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

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 80 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

523. 
Врз основа »на член 376 став 1 алинеја 6 -од Ус-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА* 

Се прогласува Законот за данокот на промет на' 
недвижности и права, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 18 декември 1984 го-
дина. 

Бр. 08-3353 
18 декември 19Ѕ4 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 ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И 
ПРАВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На прометот на недвижности и права се плаќа 

данок на промет на недвижности и права. 

Член 2 
Како предмет на недвижности и права, во смис-

ла на овој закон, се подразбира преносот со надо-
месток на правото на сопственост на недвижности, 
правото на патенти или лиценци, правото на 'плодо-
уживање, правото на стварна службеност, правото 
на рента, правото на модели и жигови, правото на 
надградување, правото на доградување, правото на 
заедничка градба и (правото на користење на не-
движности и други права. 

Како промет на недвижности и права се смета 
гл замената на 'една недвижност или право за друга 
недвижност или право. 

Член 3 
Данокот на промет на недвижности и права гег 

воведува општината. 

И. ОЛЕСНУВАЊЕ И ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Член 4 
Данок на промет на недвижности и права не 

се плаќа: 
1) кога меѓу општествено -политич ки те зае дници 

односно организациите на здружениот труд и други 
општествени правни лица се врши пренос со надо-
месток на правото на користење на недвижности или 
други права ; 

2) мога граѓаните или граѓанските правни лица 
продаваат земјиште на опште ствено-политичките за-
едници, земјоделски задруги или организации на 
здружениот труд што се занимаваат со земјоделска 
или шумарска дејност, односно со производство на 
семе и садници; 

3) кога правото на сопственост на недвижности 
се пренесува во општествена сопственост поради на-
мирување на обврските опрема општествената заед-
ница (за наплата на данок и други обврски); 

4) на надоместокот што сопственикот го добил 
за недвижност што е експроприрана, односно пооп-
штествена на друг начин; 

5) кога организација на здружениот труд што 
се занимава со производство' на станови врши про-
дажда на уште ненаселена новоизградена станбена 
зграда, односно стан — како посебен дел од зграда 
на граѓанин под услов да нема друг стан, односно 
станбена зграда во сопственост, а доколку е носител 
на станарско право на стан, во општествена сопстве-
ност да даде писмена изјава дека тој и другите ко-
рисници на станот ќе се иселат од тој стан и ќе се 
вселат во станбената зграда, односно станот во соп-
ственост што се купува; 

6) кога организацијата од точка 5 на овој член 
врши продажба на деловна просторија на граѓани 
што вршат самостојна дејност со личен труд, со 
средства во сопственост на граѓани, под услов да не-
маат друга деловна просторија во сопственост; 

7) кога се врши продажба на населена ставена 
зграда или стан — како посебен дел од зграда од 
општествена сопственост на граѓанин,, под услов да 
нема друг стан, односно станбена зграда во сопстве-
ност, а доколку е носител на станарско право на 
стан во општествена сопственост- да даде писмена 
изјава дека тој и другите корисници на станот ќе 
се 'Иселат од тој стан и ќе се вселат во станбената 
зграда, односно станот во сопственост што се купува,-

8) кога правото на сопственост на недвижности 
се пренесува на странско (дипломатско, односно кон-
зуларно претставништво, под услов на реципроцитет; 

9) кога организација »на здружениот труд што 
се занимава со земјоделска или шумарска дејност 
или со производство на семе и садници отуѓува зем-
јиште во општествена сопственост заради купување 
на други недвижности со цел за окрупнување на зем-
јиштето ; 

10) кога општината откупува недвижност од гра-
ѓани заради »спроведување на просторни и урбанис-
тички планови 'во градовите, населбите од градски 
карактер и други подрачја; 

11) кога правото на сопственост на недвижност 
се пренесува на давателот на доживотно издржува-
ње кој во однос на примателот на (издржувањето 
се наоѓа во прв наследен ред и тоа само на делот 
на недвижноста кој би го наследил според Законот 
за наследување и без давање на издршката; 

12) мога поранешниот сопственик од точка 4 на 
овој член во рок од една година од денот откако 
го примил надоместокот, купи друга недвижност и 
тоа до износот на надоместокот за експроприраната, 
односно поошптествената недвижност ; 

13) кога се врши замена на стан, односно семејна 
станбена зграда меѓу граѓани во кои тие живеат 
со своите потесни семејства, кога се врши замена на 
деловни простории меѓу (граѓаните во кои тие само-
стојно вршат дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните и кога се врши замена на 
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земјиште меѓу граѓани заради групирање на земјиш-
та со цел за подобра обработка, што се (докажува 
оо уверение од надлежниот 'општински орган на уп-
равата. Ако оден од учесниците во замената прима 
разлошка меѓу дадената »и примената надвижност, на 
разликата плаќа данок; 

14) кога недвижност во општествена сопственост 
се заменува за недвижност во сопственост на граѓа-
нин шии траган ско-правни лица. Ако еден од учесни-
ците во замената трима разлика меѓу дадената и 
примената недвижност, на разликата плаќа данок 

Организациите на здружениот труд од точките 
5 и 7 од став 1 на овој член, се должни писмените 
изјави (дадени од купувачите за иселувањето од оп-
штествените станови, да ги достават до надлежниот 
орган за станбени работи. 

Член 5 
Од данок на промет на недвижности и права се 

ослободува даночниот обврзник кога продажбата на 
недвижноста ја врши зарада решавање на своето 
станбено прашање или на (станбеното прашање ка 
членовите на неговото потесно семејство ако добие-
ните средства од продадената недвижност ги вложи 
во рок од 2 години од денот на продажбата, за ку-
пување на стан или за изградба на семејна станбена 
зграда до корисна станбена површина од 80 м2. 

Ако станбената површина во однос на бројот на 
членовите на семејното домаќинство е помала од 20 
м2 по член, ослободувањето се дава и за површина 
поголема од 80 м2, но не поведе од 20 м2 по член 
на семејството. 

Под членови на .семејно домаќинство од став 2 
на овој член се сметаат: брачниот другар, децата 
родени во брак или надвор од бракот, родителите 
и други лица кои даночниот обврзник и неговиот 
брачен другар е должен според законот да ли из-
држува. 

Член 6 
За 'остварување на правото на ослободување од 

член 5 на овој закон во случај на решавање на стан-
беното прашање на даночниот обврзник услов е тој 
и членовите на неговото семејно домаќинство, освен 
станот односно семејната станбена зграда што се 
продава, да немаат друг стан односно 'семејна стан-
бена зграда'во сопственост на територијата на СФРЈ. 

За остварување на правото на ослободување од 
член 5 на овој закон во случај на решавање на стан-
беното прашање на член од потесното семејство ус-
лов е даночниот обврзник, членот од семејството на 
кого му се решава станбено прашање и членовите 
на нивните семејства, да немаат во сопственост друг 
стан, односно семејна станбена зграда, освен станот 
односно семејната станбена зграда во која живее 
даночниот обврзник. 

Како член на потесно 'семејство на кото му те 
решава станбеното прашање, во смисла на став 2 
од овој член, се смета по дно летниот член на семеј-
ството, под услов станот односно семејната станбена 
зграда што се купува да гласи на негово име. 

Член 7 
Правото на ослободување од плаќање, на данок 

од член 5 на овој закон може да то оствари и даноч-
ниот обврзник или членот на неговото потесно се-
мејство кој е носител на станарско право на стан 
во општествена сопственост, под услов да дадат пис-
мена изјава дека тој и другите корисници на станот 
ќе ое иселат од тој стан и ќе се вселат во семејната 
станбена зграда, односно станот во сопственост што 
се купува или гради. 

Член 8 
Во случај кога средствата добиени од продаж-

бата на недвижноста ќе се вложат за купување на 
стан, односно семејна станбена зграда чија корисна 
станбена површина е поголема од 80 м2, односно по-
веќе од 20 м2 по член на семејство, »ослободување 
од данокот од член 5 се дава за сразмерниот дел од 
вложените средства, а на разликата се плаќа данок. 

Кога средствата добиени од продажба на недви-
жноста ќе се вложат за изградба на семејна станбе-
на зграда, ослободување од плаќање на данок се да-
ва во висина на реализираната просечна цена по м2 

во моментот продажбата, според прописите за 
условите и начинот на продажба на 'станбени згради 
и станови во општек^гвена сопственост. 

Под вложени средства се смета и авансот уплатен 
во готово за купување на стан, односно станбена 
зграда најдолго една година пред продажбата на 
станот, односно семејната станбена зграда, како и 
учеството односно депозитот уплатен за добивање 
на станбен кредит. 

Член 9 
Ослободувањето од данокот од член 5 на овој 

закон се дава по барање на даночниот обврзник. Кон 
барањето, даночниот (обврзник поднесува договор за 
купопродажба или градежна дозвола оо пресметка 
за градежниот објект и докази за фактите од член 
6 на овој закон, издадени од надлежен орган. 

По барањето на даночниот обврзник за ослобо-
дување од данокот 'одлучува со посебно решение 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на приходите (во натамошниот текст: орган за 
општествени приходи). 

Ако даночниот обврзник ги исполнува условите 
за ослободување од данокот од членовите 5, 6 и 7 
на овој закон даночно ослободување се дава во мо-
ментот на одлучувањето по барањето за ослобо-
дување. 

Ако даночниот обврзник не ги обезбеди дока-
зите кон барањето за ослободување од став 1 на 
овој член, органот за ^општествени приходи ќе го 
задолжи со данок и ќе изврши наплата на данокот, 
а даночниот обврзник има право на враќање на пла-
тениот данок ио -рок од две години од денот на 
продажбата, доколку дополнително ги исполни усло-
вите. 

