети од земјотресот 
во 1983 година на по, драч тето на Копаоник 711 

434. Уредба за изменување и 'дополнување на 
Уредбата за условите и начинот на корис-
тењето на услугите што ги врши Управата 
за заеднички работи во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија — — 712 

435. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за користење на средствата што 
се издвојуваат на посебна сметка на име 
надоместок за развој на рудниците за јаг-
лен — — — — — — — — — — 713 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
278. 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 Центар 
и за здружување на средства во ЗСИЗ на 
културата на град Скопје и во Републич-
ката заедница на културата за 1984 година 713 

279. Одлука за измени и дополнувања на Одлу-
ката за здружување на средствата од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината 
Чаир и за здружување средства во ЗСИЗ 
на културата на град Скопје и (во Репуб-
личката заедница на културата за 1984 
година — — — — — — — — — 713 

— 716 

— — — 716 

280. 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 Гази 
Баба и за здружување средства во Здру-
жената СИЗ на културата на град Скопје 
и во Републичката заедница на културата 
за 1984 година — — — — — — — 714 

281. 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 Кисела 
Вода и за здружување средства во ЗСИЗ 
на културата на град Скопје и во Репуб-
личката заедница на културата за 1984 
година — — — — — — — — — 715 

282. 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 на средства во ЗСИЗ на 
културата на град Скопје и во Републич-
ката заедница на културата за 1984 го-
дина — — — — — — — — — — 715 

283. Одлука за намалување на утврдената ви-
сина на стапката на придонес од личен 
доход како приход на Заедницата за ме-
сец ноември 1984 година — — — — 716 

284. Одлука за ослободување од плаќање на 
[исплатени обврски од 1983 и 1984 година 
на РО „Комуналец" — Скопје — 

285. Одлука за намалување на утврдената ви-
сина на стапката на придонес од личен 
доход како приход на Заедницата за ме-
сец ноември 1984 година 

286. Одлука за ослободува?^ (од плаќање на 
исплатени обврски од 1983 и 1984 година 
на РО „Комуналец" — Скопје — — — 716 

287. Одлука за намалување на утврдената виси-
на на стапката на придонес од личен до-
ход како приход на Заедницата за месец 
ноември 1984 година — — — — — 717 

288. Одлука за ослободување (од плаќање на 
исплатени обврски од 1983 и 1984 годи-
на на РО „Комуналец" — Скопје — — 717 

289. Одлука за (намалување на утврдената ви-
сина на (стапката на (придонес од личен до-
ход како приход на Заедницата за месец 
ноември 1984 година — — — — — 717 

290. Одлука за (ослободување (од плаќање на 
исплатени обврски од 1983 и 1984 година 
на РО „Комуналец" — Скопје — — — 717 

291. Одлука за намалување на утврдената виси-
на на стапката на придонес од личен до-
ход како приход на Заедницата за месец 
ноември 1984 година — — — — — 718 

292. Одлука за ослободување од плаќање на 
исплатени обврски од 1983 и 1984 година 
на РО „Комуналец" — Скопје — — — 718 
СТРУМИЦА 

293. Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање на стапките на придонесите од до-
ходот на ОЗТ и личниот доход од рабо-
тен однос, земјоделска дејност и самостој-
но вршење на (стопанска и нестопанска 
дејност на ОСИЗ за социјална заштита — 
Струмица — — — — — — — — 718 
СТРУГА 

294. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите од личните доходи на работните 
луѓе и граѓаните за дејноста на СИЗ за 
образование и наука — Струга за 1984 
година — — — — — — — — — 718 

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, речати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


