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71. 
Врз основа на член 45 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за прекршоците про-
тив јавниот ред и мир („Службен весник на СРМ" 
бр. 29/83), Законодавно-правната комисија на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 февруари 1984 година, 
го утврди пречистениот текст на Законот за прекр-
шоците против јавниот ред и мир. 

Пречистениот текст на Законот за прекршоците 
против јавниот ред и мир ги опфаќа Законот за 
прекршоците против јавниот ред и мир („Службен 
весник на СРМ" бр. 25/72) и Законот за изменување 
и дополнување на Законот за прекршоците против 
јавниот ред и мир („Службен весник на СРМ" бр. 
29/83 и 34/83), во кои е означено времето на . нив-
ното влегување во сила. 

. Бр. 13-525 
14 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната # 
комисија, 

Крсте Не диовски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР 

(Пречистен текст) 
Член 1 

Со овој закон <?е утврдуваат прекршоците против 
јавниот ред и мир, прекршочните казни и заштит-
ните мерки за повреда на јавниот ред и мир, како 
и се пропишуваат условите и постапката за прире-
дување огномет, бакљада или слични приредби, ус-
ловите и постапката за собирање на доброволни 
прилози од граѓаните, организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци, општествено-политичките организации, општес-
твените организации и здруженијата на граѓаните. 

Член 2 
Прекршок против јавниот ред и мир врши секој 

кој со своето однесување или постапка го нарушува 
вообичаениот начин на живеење и работа на работ-
ните луѓе и граѓаните, ја загрозува нивната безбед-
ност или создава несигурност, го оневозможува нив-
ното непречено движење на јавни места, го нарушу-
ва јавниот морал, ја попречува работата и извршу-
вањето на службените задачи на државните органи, 
организациите на здружениот труд и другите само-
управни организации и заедници или на друг начин 
го нарушува јавниот ред и мир. ] 

Член 3 
Под јавно место во смисла на овој закон се сме-

та местото на кое а слободен пристап на неопреде-
лен број лица без какви и да било услови (улица, 
плоштади, патишта, излетнички места, пристаништа, 
чекални, угостителски, трговски и занаетчиски дуќа-
ни и слично) или под определени услови (спортски 
стадиони и игралишта^, средства за јавен превоз, ки-
носали. театарски и концертни сали, изложбени прос-
тории, градини, и слично), како и други места кои 
во определено време служат за вакви намени (зем-
јишта или простории во кои се одржуваат јавни со-
бири, приредби, натпревари и слично). 

Ќе се смета дека прекршок од овој закон е извр-
шен на јавно место кога дејствието е сторено на 
место кое во смисла на став 1 на овој член не се 
смета за јавно место, ако е тоа достапно на поглед 
од јавно место ^балкон, тераса, дрво, столбиште и 
слично) или ако последицата настапила на јавно мес-
то. 

Член 4 
Кој на јавно место со карање, викање или не-

пристојно однесување го нарушува јавниот ред и 
мир, ќе се казни со парична казна од 500 до 3.000 
динари, или со казна затвор до 30 дена. 
/ 

Член ѕ 
Кој на јавно место со фрлање или кршење на 

шишиња, чаши или други предмети ги вознемирува 
граѓаните или ја загрозува нивната безбедност, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3.000 
динари, 

или со казна затвор до 30 дена. 

Член 6 
Кој на јавно месѓо се оддава на пијанство или 

во пијана состојба го нарушува јавниот ред и мир, 
ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 

динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 

Член 7 
Кој на јавно место со дрско или особено непри-

стојно однесување предизвикува негодување кај гра-
ѓаните, го нарушува нивниот мир или ги навредува, 

ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 
динари, 

или со казна затвор од 15 до 60 дена. 

Член 8 
Кој со малтретирање на друг во стан ги возне-

мирува соседите или ќе предизвика интервенција на 
орган на управата надлежен за внатрешни работи, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 ди-
нари, 

или со казна затвор до 30 дена. 

Член 9 
Кој го нарушува мирот на други со пеење, ко-

ристење на музички инструменти, радио и телеви-
зиски приемници и други уреди (магнетофони, џу-
бокси и слично), освен на вообичаени веселби, како 
и со механички извори на врева (мотор и слично), 

ќе се казни со парична казна од ЗОО до 2000 
динари. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
организација на здружениот труд и друга самоуправ-
на организација и заедница или друго правно лице 
со парична казна од 2000 до 10000 динари, а одго-
ворното лице во организација на здружениот труд и 
друга самоуправна организација и заедница или дру-
го правно лице со парична казна од ЗОО до 2000 
динари. 