Членл 10 
За дадените ослободувања од член 5 на овој 

закон, органот за општествени приходи кој опи дава 
ослободувањата води евиденција и за тоа го извес-
тува органот за општествени приходи на чие подрач-
је даночниот обврзник купил, односно изградил се-
мејна станбена зграда односно стан. 

Член <11 
Ако даночниот обврзник што е ослободен 'од пла-

ќање на данскиот на промет на недвижности и права 
врз основа на одредбата од член 5 на овој закон 
ја отуѓи купената или изградената 'семејна станбена 
зграда или стан во рок од 5 години од денот на 
купувањето, 'односно градењето односно вселувањето, 
освен во случаите предвидени во член 21 став 2 
на овој закон дополнително ќе се обложи со данок 
на промет на недвижности, сметајќи дека даночната 
обврска настанала во моментот на склучувањето на 
писмениот договор за продавање на недвижноста. 

III. ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК 

Член 12 
Даночен обврзник на данокот на промет на не-

движности и права е продавачот на недвижноста, 
односно правото. 

Ако една недвижност, односно право, 'се заме-
нува за друга недвижност или право, даночен обврз-
ник 'е секој учесник во замената и тоа за недвиж-
носта, односно правото што тој го дава во замена. 

Ако се пренесува во сопственост идеален дел од 
недвижност, односно идеален дел (од право, како да-
ночен обврзник се смета сопственикот на тој дел. 

Ако се пренесува право на сопственост на не-
движност, (односно друго право, со обврска за до-
животно издржување на давачот од страна на при-
мачот на недвижноста односно правото, како дано-
чен обврзник се смета примачот на" недвижноста 
или правото, одвоено неговите наследници. 
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IV. ДАНОЧНА ОСНОВИЦА 

Член 13 
Даночна основица на данокот на (промет на не-

движности и права е продажната цена или догово-
рената вредност на надоместокот, односно прометна-
та вредност на, недвижноста или правото во момен-
тот на настанувањето на даночната обврска. 

Даночна основица на данокот на промет на не-
движности и права за градежен (објект, покрај про-
метната вредност од став 1 на »овој член е и разли-
ката меѓу прометната и градежната вредност. 

Ако недвижност, односно право се заменува за 
друга недвижност или право, даночната основица се 
утврдува посебно за секој учесник во замената и тоа 
според прометната вредност на недвижноста, односно 
правото што тој ги дава во замена. 

Член 14 
Под прометна вредност се подразбира цената на 

недвижноста, односно правото ишто може да се пос-
тигне во слободниот промет во моментот на наста-
нувањето на даночната обврска. 

По исклучок од став 1 на овој член, како про-
метна вредност на плодоуживање се подразбира вред-
носта утврдена според прописите за данокот на на-
следство и подарок. 

Член 15 
Даночната основица на данокот на промет на 

недвижности и права ја утврдува органот за опште-
ствени приходи. 

Ако органот од став 1 на овој член оцени дека 
продажната цена, односно договорената вредност не 
одговара на прометната вредност, прометната вред-
ност на недвижноста или правото ја утврдува по-
себна комисија што ја формира тој орган. 

Сопствениците, »односно корисниците и плодо-
уживателите на недвижностите, се должни да овоз-
можат пристап на земјиштето и на објектите на ов-
ластените лица за утврдување на прометната вредност 
на недвижноста, односно правото. 

Член 16 
Ако според договорот за купопродажба на нед-

вижност или право е купувач, (односно продавач ор-
ганизација на здружениот труд или друга организа-
ција, како даночна основица се зема договорената 
продажна цена. 

Член 17 
Ако за даночна основица се зема договорената 

продажна цена, на таа цена и се додава и вредноста 
на сите обврски (даноци, долгови, чинење и друго) 
ипо ги презема купувачот, како и вредноста на сите 
оптоварувања со кои му се ограничува правото на 
целосно користење на купената недвижност, односно 
право. 

При пренесувањето на правото на сопственост на 
недвижност* односно други права, со обврска за до-
животно издржување, како даночна основица се зе-
ма прометната вредност на недвижноста, односно 
правото без оглед на вредноста на издржувањето. 

Член 18 
Кога сопственици пренесуваат (во сопственост 

идеални делови од недвижност, односно идеални де-
лови на право на еден или на повеќе купувачи, за 
даночна основица се зема вкупната (вредност на нед-
вижноста, односно правото, а данокот за секој со-
сопственик се определува сразмерно на идеалните 
делови. 

* V. ДАНОЧНИ СТАПКИ 

Член 19 
Стапките за данокот на промет на недвижности 

и права за недвижностите се прогресивни и се опре-
делуваат зависно од цената на "м2 површина за зем-
јиште, а-за правата — продажната цена, односно про-
летната вредност. 

Стапките на данокот ла промет па недвижност* 
и орава за градежните објекти се иропорционални на 

прометната вредност, а на разликата меѓу промет-
ната и градежната вредност се прогресивни. 

Стапките за градежно и земјоделско земјиште се 
различни. 

Стапките на данокот на промет на (недвижности 
и права за земјиште со (изграден градежен објект се 
определуваат одделно за земјиштето, а одделно за 
градежниот објект. 

Член 20 
Данокот ка промет на недвижности и права по 

повисока стапка не може да биде поголем од дано-
кот според најблиската пониска стапка применета на 
највисоката основица што одговара на таа стапка, 
зголемен за разликата меѓу стварната основица и 
највисоката основица на која се применува непос-
редно пониската стапка. 

Член 21 
За недвижноста, односно правото што се прода-

ва пред истекот на 5 години од денот на купува-
њето, односно изградувањето на градежниот објект 
во состојба во која се наоѓа на денот на купопро-
дажбата, стапката на данокот се зголемува со 50°/в во 
однос на стапката што би се применувала во момен-
тот на настанувањето на »Обврската. 

По исклучок од став 1 на овој член, продавачот 
не плаќа данок по зголемена стапка во случаи кога 
продажбата на недвижноста, односно правото се 
(врши поради тешка болест, селидба надвор од под-
рачјето на општината, односно градот и поради смрт 
на член од семејното домаќинство. 

Член 22 ' -
Општините ги усогласуваат стапките на данокот 

ла промет на недвижности и права оо склучување 
на меѓуопштински договор. 

Иницијатива за меѓуошптинско усогласување по-
кренуваат собранијата на општините, а може да по-
крене и Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

VI. НАСТАНУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОБВРСКА 

Член 23 
Даночната обврска настанува во моментот на 

склучувањето на договорот за продажба, замена на 
недвижноста или правото, односно во моментот на 
стапувањето во (владение на недвижноста. 

По исклучок од став 1 на овој член, доколку за 
пренос на правото на сопственост на недвижноста, 
односно за пренос на (другите права е пот,ре био одо-
брение или друг акт од државен орган, даночната 
обврска настанува во моментот кога на даночниот 
обврзник му е соопштено одобрението или актот од 
тој орган и ако пред тоа е склучен договор. 

Ако прене1сувањето на правото на сопственост 
или друго право се врши врз основа на одлука на 
управен орган или 'суд, даночната обврска настанува 
во моментот на правосилноста на одлуката. 

Ако пренесувањето на правото на сопственост е 
извршено врз .основа на договор за доживотно издр-
жување, даночната обврска настанува во моментот 
ва смртта на примателот на издршката. 

Член 24 
Даночниот обврзник е должен да го пријави 

настанувањето на даночната обврска во рок од 15 
дена од денот на настанувањето на обврската и тоа: 

— за прометот на правото на сопственост и 
стварната службеност на недвижноста — на органот 
за општествени приходи на чие подра/чје се наоѓа 
недвижноста и 

— за прометот на другите права — на органот за 
општествени приходи на чие подрачје даночниот об-
врзник има живеалиште, односно пребивалиште. 

Со пријавата даночниот обврзник е должен да 
го поднесе и договорот за купопродажба, односно за 
замена на недвижности или права. Ако преносот »а 
сопственоста на недвижноста, односно правото се вр-
ши со други правни работи, обврзникот го подне-
сува актот врз основа на кој се врши преносот. 
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Обврзникот на данокот е должен да му достави 
на органот за општествени приходи и други подато-
ци што се потребни за обложување со данок, а ку-
пувачот — изјава за потеклото на паричните сред-
ства. 

Член 25 
Ако даночниот .обврзник не ја пријави даночната 

обврска во определениот рок, даночната обврска 
настанува на денот на пријавувањето, односно на де-
нот на откривањето на даночната обврска. 

Ако даночниот обврзник не го пријави настану-
вањето на даночната обврска во рокот определен со 
член 24 став 1 или ако воопшто не го пријави, да-
ночната основица се утврдува според прометната 
вредност на недвижноста, односно правото во момен-
тот на пријавувањето, односно откривањето, а обло-
жувањето се врши според стапките што се примену-
ваат во моментот на пријавувањето, односно на от-
кривањето. 

Член 26 
Обложувањето со данок на промет на недвиж-

ности и права го врши органот за општествена при-
ходи. 

Органот за општествени приходи е должен во 
рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата да 
му достави на даночниот обврзник решение за обло-
жување со данок. 

Член 27 
Даночниот обврзник е должен во рок од 30 дена' 

од денот на добивањето на решението за облог со 
данок на недвижности и права да го плати обложе-
ниот данок. 

. На износите на данокот што не ќе бидат пла-
тени во определениот рок, се плаќа камата во виси-
на на каматата на орочени средства што ја плаќа де-
ловната банка во периодот за кој не е платен да-
нокот. 

Член 28 
Данокот на промет на недвижности и права се 

плаќа според местото каце што се наоѓа недвиж-
носта. 

Данокот на промет на недвижности и права на 
права се плаќа според местото каде што е извршен 
преносот на правото. 

Члѕш 29 
Во- поглед на наплатата на данокот на промет 

на недвижности и права, каматата, присилната на-
плата, застареноста, жалбената постапка и на книже-
њето н а ' данокот се применуваат одредбите од За-
конот за даноците на граѓаните, доколку со овој за-
кон не е определено поинаку. 

Член 30 
Без доказ за платен данок на промет на недвиж-

ности и права, други даноци, придонеси и други да-
вачки со кои се задолжени продавачот и купувачот, 
а стасале за наплата, не може да се изврши заверка 
на договорот за пренос на правото на сопственост на 
недвижности или на правото, како ни прокнижува-
ње или упис на преносот на правото на сопственост 
и на друго право на недвижност во катастарските и 
други јавни книги врз основа на судска пресуда, из-
рамнување на странките или со друг акт. 

Примерок од заверениот договор или друг акт 
(пресуда, израмнување и слично) за пренос на пра-
вото на сопственост на недвижност, односно замена 
на недвижност ќе му достави судот на органот за 
општествени приходи на чие подрачје се наоѓа не«? -
важноста, а за пренос односно замена на правото 
во местото на живеалиштето, односно пребивалиште-
то на даночниот обврзник во рок од 30 дена од де-
нот на заверувањето на договорот, односно на доне-
сувањето на друг писмен акт. 

Член 31 
При пренесувањето на права со надоместок од 

граѓани или од граѓански правни лица на општестве-
но^политичката заедница, организацијата на здруже-
ниот труд или друга организација, кои не се запи-
шуваат во јавните книги, надоместокот нема да се 
исплати доколку не биде претходно обложен данок 
на прометот на недвижности и права 

Обложениот данок од став 1 на овој член испла-
тите лот го запира и го уплатува на односната сметка 
кај Службата на општественото (книговодство исто-
времено со подигањето на готовината за исплата на 
надоместокот. 

VII. ОБНОВА НА ПОСТАПКАТА 

Член 32 
Во постапката за обнова може да се измени пра-

восилното решение за данок на промет на недвиж-
ности и права во рок од 5 години по неговата пра-
восилност, ако дополнително се дознаат факти или 
докази што не биле познати во времето на облогот 
со данок. 

Ако против решението за облог со данок на про-
метот на недвижности и права била изјавена жалба, 
обновата на постапката ја одобрува органот што ре-
шавал по жалбата. 

Измената на решението за облог со данок на 
прометот на недвижности .и права во постапката за 
обнова ја врши органот што го донеоол решението 
во прв степен. 

Член 33 
Правосилното решение за облог со данок на про-

мет на недвижности и права може да се измени и по 
службена должност во рок од 5 години по правосил-
носта на решението, доколку се утврди дека пропи-
сите се неправилно применети во корист или на ште-
та на даночниот обврзник или доколку се утврдат 
пресметковна грешки. 

VIII. Е М С Т В О 

Член 34 
Купувачот на недвижноста, односно на правото, 

солидарно емчи со продавачот за наплата на дано-
кот на промет на недвижности и права. 

IX. ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ # 
Член 35 

Доколку договорот за пренос на недвижности, 
односно права ќе биде раскинат по волја на стран-
ките пред да биде извршен преносот на сопственост 
во катастарските и други јавни (книги или ако дого-
ворот со судска одлука биде поништен по изврше-
ниот пренос по барање на лицето што го платило 
данокот, ќе се изврши враќање на платениот данок. 

Ако договорот за пренос на недвижности, однос-
но права поради некаква пречка не може да се из-
врши или ако се изврши само делумно, по барање 
на лицето што го платило данокот на промет на 
недвижности и права ќе се изврши враќање на дано-
кот, односно соодветниот дел од платениот данок. 

Член 36 
Враќањето на данокот на промет на (недвижнос-

ти и права се врши на товар на -сметката ч на која се 
врши уплата на данокот. Ако на сметката на дано-
кот нема или има недоволно средства, враќањето се 
врши на товар на средствата на буџетот на (општи-
ната, односно на корисникот на приходите од дано-
кот на промет на недвижности и права. 

Решението за враќање на платениот данок го 
донесува »органот за 'општествени приходи по бара-
ње на даночниот обврзник во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на барањето. 

Решението за враќање им се доставува на под-
носителот на барањето и на Службата на општестве-
ното книговодство., со налог за готовинска исплата, 
односно вирмански налог ако враќањето се врши на 
општествено - пр авн о лице. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Организацијата на здружениот труд и д]зуго оп-

штествено правио лице ќе се казни за даночен пре-
кршок со парична казна од 20.000 до 100.000 динари 
ако: 
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1) не овозможи пристап на земјиштето и на об-
јектите на овластените лица за утврдување на про-
метната вредност на недвижноста, односно правото 
{члан 15 став 3); 

2) не го пријави настанувањето на даночната об-
врска со определениот рок или ако не поднесе, од-
носно не достави потребни податоци за обложување 
на данокот (член 24) и 

3) при исплатата на надоместокот за купени пра-
ва не го запре и не го уплати данокот, на промет 
на недвижности и .права (член 31 став 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од, 5.000 до 20.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
и во друго општествено правно лице. 

Член 38 
Со парична казна од 10.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок од член 37 став 1, точките 1 
и 2 од овој закон даночниот обврзник-граѓанин. 

Член 39 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок од чшен 37 став 1, точките 1 
и 2 од овој закон граѓанското правно лице. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во граѓанското правно лице со 
парична казна од 5.000 до 20.000 динари. 

Член 40 
Одговорното лице во органот за општествени 

приходи ќе се казни за прекршок со парична казна 
од 3.000 до 10.000 динари ако: 

1) не донесе решение за обложување со данок 
во определениот рок (член 26 став 2) и 

2) не донесе решение за враќање на данокот во 
определениот рок (член 36 став 2). 

Член 41 
Одговорното лице во судот и органот надлежен 

за работите на катастарот ќе се казни за прекршок 
со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ако: 

1) изврши заверување на потписите на догово-
рот, односно запишување на правото на сопственост 
на недвижностите и правата спротивно на одредбите 
на овој закон (член 30 став 1) и 

2) на органот за општествени прихода не му го 
достави договорот за пренос на правото на сопстве-
ност, односно другите правни акти во определениот 
рок (член 30 став 2). 

Член 42 
Прекршочната постапка за даночните прекршо-

ци, поради повреда на одредбите на овој закон, ја 
води и решение за прекршок донесува органот за 
општествени приходи според Законот за прекршо-
ците. 

За прекршоците од член 40 на овој закон постап-
ката ја води и решение за прекршок донесува Ре-
публичкиот 'секретаријат за финансии. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
На прометот на недвижности и права за кој да-

ночната обврска настанала до денот на влегувањето 
во сила на овој закон ќе се применуваат прописите 
за данокот на промет на недвижности и права, кои 
важеле во моментот на настанувањето на даночната 
обврска. 

Член 44 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за данокот на промет 
на недвижности и права („Службен весник на СРМ" 
број 25/72, 47/75 И 22/77). 

Член 45 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

524. 
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 ВОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА 

Се проглакува Законот за воведување на един-
ствена кадровска евиденција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено -политичкиот 
собор, одржани на 18 декември 1984 година. 

Бр. 08-13356 
18 декември 1984 година -

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собрание го на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНА КАДРОВСКА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 1 
Со овој закон се воведува единствена кадровска 

евиденција, заради следење и проучување на состој-
бата и движењето на кадрите, (планирање на кадров-
ските потреби и насочување на кадрите. 

Единствената кадровска евиденција опфаќа соби-
рање и обработка на податоците од интерес за Ре-
публиката. 

Член 2 
Единствена кадровска евиденција се води во ор-

ганизациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници, општествено-политич-
ките заедници, општествено-политичките организа-
ции, -општествените организации и здруженијата на 
граѓани (во натамошниот текст: организации и за-
једници). 

Стручните работи што се однесуваат на собира-
њето, обработката и користењето на податоците од 
единствената кадровска евиденција ги врши Секрета-
ријатот за кадровски прашања при Извршниот совет 
на Собранието на СВМ (во натам1ошниот текст: Се-
кретаријат за кадровски прашања). 

Секретаријатот за кадровски прашања води един-
ствена кадровска евиденција и за потребите на Со-
бранието на СРМ, Претседателството на СРМ, Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ и другите репуб-
лички органи, како и за потребите на општествено-
политичките организации во Републиката. 

Член 3 
Единствената кадровска евиденција опфаќа по-

датоци : 
1. Во организациите на здружениот труд за: 
— претседателите на работничките совети, од-

носно на нив по положба и функција соодветните ор-
гани на управување; 

— индивидуалните работоводни органи и прет-
седателите и членовите на колегијалните работовод-
ни органи; 

— работниците со посебни овластувања и одго-
ворности ; 

— претседателите и членовите на органите на 
самоуправната работничка контрола; 

— претседававте на делегациите; 
— претседателите на органите на општествено-

политичките организации и секретарите на основ-
ните организации на Сојузот на комунистите; 

— наставниците во високообразовните организа-
ции научните работници и новаторите. 
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2. Во другите самоуправни организации и заед-
ници : 

а) Во месните заедници за: 
— претседателите на собранијата на месните за-

едници, претседавачите на делегациите на месните 
заедници; 

— претседателите на органите на општествено-
иолитичките организации, односно секретарите на 
основните организации на Сојузот на комунистите во 
месните заедници; 

б) Во самоуправните интереси заедници за: 
— делегатите во собранијата на самоуправните 

интересни заедници кои одлучуваат рамноправно со 
надлежните собори на собранијата на општествено-
политичките заедници,-

— претседателите на собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници, претседателите на изврш-
ните одбори на собранијата и секретарите на Собра-
нијата на самоуправните интересни заедници образу-
вани за подрачјето на соодветната општествено-по-
литичка заедница; 

— претседателите и членовите на органите на 
самоуправната работничка контрола,-

, в) Во општите здруженија и другите облици на 
здружување на трудот и средствата за: 

— делегатите во собранијата на стопанските ко-
мори, задружните сојузи, банките, заедниците за 
осигурување на имоти и лица и другите финансиски 
организации; 

— членовите на извршните органи на стопански-
те комори и задружните сојузи, банките, заедниците 
за осигурување на имоти и лица ќ другите финан-
сиски организации; 

г) Во општествените организации и здруженија-
та на граѓани за-. 