Со парична казна од 2000 до 10000 динари ќе се 
казни самостоен угостител, ако не преземе мерки да 
не дојде до извршување на прекршокот од став 1 на 
овој член во неговиот угостителски објект. 

Во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон општината со пропис ќе ут-
врди во /Кои случаи и под какви услови се смета 
дека е нарушен мирот од став 1 на овој член. 
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Член 10 
Кој на јавно место со малтретирање на друг, 

или со вршење присилба спрема друг, предизвикува 
негодување на граѓаните, или ја загрозува нивната 
безбедност, 

ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 
динари, 

или со казна затвор до 30 дена. . 
Кој во вршењето на прекршокот од став 1 на 

овој член пројави посебна безобѕирност, упорност 
или дрскост, 

ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена. 

Член 11 
Кој на јавно место учествува, предизвикува или 

поттикнува друг на тепачка, 
ќе се казни со парична казна1 од 1000 до 5000 

динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 
Кој во вршењето на прекршокот од став 1 на 

овој член пројави посебна суровост, 
(ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена. 
Учествувањето во тепачка со намера да се укаже по-

мош или заштита на нападнато лице, или да се' спре-
чи истата не се смета за учествување во тепачка во 
смисла на став 1 на ОВОЈ член. 

Член 12 
Кој на јавно место физички нападне друго лице, 
ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена. 

Член 13 
Кој ја загрозува личната сигурност на друго ли-

це со закана дека ќе го нападне неговиот живот 
или тело, 

ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 
динари, 

или со казна затвор од 30 до (30 дена. 

Член 14 
Кој не пружи помош на друг кога е во опасност 

ако тоа може да го стори без опасност по себе 
или друг, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 
динари. 

Член 15 
Кој омаловажува државен орган, односно ома-

ловажува или навредува службено лице на државен 
орган или организација на здружениот труд и друга 
самоуправна организација и заедница која врши јав-
ни овластувања во вршењето на службата, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 
динари, 

или со казна затвор до 30 дена. 
Ако службеното лице од став 1 на овој член 

е работник на милицијата, 
сторителот ќе се казни со парична казна од 

2000 до 5000 динари, 
или со казна затвор од 30 до 60 дена. 
Кој службеното лице од став 1 на овој член го 

спречи, малтретира уши физички нападне, 
ќе се казни со парична казна од 2000 до 5000 

динари, 
или со казна затвор до 60 дена. 
Ако службеното лице од став 3 на овој член е 

работник на милицијата, 
сторителот ќе се казни со казна затвор од 30 

до 60 дена. 
Член 16 

Кој постапува спротивно на наредбата на над-
лежен државен орган или на овластено службено 
лице на државен орган за забрана да се пристапува 
или задржува на определено место, 

/ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 
динари, 

или со казна затвор до 30 дена. 

Член 17 
Кој не ќе се оддалечи од група на луѓе, која 

овластено службено лице ја повикало да се разоти-
де 11 во прилики крга јавниот ред е загрозен, , 

ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 
динари, 

или со казна затвор до 60 дена. 

Член 18 
Кој лажно се претставува како службено или 

воено лице, или неовластено носи ознаки на такво 
лице или ( потврди туѓо лажно име, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 
динари, 1 

или со казна затвор до 30 дена. 

Член 19 
Кој лажно повикува на помош или пријави нас-

тан со намера да предизвика излегување на < орган 
или општествена служба, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 
динари, 

или со казна затвор до 15 дена. 

Член 20 е 
Кој со зборување, пишување или на друг на-

чин изнесува или пренесува лажни вести или лажни 
тврдења што можат да предизвикаат вознемиреност 

, или чувства на несигурност кај граѓаните, 
ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 

динари, 
или со казна затвор до 60 дена. , 

Член 21 
Кој со зборување, пишување, цртање, со знак или 

на друг начин ги навредува или омаловажува морал-
ните, социјалистичко-патриотските чувства на граѓа-
ните, општествено-политичкото уредување на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
цијалистичка Република Македонија и другите, соци-
јалистички републики и социјалистички автономни 
покраини, истапува против меѓународната политика 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија или предизвикува национална, расна или вер-
ска нетрпеливост меѓу народите, народностите и ет-
ничките групи кои живеат во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, 

ќе се казни со казна затвор од 40 до 60 дена. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 

организација на здружениот труд и друга самоуп-
равна организација и заедница или друго правно 
лице со парична казна од 10000 до 50000 динари, 
ако овозможи или не преземе мерки да се спречи 
прекршокот, а одговорното лице ро организацијата 
ва здружениот труд и друга самоуправна организа-
ција и заедница или друго правно лице, 

ќе се казни со парична казна од 2000 ~ до 10000 
динари. 