— претседателите на собранијата, односно кон-
ференциите и членовите на извршните органи на оп-
штествените организации и здруженијата на граѓа-
ните и нивните сојузи; 

— членовите кои со своите активности постигна-
ле особени резултати. 

3. Во општествено-политичките заедници за: 
— делегатите во собранијата на општествено-по-

литичките заедници; 
— членовите на Претседателството на Социјалис-

тичка Република Македонија; 
— членовите на извршните совети на собранија-

та на опште ствено-политичките заедници, носителите 
на правосудните функции (судиите, јавните обвини-
тели и нивните заменици, јавните правобранители), 
судиите на Уставниот суд на Македонија, ,општестве-
ните правобранители на самоуправувањето и нивните 
заменици, судиите на органите за .водење на постап-
ката по прекршоци и другите функционери избрани 
или именувани од собранијата на општествено-поли-

* тичките заедници; 
— функционерите и раководните работници из-

брани, именувани односно назначени од извршните 
совети на собранијата на општествено-политичките 
заедници; 

—• делегатите и кадрите од Социјалистичка Ре-
публика Македонија за органите и организациите на 
Федерацијата; 

— кадрите кои работат во меѓународните орга-
низации, организациите на Обединетите нации и по 
основ на меѓународна техничка соработка. 

4. Во општествено-политичките организации за: 
— членовите на органите и телата на општестве-

но -по ли тичките организации; 
— делегатите и кадрите од Социјалистичка Ре-

публика Македонија во органите на општеетвено-по-
литичките организации во Федерацијата. 

5. Работниците и работните луѓе со висока и 
виша стручна подготовка и V степен на насочено 
средно образование кои не се опфатени со точките 
од 1 до 4. 

Единствената кадровска евиденција од став 1 на 
овој член се води и за работниците во работните за-
едници на организациите за здружениот труд, оп-
штите здруженија и другите облици на здружување 
на трудог и средствата и во работните заедници кои 
вршат работи за самоуправните интересни заедници 

и, другите самоуправни организации и заедници, за 
општествените организации и здруженијата на гра-
ѓаните. општествено-политичките организации и за 
органите на опште стивен о-оолитичките заедници. 

Член 4 
Единствената кадровска евиденција содржи оп-

шти податоци за лицата за кои се води евиденција, 
за нивната стручна оопособеност, резултатите пос-
тигнати во работата, општествен о-политичката ц оп-
штествената .ангажираност. 

Поблиски прописи за податоците што -за лицата 
од член 3 на овој закон се водат и за обрасците за 
нивно евидентирање донесува Извршниот совет на 
Собранието на СРМ. 

Член 5 
Организациите и заедниците од став 1 на член 

2 од овој закон се должни да обезбедат услови за 
успешно водење на единствената кадровска евиден-
ција. 

Член 6 
Единствената кадровска евиденција се води по 

службена должност врз основа на јавни и други до-
кументи и документацијата во (Организацијата, од-
носно заедницата. 

Ако врз основа на документите и документаци-
јата од став 1 на овој член евиденцијата не може да 
се води, податоците се евидентираат врз основа на 
изјава на лицето. 

Член 7 
Лицата за кои се води евиденција се должни, из-

мените во податоците кои се внесени во единстве-
ната кадровска евиденција врз основа на нивната из-
јава, да ги пријават во рок од 15 дена од денот на 
настанатата измена. 

Член 8 
По престанувањето на работниот однос, односно 

функцијата на липата чии податоци се евидентира-
ни во организацијата, односно заедницата, податоци-
те се доставуваат на организацијата, одношено заедни-
цата во која лицето заснова нов работен однос, од-
носно во која е избран или именуван на самоуправ-
на, јавна или друга општествена функција. 

Член 9 
Организациите и заедниците од член 2 на овој 

закон се одговорни за навремено, целосно и точно 
евидентирање на податоците и измените во пода-
тоците. 

За навремено, целосно и точно евидентирање на 
податоците и измените во податоците е одговорно и 
лицето кое ја води единствената кадровска евиден-
ција. 

За точност на податоците што се внесуват врз 
оснива на изјава е одговорно лицето кое ги дава 
податоците. 

Член 10 
Организациите и заедниците се должни подато-

ците за лицата за кои се води единствената кадров-
ска евиденција да ги доставуваат до надлежниот ор-
ган на општината, а надлежниот орган до Секрета-
ријатот за кадровски прашања. 

Општините од подрачјето на градската заедница 
можат да се спогодат организациите и заедниците, 
податоците за лицата за кои се води единствената 
кадровска евиденција да ги доставуваат до надлеж-
ниот орган на градската заедница, а надлежниот,ор-
ган до Секретаријатот за кадровски прашања. 

Начинот и роковите за доставување на подато-
ците ги пропишува Извршниот совет на Собранието 
на СРМ. 

Член 11 
Податоците за лицата за кои се води единстве-

ната кадровска евиденција претставуваат службена 
тајна. 

За користење на податоците од единствената кад-
ровска евиденција одлучува овластен орган на орга-
низацијата, односно на заедницата во која се води 
евиденцијата. 
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Член 12 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

за прекршок организацијата, односно заедницата; 
1. ако не воведе или ако воведе но ажурно не ја 

води единствената кадровска евиденција (член 2); 
2. ако не обезбеди услови за водење на един-

ствена кадровска евиденција (член 5); 
3. ако при водењето на единствената кадровска 

евиденција внесе неточни податоци (член 9 ставови 
1 и ЕК-

СО парична казна до 5.000 динари за прекршок 
од став 1 ќе се казни и одговорното лице во органи-
зацијата, о б о е н о заедницата. 

Член 13 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок организацијата, односно заедницата ако 
во утврдените рокови податоците за лицата за кои 
се води единствена кадровска евиденција не ги дос-
тави до надлежниот орган на општината (член 10 
став 1). 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во организацијата, односно заедницата. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршок одговорното лице во надлежниот орган 
на општината ако во утврдените рокови не достави 
податоци до Секретаријатот за кадровски прашања 
(член 10 став 1). 

Член' 14 
Организациите и заедниците се должни евиден-

цијата установена со овој закон да ја воведат во рок 
од шест месеци од -влегувањето во сила на овој закон. 

Член 15 
Поблиските прописи од членовите 4 и 10 на овој 

закон Извршниот совет на Собранието на СРМ ќе 
ги донесе во рок од 3 месеци од денот на влегу-
вањето во (сила на овој закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

525. 
Врз основа на членовите 8, 10 и 92 од Законот 

за системот на општественото планирање и за Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 18 декември 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТВУ 
ВАЊЕ ДОЛГОРОЧЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1995 ГОДИНА, ОДНОСНО 

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА И ДО 2000-ТА 
ГОДИНА 

1. Во насловот и во точките 1, 2 и 3 на Одлука-
та за подготвување Долгорочен општествен план на 
Социјалистичка Република Македонија за периодот 
ед 1986 до 1995 година, односно за 'определени под-
рачја и до 2000 година („Службен весник на СРМ" 
број 6/79 и 29/83), зборовите: „до 1995 година, од-
носно за определени подрачја и" се бришат. 

2. Во точката 2 зборовите: „до 31 јули 1984 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „до 31 јануари 
1985 година", а зборовите: „до 31 декември 1§84 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „до 30 април 1985 
година". 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Маке допија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3361 
18 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборат на здружениот труд, 

д^р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

526. 
4 Врз основа на член 13 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен ^весник на 
СВМ" број 17/74, 46/74 и 42/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но -^политичкиот собор, одржани на 18 декември 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутарната одлука за 
дополнување на Статутот на Работната организација 
на здружениот труд Ветеринарен институт „Скопје" 
— Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето 
за остварување на заедничките цели, донесувањето 
на програмите за развој на научно-истражувачката 
работа и потврдувањето на изборот во научни и 
стручни звања, што ја донесоа работниците на Ра-
ботната организација на здружениот труд Ветерина-
рен институт „Скопје" — Скопје, на референдумот 
одржан на 1 Октомври 1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3372 
18 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

днр инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-(р Павле Георгиевски, е. р. 
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527. 
Врз основа на член 68 од Законот за системот 

на финансирањето на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ" број 44/77 и 37/83), а во 
врска со член 5 од Законот за насочување на сред-
ствата што се обезбедуваат за изградба на електро-
енергетски објекти („Службен весник на СРМ" број 
34/84), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 18 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНЦИЈА ПО КРЕДИТОТ ОД ДОГОВОРОТ ЗА 
ЗАЕМ (ПРОЕКТ III ФАЗА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА 

— ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ) 

1. Социјалистичка Република Македонија гаран-
тира дека доколку СОЗТ „Електростопанство на Ма-
кедонија" — Скопје (корисник на кредитот) не ги 
изврши обврските по кредитот од Договорот за заем 
(Проект III фаза на препозната мрежа — технички 
систем на управување), склучен меѓу Меѓународната 
банка за обнова и развој — Вашингтон и Заедница-
та на југословенското електростопанство — Белград, 
на 5 октомври 1983 година, со кој е одобрен кредит 
за изградба на Д испечерско нин фо р м ати вно-управу 
вачки систем на „Електростопанство на Македонија" 
•и учество во изградбата на Техничкиот систем на 
управување на југословенскиот електроенергетски 
систем, во износ од 12.000.000 САД долари, тие обврс-
ки ќе ги изврши Социјалистичка Република Маке-
донија, во износ кој го платила Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје од името и за сметка на 
СОЗТ „Електростопанство на Македонија" — Скопје 

2. Доколку девизните "средства од кредитот од 
точка1 1 на оваа одлука се отстапат на Народната 
банка на Југославија, гарантираниот износ ќе се на-
мали за отстапениот дел, а Социјалистичка Републи-
ка Македонија и гарантира на Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје дека доколку СОЗТ „Елек-
тростопанство на Македонија" — Скопје не ја обез-
беди динарската противвредност за откуп на потреб-
ните девизни средства од Народна банка на Југосла-
вија, потребните динарски средства ќе ги обезбеди 
Социјалистичка Република Македонија во износ кој 
гс платила Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3354 
18 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

528. 
Врз. основа на член 68 од Законот за системот 

на финансирањето на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/77 и 37/83), а во 
врска со член 5 од Законот за насочување на сред-
ствата Ц1ТО се обезбедуваат за изградба на електро-
енергетски објекти („Службен весник на СРМ", бр. 
34/84), Собранието на 'Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 18 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНЦИЈА ПО КРЕДИТОТ ОД ДОГОВОРОТ 

ЗА ЗАЕМ (ПРОЕКТ II* ФАЗА НА ПРЕНОСНАТА 
МРЕЖА — ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ) 

1. Социјалистичка Република Македонија гаран-
тира дека доколку СОЗТ „Електростопанство на Ма-

кедонија" — (Скопје (корисник на кредитот) не ги из-
врши обврските по кредитот од Договорот за заем 
{Проект III фаза на пренодаата мрежа — технич-
ки систем на управување, склучен меѓу Европската 
инвестициона банка — Луксембург и Заедницата на 
југословенското електростопанство — Белград, на 17 
декември 1982 година, со кој е одобрен кредит за 
изградба на Диспечерок олинформативно-управувачки 
систем на „Електростопанството на Македонија" и 
учество во изградбата на Техничкиот систем! за упра-
вување на југословенскиот електроенергетски систем, 
во противвредност од 6.700.000 пресметковни единици 
»што одговара на околу 6.500.000 САД долари), тие 
обврски ќе ги изврши Социјалистичка Република Ма-
кедонија, во износ кој го платила Стопанската банка 
— Здружена банка — Скопје од името и за сметка 
на ООЗТ „Електростопанство на Македонија" — 
Скопје. 

2. Доколку девизните средства од кредитот од 
точка 1 на оваа одлука се отстапат на Народната 
банка на Југославија, гарантираниот износ ќе се на-
мали за отстапениот дел, а Социјалистичка Република 
Македонија и гарантира на Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје дека доколку СОЗТ „Елек-
тростопанство на Македонија" —' Скопје не ја обез-
беди динарската противвредност за откуп на потреб-
ните девизни средства од Народната банка на Југо-
славија, потребните динарски средства ќе ги обезбе-
ди Социјалистичка Република Македонија во износ 
кој го платила Стопанската банка — Здружена банка 
— Скопје. 

3. 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. 08-3355 
18 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

529. 
Врз основа на член 2, став 1, алинеја 2 и член 

7 од Законот за помилување („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/77), член 102 од Кривичниот закон на 
СФРЈ и критериумите за групно помилување на осу-
дени лица. Претседателството на СР Македонија, на 
седницата одржана на 21 декември 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 

1985 ГОДИНА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор, 

односно порано намалена казна се прости на: 
1. Азировски Ќазим Рамадан, < 
2. Ангов Васил Ефтим, 
3. Ангелевски Анте Драге, 
4. Анѓушев Ванчо Здравко, 
5. Атанасовски Боге Благоја, 
6. Балев Перо Никола, 
7. Барди Мустафа Ибраим, 
8. Белогаски Борис Атанас, 
9. Далиповски Риза Летим, 

10. Димитриевски Симеон Ванчо, 
11. Димов Димитрија Глигор, 
12. Димитров Ангел Иван, . 
13. Досевски Александар Миливој, 
14. Емурлаи Исак Мунип, 
15. Итевски Петар Мирослав, 
16. Јакуповски Назир Муарем, 
17. ^ордановски Благоја, 
18. Јусуфи Ќемал Фатмир, 
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19. Кадри Азир Шефкет, 
20. Каранфиловски Санде Чедо, 
21. Костад иновски Санде Трајан, 
22. Ките1ски Велјан Неде, 
23. Мартиновски Димитар Ацо, 
24. Рамановски Ахмет Џеват, 
25. Ристевски Славе Љубомир, 
26. Ризовски Тасе Максим, 

> 27. Селмани Рецеп Селман, 
28. Стеф ановска Ѓорѓи Блага, 
29. Стојановски Ѓоре Павле, 
30. Стојанов Петар Димитар, 
31. Стојановски Илија Благоја, 
32. Танески Анѓеле Драгољуб, 
33. Танески Анѓеле Трајан, , 
34. Тимов Стојан Ристо, 
35. Фетаи Ибраим Зија, 
36. Црначка Петре Трајанка, 
37. Шејнер Демир Усеин, 
38. Шерифов Рифат Шаиб, 
39. Шик аловски Цеље Ељез, 
40. Попчевски Владимир Александар. 

II 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

односно порано намалена казна се намали на: 
1. Абазов Џавид Бајрам, од 3 (три) години и 5 

(пет) месеци на 2 (две) години и 8 (осум) месеци, 
2. Абази Бафти Демир, од 12 (дванаесет) на ,11 

(единаесет) години, 
3. Абиб Мустафа, од 2 (две) години и 6 (шест) ме-

сеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци, 
4. Алија Али Џемшит, од 9 (девет) години и 6 

(шест) месеци на 8 (окзум) години и 9 (девет) месеци, 
5. Алексовски Стеван Благојче од 3 (три) години 

на 2 (две) години и 6 (шест) месеци. 
6. Аризанов Гочо Наќо, од 5 (пет) години и 6 

(шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

7. Асанов Ариф Фејзи, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 3 (три) месеци, 

8. Асим Куртиш Шефки, од 8 (осум) на 7 (седум) 
години, 

9. Атанасов Иван Васил, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години, 

10. Атанасовски Стоилко Најдо, од 4 (четири) на 
3 (три) години, 

11. Атанасова Негре Симка од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години, 

12. Атанасова Бранко Сузана, од 5 (пет) на 4 
(четири) години, 

13. Бабарчиќ Перо Раде, од 3 (три) години на 
2 {две) години и 3 (три) месеци, 

14. Бајрами Мухин Рамадан, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

15. Бекиров Раман Рамче, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 3 (три) месени, 1 

16. Бекири Фета Џемзи, од 7 (седум) години и 
6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) ме-
сеци. 

17,. Бислимовски Софре Иван од Ј Д (десет) годи-
ни на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци, 

18. Бургиевски Миладин Драган, од 3 (три) на 
2 (две) голини, 

19. Велков Илија Ѓорги, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 3 (три) месеци, 

20. Вејсел овски Кариман Гани, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) 
месеци, 

21. Гавазов Порој Горан, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

22. Галовиќ Младен Милан од 4 (четири) на 3 
(три) години. 

23. Горичев ѓорѓи Васил, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 3 (три) месеци, 

24. Георгиевски Борис Ацо, »од 4 (четири) на 3 
(три) години, 

25. Делов Наќо Перо, од 7 (седум) години и. 6 
(шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци, 

26. Димов Панче Глигор, од 8 (осум) години и 4 
(четири) месеци на 7 (седум) години и 4 (четири) 
месеци, 

27. Димитриевски Стојан Стефан, од 9 (девет) 
на 8 (осум) години, 

28. Додов ѓорѓи Сотир, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години и 3 (три) месеци, 

29. Дончев Веселин Живко, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

30. Дончев Никола Блаже, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

31. Доцевски Тодор Јовица, од 17 (седумнаесет) 
години на 16 (шеснаесет) години и 3 (три) месеци, 

32. Дуј овски Коста Благој, од 3 (три) години и 1 
(еден) месец на 2 (две) години и 7 (седум) месеци, 

33. Дуковски Кузман Михаил, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) 'ГОДИНИ, 

34. Дурчев Цане Јосиф, од 20 (дваесет) години 
на 18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци, 

35. Ѓелов Киро Бранко, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години, 

36. ѓорѓиев Иван Иљо, од 3 (три) години и 5 
(пет) месеци на 2 (две) години и 11 (единаесет) ме-
сеци, 

37. Ѓорче Петрова Бранко Радмила, од 3 (три) 
години и 6 (шест) мете ци на 2 (две) години и 6 
(шест) месеци, 

38. Ефтимов Трајан Раде, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

39. Емини Рафет Хаки, од '3 (три) години и 7 
(седум) месеци на 3 (три) години и 1 (еден) месец, 

40. Земири Ахмет Ајет, од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години, 

41. Зекир Мамуш Маарем, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

42. Златковски Анание Лазар, од 18 (осумнаесет) 
години и 6 (шест) месеци на 17 (седумнаесет) години 
-и 6 (шест) месеци, 

43. Имери Раман Арслан, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години, 

44. Исеинов Кадри Насер, Од 12 (дванаесет) го-
дини на 11 (единаесет) години и 3 (три) месеци, 

45. Ислами Абдулахалим Зуди, од 10 (десет) на 9 
(девет) години, 

46. И см ампов хАсип Исак, од 5 (пет) години и 4 
(четири) месеци на 4 (четири) години и 10 (десет) 
месеци, 

47. Јанаќиев Горчо Зоран, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

48. Јаневски Иван Љубе, од 4 (четири) на 3 (три) 
години, 

49. Јованов Васил Ванчо, од 10 (десет) на 9 (де-
гет) години, 

50. Јовановски Орде Димитрија, од 2 (две) годи-
ни и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

51. Јовановски Стојче Димитрија, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

52. Јовчевски Симон Евгеније, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9(девет) ме-
сеци, 

53. Кастрати Јусуф Зенун, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

54. Куртишовеки Асан Емин, од 14 (четиринаесет) 
на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци, 

55. Мамутовски Гарип Ибраим, од 8 (осум) годи-
ни и 4 (четири) месеци на 7 (седум) години и 4 
(четири) месеци. 

56. Матевски Мито Јосиф, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

57. Марковски Славко Ивица, од 1 (една) година 
на 9 (девет) месеци, 

58. Ме ме дев Асан Џафер, од 4 (четири) години 
и 10 (десет) месеци на 4 (четири) години и 1 (еден) 
месец, 

59. Мефаиловски Алија Илми. од 4 (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години, 

60. Милев Трајко Иван, од 4 (четири) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци, 

61. Мумин Сали Идриз, од 20 (дваесет) години 
на , 18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци, 
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62. Мусовски Столе Петре, од 2 (две) години и 
2 (два) месеца на 1 (една) година и 8 (осум) месеци, 

63. Незири Шукри Муртезан, од 10 (десет) годи-
ни и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години и 6 (шест) 
месеци, 

64. Небиовски Милан Славе, од 4 (четири) години 
ва 3(три) години и 6 (шест) месеци, 

65. (бичевски ѓорѓи Панче, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 3 (три) години, 

66. Ордева Стојан Иванка, од 13 (тринаесет) на 
12 {дванаесет) години, 

67. Османов Ќазим Гафур, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

68. Павловски Стојчо Митко, од 6 (шест) на 5 
(пет) години, 

69. Папазовски Јонче Стево ,од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

70. Парлић Љубомир Рената, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години, 

71. Паче пиковски Ристо Борис, од 8 (осум) на 7 
(седум) години, 

72. Петковски Никола Иван, од 2 (дре години и 
10 (десет) месеци на 2 (две) години и 1 (еден) месец, 

73. Петкскжи Петре Љубе, од 1 (една) година и 
2 (два) месеца на 10 (десет) месеци, 

74. Петковски Петре Миле, од 2 (две) години на 
I (една) година и 6 (шест) месеци, 

75. Петровски Коле Стевче, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

76. Петровска Стојче Љуба, од 4 (четири) годи-
ни и 8 (осум) месеци на 3 (три) години и 8 (осум) 
месеци, • 

77. Петрушевски Мирче Трајче, од 7 (седум) го-
дини и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и * 6 
(шест) месеци, 

78. Пешевски Петруш Живко, од 3 (три) години 
и 5 (пет) месеци на 2 (две) години и 11 (единаесет) 
месеци, 

79. Пешиќ Илија Милка, од 3 (три) на 2 (две) 
години, 

80. Постолов Крсто Гоце, од 1 (една) година на 
8 (осум) месеци, 

81. Пушкова Димко Стојанка, од 9 (девет) на 8 
(осум) години, 

82. Ракетиќ Мијат Лука, од 3 (три), на 2 (две) го-
дини, 

- 83. Рамадан Раим Аднан, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест), месеци, 

84. Рамадани Сали Фари, (од 18 (осумнаесет) на 
17 (седумнаесет) години, 

85. Рамиз Мустафа Енвер, од 8 (осум) години на 
6 (шест) години и 6 (шест) месеци, 

86. Реберски Стево Ѓорги, од 11 (единаесет) на 
10 (десет) години, 

87. Ризовски Ристо Васил, од 4 (четири) години 
и 1 (еден) месец на 3 (три) години и 7 (седум) ме-
сеци, 

88. Ристевски Петре Слободан, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 3 (три) години, 

89. Савески Пано Крсто, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година, 

90. Саити Саип Џемаил, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

91. Оандревски Ристо Ѓорги, од 2 (две) години 
и 6 '(шест) месеци на 2 (две) години, 

92. Сантов Никола Ванчо, од 7 (седум) на 6 
(шест) години, 

93. Сејфула Рамадан Џемаил, од 6 (шест) годи-
ни на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

94. Оелманов Ибрахим Музафер, од 6 (шест) на 
5 (пет) години, 

95. Селмановски Фејзул Хасан, од 5 (пет) години 
и 4 (четири) месеци на 4 (четири) години и 7 (се-
дум) месеци. 

96. Спасовски Васко Бранко, од 12 (дванаесет) на 
II (единаесет) години, . 

97. Стефановски Симо Вангел, од 3 (три) години 
•на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

98. Стојковски Пејо Петко, од 7 (седум) на 6 
(шест) години, 

99. Стојковски Младен Радослав, од 4 (четири) 
години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (де-
вет) месеци, 

100. Стојменов Спасе Ефрем, од 9 (девет) на 8 
(осум) години, 

101. Сулејманов Нуре дин Демир, од 4 (четири) 
години на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

102. Сејдију Реџеп Фехми, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години, 

103. Стамаџиев Ѓорги Станоја, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

104. Тасев Дончо Александар, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) 
месеци, 

105. Тасев ѓорѓи Митко, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

106. Тодевски Јован Ќиро, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

107. Тодоровски Воислав Васил, од 4 (четири) 
години и 5 (пет) месеци на з (три) години и 8 (осум) 
месеци, 

108. Тодоровски Јордан Тодор, од 14 (четиринае-
сет) на 13 (тринаесет) години, 

109. Трајановски Војо Раде, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

НО. Фетаов Наип Идриз, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

111. Филев Стојчо Михаил, од 3 (три) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци, 

* 112. Христовски Миле Борис, од 11 (единаесет) 
години на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци, 

113. Цветанов Киро Јован, од 2 (две) години и 
2 (два) мете ца на 1 (една) година и 8 (осум) месеци, 

114. Цветановски Стојо Бранислав, од 4 (четири) 
години на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

115. Цу цулески Стојан Спасе, од 5 (пет) години 
и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) 
месеци, 

116. Џафери Сервет Исмаил, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

117. Џемаилов Ариф Раим, од 5 (пет) години и 
Ѕ (шест) (месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) 
месеци, , 

118. Џелили Џеладин Фикри, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

119. Џемаили Раим Бајрам, од 18 (осумнаесет) 
години на 16 (шеснаесет) години и 6 (шест) месеци, 

120. Штериов Стојан ѓорѓи, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци. 
I 

III 
О^за одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-853 
21 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

530. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, .на 
седницата одржана на 21 декември 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. ѓорѓиевски Ристо Живко, од Битола, 
2. Бакал Мустафа Љулвера, од Струга, 
3. Бајрами Џелал Нуредин, од е. Лавце, 
4. Бајрами Џелал Сакип, од е. Селце, 
5. Рамадани Амди Ружди, од Скопје, 
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6. Арсоски Јаковче Новко, од Кичево, 
7. Гроздевски Блаже Ацо, од Битола, 
8. Петковска Ванчо Милка, од Титов Велес, 
9. Стојменов ски Цане Велко, од Куманово, 

10. Мисими Мисим Асан, од е. Слатино. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

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

1. Глигоров Глигор 'Душан, од е. Мородвис, 
2. Паунов Глигор Николчо, од е. Мородвис. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеца 

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

1. Јакуп Адил Сејдија, од (Прилеп. 

IV 
Изречената качЗна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда со тоа Што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на.-

1. Кочоски Сидроски Јордан Рампо, од е. Бела 
Црква. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

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

1." Ефтимова Стојан Бранка, од е. Сарај, 
2. Ратајкоски Здраве Трене, од е. Слатино. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

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

1. Стојковиќ Душан Ристо, од Скопје. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 1 годи-

на и 2 месеца се замени со условна осуда со тоа 
што таа нема да се изврши ако осудената во рок 
од 3 години не стори ново кривично дело на: 

1. Петровска Санде Добрица, од Скопје. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

-и 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудената во рок од 3 
години не стори ново кривично дело на: 

1. Ташкова Лазар Танка, од Гевгелија. 

IX 
Оваа (одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-878 
21 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

531. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот 

на СР Македонија и член 168 од Деловникот на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА УРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИ-

ЦИТЕ СО НАФТА ЗА ГРЕЕЊЕ ВРЗ ОСНОВА 
НА БОНОВИ 

1. Уредбата за начинот на обезбедување на ко-
рисниците со нафта за греење врз основа на б анови 

(„Службен весник на СРМ", бр. 40/82), престанува да 
важи од 1 јануари 1985 година. 

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

Бр. 23-1883/1 . 
22 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

'на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

532. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ОД НАБАВКА НА МЕ-
ДИЦИНСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СР 
МАКЕДОНИЈА 

За член на Комисијата за утврдување на потре-
бите од набавка на медицинска опрема и резервни 
делови на здравствените организации во СР Маке-
донија, Извршниот совет - на Собранието на СРМ, 
го делегира д-р Јосиф Ј о с и ф о в о ј , советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика. 

Бр. 17-1452/3 
6 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

533. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршува-

ње на санкциите за кривични дела и стопански прес-
тапи („Службен весник на СРМ" бр. 19/79), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА КАЗНЕНО-ПОП« 

РАВНИОТ ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД ВО СТРУГА 

За управител на Казнено-поправниот дом од от-
ворен вид во Струга, се именува Димитрија Аштал-
ковски, раководител на Општинскиот судија за пре-
кршоци во Струга. 

Бр. 17-1548/1 Потпретседател 
6 декември 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

534. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО 

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика се наз-
начува д-р Виолета Малинска — Петрушевска, стру-
чен соработник во Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика. 

Бр. 17-1809/1 Потпретседател 
6 декември 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 
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535. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа ((„Службен весник на СЕМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе -

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО 

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика, • се наз-
начува Ангелина Бач аловиќ, стручен соработник во 
Републичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика. 

Бр. 17-1809/2 
6 декември 1984 година ( 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

536. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО 
И ТЕХНИЧКО ТВОРЕШТВО 

За член на Советот за научно и техничко тво-
рештво Извршниот совет на Собранието на СРМ го 
делегира д^р Сергеј Милошевски, директор на Ин-
ститутот за рударство и металургија при Рудници и 
железарница „(Скопје" — Скопје. 

Бр. 17-1820/1 
6 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

537. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СЕМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 

РЕЗЕРВИ 

За советник на директорот на Дирекцијата за 
републички стоковни резерви, се назначува Бранка, 
Георгиевска, раководител на Секторот за правно-фи-
кансиски и општи работи во Дирекцијата за репуб-
лички стоковни -резерви. 

Бр. 17-1846/11 
Јб декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

538. 
Врз ош ова на 'член 173 (став з и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 46/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 
ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и градежништво 
се назначува Марија Игњатовић досегашен советник 
на претседателот на Комитетот. 

Бр. 117-1847/1 
6 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Тахир Кадриу, е. р. 

539. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СЕМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИ-
РЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУ-

НАРОДНА НАУ ЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

За советник на директорот на Републичкиот за-
вод за меѓународна научно-техничка соработка, се 
назначува Аница Хаџи-Т осека, досегашен советник 
на директорот на Заводот. 

Бр. 17-1848/1 
6 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

540. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СЕМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СЕ Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

За советник на претседателот на (Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, се назначува инж. агр. Зора Џабирска, само-
стоен советник во Работната заедница во Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Бр. 17-1849/1 
6 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ ЦА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

319. 
Врз основа на член. 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Сл. вес-
ник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Сл. весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 6 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 _ 
Стапката на придонесот од личниот доход за 

пензиско и инвалидско осигурување' се утврдува на 
11,4 отсто. 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот од личниот доход за пензиско и инва-
лидско осигурување се зема остварениот личен до-
ход на работниците во организациите на здружени-
от труд и во другите самоуправни организации и за-
едници. 

Член 2 
За осигурениците за кои се утврдува само чист 

личен доход придонесот за пензиското и инвалидско-
то осигурување се пресметува и плаќа од чистиот 
личен доход со примена на пресметана стапка за 
чист личен доход врз основа на збирот на републич-
ките и опјптинските стапки на придонесите од лич-
ниот доход. 

Член 3 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" по дадената согласност од Собранието на 
СР Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 1985 
година. 

Бр. 02-2998/1 
ноември 1984 година Претседател, 

Скопје Вера Лазарева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - - ТИТОВ ВЕЛЕС 

320. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 5 од Стату-

тот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — 
Титов Велес, Собранието на 'Заедницата за опште-
ствена заштита на децата — Титов Велес, на седни-
цата што се одржа на 8 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

I 
Пресметковната стапка за здружување средства 

во ОСИЗ за 'општествена заштита на децата — Титов 
Велес за 1984 година се намалува за 0,30% и се 
утврдува на 'бруто личните доходи на работниците 
вработени во: 

1. стопанска и нестопанска дејност — 1,70%, 
2. самостојно- вршење на стопанска и нестопан-

ска дејност — 0,45€/о, 
3. земјоделска дејност — 0,20%, 
4. граѓани и граѓанско-правни лица —^ 0,45%, 

II 
Намалување на пресметковната (стапка се (врши 

за намалување на материјалните обврски на стопан-
ството, сразмерно на остварените приходи за I полу-
годие во 1984 година. 

III 
За основно и средно насочено образование и на 

општествена заштита на децата пресметковната стап-
ка останува по одлука бр. 02-31/6 од 23. II. 1984 го-
дина. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен гласник на Со-
бранието на општината Титов Велес" и во „Служ-
бен весник на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 
1984 година. 

Бр. 02-97/1 
18 јули 1984 година 

Титов Велес 
Претседаел, 

Киро Арсовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ 

321. 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за 

вработување и осигурување во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 
13 од Статутот на Заедницата за вработување — Ра-
довиш, Собранието на Заедницата за вработување — 
Радовиш, на (седницата одржана на 14 ноември 1984 
година, /донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ПРИВРЕМЕНО ВРАБО-

ТЕНИ ВО СТРАНСТВО 

I 
Точката II од Одлуката за утврдување на (основи-

цата за пресметување и плаќање придонес за врабо-
тување за работниците на привремена работа во 
странство („Службен весник на СРМ", бр. 13/79, 42/82 
и 31/83) се менува и гласи: 

„За пресметување и плаќање на придонесот за 
привремено вработените во странство се определу-
ваат основици на постојани месечни нето изнеси и 
тоа: 

1. износ од 16.600 динари месечно за лицата со 
завршена висока стручна подготовка; 

2. износ од 14.150 динари месечно за висококвали-
фикувани работници и лица со виша (Стручна под-
готовка; 

. 3. износ од 13.300 динари месечно за работници 
со средна стручна подготовка и квалификувани ра-
ботници ; 

4. износ од 12.350 динари месечно за работници 
со непотполна стручна подготовка и полуквалифику-
вани (приучени) работни ти и 

5. износ од 12.000 динари месечно за неквалифи-
кувани работници. 

II 
По точката IV се додава нова точка 1У-а која 

гласи: 
„Придонесот за вработување стасува за плаќа-

ње до 30 во месецот за претходниот месец. 
Работникот не може да го уплати придонесот 

за вработување по престанокот на работата во стран-
ство, односно по враќањето во земјата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

лепотана донесувањето. 

Бр. 02-798/9-2 
14 ноември 1984 година 

Радовиш 
Претседател, 

Кирчо Сусинов, е .р. 



Стр. 814 — Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ 26 декември 1984 

322. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за вра-

ботување и осигурување (во случај на невработеност 
(„Службен вешик на СРМ" бр, 13/78) и член 13 од 
Статутот на Заедницата за вработување — Радовиш, 
Собранието на Заедницата за (вработување — Радо-
виш, на седницата одржана на 14 ноември 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА РАБОТ-
НИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО 
СЕМЕЈСТВО ОДНОСНО ДОМАЌИНСТВО КОИ ВЛИ-
ЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН ПАРИЧЕН 

НАДОМЕСТОК 

Член 1 
Во Одлуката за изоност и ѕидот на приходите на 

работникот и членовите на неговото потесно семеј-
ство односно домаќинство кои влијаат на правото на 
продолжен паричен надоместок за (време на невра-
ботеност („Службен весник на ОРМ" бр. 31/83), во 
член 2, износот од 1.500 динари се заменува оо изно-
сот од 2.500 динари. 

Член е 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето. 

Бр. 02-798/9-1 
14 ноември 1984 година 

Радовиш 
Претседател, 

Кирчо Су синов, е .р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е по-
крвавата постатка за поништување на чекови издаде-
ла* од' Љубљанска банка Основна бјанка — Скопје 
од бр. 423181 до бр. 423190 на лицето Павловски 
Бранимир, со тековна сметка во Љубљанска банка 
ПОД бр. 40100-620-21-840-8017-528/68. 

Чековите се најверојатно изгубени во Штип, па 
•е моли секој оној кај кого се наоѓаат или некој 
«нае да постојат пречки за водењето на оваа постап-
ка да се јави во судот лично или писмено во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спро-
тивно постапката за амортизација на чекови ќе про-
должи. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
205/84. (186) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за враќање на 
заем на тужите лонте Живко и Атина Давидовски од 
Скопје, Градски ѕид — кула Б-4 III кат стан бр. 12, 
»ропев тужениот Трајко Маљановкжи, сега живее во 
Канада ,оо непозната адреса. Вредност на спорот 
500.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Трајко Мал.ановски од 
Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена до 
објавувањето на овој оглас или, пак, во истиот рок 
да ја достави својата точна сегашна адреса на жи-
веење. Доколку живее во Канада, поканата да му се 
дестани по дипломатски пат преку дипломатското 
врот^гавнвдштво во логичната држава. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
истиот ќе биде застапувам од привремен старател 
кој ќе биде поставен од страна на Центарот за со-
цијални работи на град Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје. XV. 
П. бр. 3163/84. (193) 

Пред овој суд е заведен спор за долг по тужба-
та на тужителот Банк Фуер од Касел а — Германија, 
прогшв тужениот Васе Наумовски од Скопје, ул. „Ге-
миџиска" бр. 73 ;а сега со непозната адреса на жи-
веење. 

Се повикува тужениот Васе Наумовски од Скопје 
да ое јави во овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас или во истиот рок да ја дос-
тави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави јао рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде определен привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
2486/83. (194) 

ОПШТИНСКИ ХЗУД ВО БИТОЛА 

Се повикува лицето Муртевски Трајан, од е. Га-
вато <— Битола, роден во 1883 година, кој наводно 
умрел во март месец 1914 година во Грција, во рок 
од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јавов 
во Општинскиот суд во Битола .Се повикува и секој 
кој нешто знае за неговиот живот да се јави во 
овој суд, затоа што по истекот на горенаведенион* 
рок ќе се докажува дека Мучевски Трајан е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 517/84. (191) 

Се повикува лицето Јован Гушевски од е. Бе-
луцима, Битола, кој наводно умрел во март меоец 
1914 година во Грција, во рок од 15 дена од обја-
вувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот 
суд — Битола. Се повикува и (секој кој нешто знае 
за неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што 
по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува 
дека Јован гушевски е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 561/84. (192) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за раскинување на договор за доживотна из-
дршка по тужбата на Сејадини Љутви Џемаил од 
село Горно Палчиште против тужениот Ибраим« 
Веап Фадил од село Горно Палежите, а сега со не-
позната адеса на живеење. 

Се повикува тужениот И браими Фадил во ро« 
од 30 дена од објавувањето на огласот да ое јави 
во судот, да достави адреса или овласти полномош-
ник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спро-
тивно, ио истекот на овој рок, судот преку Центарот 
за социјални работи ќе му постави привремен зас-
тапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П. бр. 1125/84. 
(18П 

По тужбата на тужителите Џеладини Ќерим Аки 
и Џеладин« Ќерим Вели, двајцата од е. Желино, 
протата тужените Таири Таир Сафије, Таири Таир 
Ќаил, Таири Ќаил Емине и Таири Ќаил Енвер, сите 
од е. Желино, во Општинскиот суд во Тетово е заве-
дев спор за исполнување на договор за кушолродаж* 
6а. Вредност на спорот 60.000,00 динари. 
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Се повикуваат тужените Таири Таир Ќаил и Та-
ири Ќаил Енвер, двајцата од е. Желино, сега на 
иривремена работа во СР Германија со непозната 
адреса, да се јават во Општинскиот суд во Тетоше' 
во рок од 10 дена по објавувањето на (огласот во 
„Службен весник на СВМ". Во спротивно, по истекот 
на рокот, (судот преку Центарот за социјална работа 
од Тетово ќе побара да им се постави привремен 
старател кој ќе се грижи за нивните права и .инте-
реси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1467/84. 
(1188) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Абази Ајет 
Мустафа од Тетово против тужениот Муслии Авди 
Џеваир од Тетово, сега оо непозната адреса. Вред-
ност на спорот 19.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Муслии Авди Џемаил од 
Тетово, сега со непозната адреса, да се јави пред 
овој суд или, пак, постави свој полномошник во рок 
од 30 дена. Во спротивно, на истиот ќе му се пос-
тави привремен старател кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1946/84. 
(189) 

Пред (овој суд се води спор за законска издрш-
ка по тужбата на тужителката Дамјан овска Мира од 
Тетово против тужениот Дам јановски Петко од е. 
Раотинце, Тетовско. Вредност на спорот 45.000 дина-
ри. 

Се повикува тужениот Дам јановски Петко од е. 
Раотинце да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 30 дена или да определи свој полномош-
ник. Во спротивно, доколку не се јави во определе-
ниот рок, судот ќе му постави привремен старател 
кој ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2054/84. 
(190) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителите Шабани 
Абдулбаки и Оломани Даим, двајцата од е. Челопек, 
против тужениот Оломани Му амет од е. Челопек, 
сега на привремената работа во Норвешка, со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужениот Оломани Муамет од е. Че-
лопек да се јави во судот, да достави точна адреса 
или да одреди полномошник кој ќе го застапува 
по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. По истекот на овој рок, судот на туже-
ниот ќе му постави старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово, 

Од Општинскиот суд 1вЅо Тетово, ТП. бр. 1803/84. 
(184) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Ќемал Ис-
маил Берзати од е. Боговиње, пратив тужените Бај-
рам Берзати и др. од е. Боговиње. Вредност на спо-
рот 60.000 динари. 

Бидејќи тужениот Берзат Мамут Берзати од е. 
Боговиње се наоѓа на привремена работа во Герма-
нија, се довикува истиот во рок од 30 дана да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, 
доколку не се јави или одреди свој полномошник 
во определениот рок, судот ќе му постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за .неговите права и 
интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1920/84. 
(183) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Нико-
лоски — Аризанкоски Милош од Прилеп, против ту-
жената Аризанкоска Спасена од Прилеп, ул. „Егејска" 
бр. 99-6, а сега (во Шведска, Гетебург, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужената Аризанкоска Спасена да 
се јави во судот, да достави точна адреса или да од-
реди полномошник кој ќе ја застапува по овој спор 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно, ќе и биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончува-
њето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 1475/84. 
(195) 

Пред овој суд се води оставинска постапка за ра-
справање на оставината на оставителот Смилески 
Стојко Нацко, порано од е. Никодин, роден на 4. V. 
1902 год., а умрел на 7. VI. 1976 год., земјоделец, 
државјанин на СФРЈ. 

Се повикуваат наследниците од втор и трет на-
следен ред да се јават во овој суд, или во било 
кој друг општински суд во земјава или во' дипломат-
ско (претставништво на СФРЈ во странство во рок 
од една година од објавувањето на огласот во „Сл. 
весник на ОРМ" за да дадат наследничка изјава, со-
гласно чл. 132 од ЗН. 

Доколку по истекот на рокот од една година од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" не се јави ниеден наследник, целокупната ос-
тавина на оставителот се предава на СО Прилеп. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 198/84. 
(196) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот печат под назив: „Месна заедница е, 
Копачин Дол — Тетово" се огласува за неважен. 

Загубениот мал печат бр. 5 под назив: „Собра-
ние на општина Тетово, Управа за општествени при-
ходи — Тетово", се огласува за неважен. (6223) 



Стр. 816 — Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ 26 декември 1984 

КОНКУРСИ 
Согласно член 76 од Статутот си член 28 од Пра-

вилникот за работни односи, Конкурсната комисија 
при ЗФЗ „СОЛИТЕР" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на задругата 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
— да имаат висока или виша Стручна подготов-

ка од градежен или економски смер и 6 години ра-
ботно искуство во градежното занаетчиство, од кои 
4 години на раководно работао место; 

— да поседуваат морално-политички квалитети и 
— да немаат пречки во смисла на член 511 од 

Законот за здружениот труд. 
Потребната документација кандидатите да ја дос-

тават на адреса: ул. „Цветан Димов" бб, барака 3, 
Бутел II — Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото обја-
вување. (445) 

Врз основа на член 43 од Законот за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на' СРМ" бр. 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден постојан судија на 
Основниот суд на здружениот труд во Скопје 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 
36 од Законот за судовите на здружениот труд тре-
ба да поднесат пријави до Собранието на СВМ — 
Комисија за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на СРМ во рок од 30 дена сметајќи од 
денот на објавувањето. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

СОДРЖИНА 
Страна 

523. Закон за данокот на промет на недвиж-
ности и права — — — — — — — 801 

524. Закон за воведување единствена кадров-
ска евиденција — — — — — — — 805 

525. Одлука за изменување на Одлуката за 
подготвување Долгорочен општествен план 
на Социјалистичка Република Македонија 
за периодот од 1986 до 1995 година, од-
носно за определени подрачја и до 2000-та 
година — — — — — — — — — 807 

526. Одлука за давање согласност на Стату-
тарната одлука за дополнување на Ста-
тутот на Работната организација на здру-
жениот труд Ветеринарен институт „Скоп-
је" — Скопје — — — — — — — 807 

527. Одлука за гаранција по кредитот од До-
говорот за заем (Проект III фаза на пре-
копаната мрежа-технички систем на упра-
вуваше) — — — — — — — — — 808 

528. Одлука за .гаранција по кредитот од До-
говорот за заем (Проект III фаза на прс-
но шата мрежа — технички систем на уп-
равување) — — — — — — — — 808 

529. Одлука за групно помилување по повод 
Новата 1935 година — — — — — — 808 

530. Одлука за помилување на осудени лица 810 
531. Уредба за престанување на важност на 

/ Уредба! а за начинот на обезбедување на 
корисниците со нафта за греење врз ос-
нова на бонови — — — — — — — 811 

532. Решение за делегирање член на Комиси-
јата за утврдување на потребите од на-
бавка ла медицинска опрема и резервни 
делови на здравствените организации во 
СР Македонија — — — — — — — 811 

533. Решение за именување управител на Каз-
нено-по правниот дом од отворен вид во 
Струга — — — — — — — — — 811 

534. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика — — — 811 

535. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика — — — 812 

536. Решение за делегирање член на Советот 
за научно и техничко творештво — — 812 

537. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Дирекцијата за републички 
стоковни резерви — — — — — — 812 

538. Решение за повторно (назначување совет- 4 

ник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и гра-
дежништво — — — — — — 812 

539. Решение за повторно назначување совет-
ник на директорот на Републичкиот завод 
за меѓународна научно-техничка соработка 812 

540. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 812 

Општи акти иа самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
319. Одлука за стапката на придонесот од лич-

ниот доход за пензиско и инвалидско оси-
гурување — — — — — — — — 813 

' ТИТОВ ВЕЛЕС 

320. Одлука за намалување на пресметковната 
стапка за здружување средства во ОСИЗ 
за општествена заштита на децата за 1984 
година * — — — — — — — — — 813 

РАДОВИШ 

421. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на основицата 
за пресметување и плаќање придонес за 
вработување за работниците привремено 
вработени во странство — — — — — 813 

322. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката з а ' износот и вид от на приходите 
на работникот и членовите на неговото 
потесно семејство односно домаќинство 
кои влијаат на правото на продолжен па-
ричен надоместок — — — — — — 814 

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 