Член 22 
Кој оштетува, уништува, осквернува или омало-

важува фотографија или , споменик, односно омало-
важува личност или настан на кого фотографијата 
или споменикот е посветен, ќе се казни со казна 
затвор од 40 до 60 дена. 

Со казната од став 1 на овој член, ќе се- казни 
и тој што на гроб или друго јавно место постави натпис, 
фотографија, или подигне спомен обележје на лице 
кое го изгубило животот како непријател на Народ-
ноослободителната борба или општествено-политич-
кото уредување на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 23 
4 Кој со зборување,, пишување или на друг начин 

ги навредува или омаловажува највисоките државни 
органи и нивните претставители, општествено-поли: 
тичките организации и нивните органи, организации-
те на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Социјалистичка Република Ма-
кедонија и на други социјалистички републики, ка-
ко и на социјалистичките автономни покраини, 

ќе се казни со парична казна од 2000 до 10000 
динари. 

или со казна затвор од 30 до 60 дена. 
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Член 24 
Кој неовластено отстрани, искине, замачка, ош-

тети или на било кој начин ги изложи на подбив 
државните амблеми, знамињата на народностите и 
етничките групи, амблемите на оицггествено-политич-
ките заедници, општествено-политичките и на други 
организации или истакне знаме или грб кој не ги 
содржи обележјата пропишани со устав, 

ќе се казни со парична казна од 2000 до 10000 
динари, 

или со казна затвор од 30 до 60 дена. 

Член 25 \ 
Кој без одобрение или општ' повик истакне зна-

ме, грб или сличен симбол на друга држава, 
ќе се казни со парична казна од 2000 до 10000 

динари, , ' 
или со казна затвор од 30 до 60 дена. 

Член 26 
КОЈ неовластено отстрани, искине, замачка или 

оштети јавцо истакнати 'објави на државни органи, 
општествено-политички и други организации, органи-
зации на здружениот труд и други самоуправни ор-
ганизации и заедници и здруженијата на граѓаните, 

ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 ди-
нари, 

или со казна затвор до 30 дена. 
Член 27 

Кој се оддава на проституција, друг наведе на 
проституција или посредува во вршење на проститу-
ција, како и кој издава односно отстапува простории 
з^ вршење на проституција, 

ќе се казни со парична казна од 2000 до 5000 
динари, 

или со казна затвор до 60 дена. 
Со парична казна од 5000 до 20000 динари ќе се 

казни организација на здружениот труд и друга са-
моуправна организација и заедница или друго прав-
но лице и самостоен угостител ако издава односно 
отстапува простории за вршење на проституција. 

За прекршок од став 2 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организација на здруже-
ниот труд и друга самоуправна организација и заед-
ница или друго правно лице со парична казна од 
2000 до 5000 динари. 

Член 28 
Кој се оддава на уживање на опивни дроги или 

други психотропни средства, 
ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 ди-

' нари, 
или со казна затвор од 30 до 60 дена. 

Член 29 
Кој дава да пие алкохолен пијалак на пијано ли-

це или на малолетник под 16 години во угостител-
ски објект или на друго јавно место, 

ќе се казни со парична казна од 2000 до 5000 
динари, 

или со казна затвор од 10 до 30 дена. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 

организација на здружениот труд и друга самоуп-
равна организација и заедница или друго правно 
лице и самостоен угостител со парична казна од 5000 
до 20000 динари, а одговорното лице во организаци-
јата на здружениот труд и друга самоуправна орга-
низација и заедница или друго правно лице со па-
рична казна од 2000 до 5000 динари. 

Член 30 
Кој одбие да се подвргне на задолжително леку-

вање од алкохолизам односно од наркоманија, или 
од задолжи^лно лекување од полни болести, или го 
одбегнува тоа лекување, или самоволно го прекине, 

ќе се казни со казна затвор до 60 дена. 

Член 31 
Кој се. оддава на скитање надвор од местото на 

живеалиштето или престојувалиштето, 
ќе се казни со казна затвор до 60 дена. 

Член 32 
Кој врши препродавање на влезни билети за ки-

но, културно-уметн&чки, спортски или други приред-
би по цена повисока од определената, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 ди-
нари, 

или со казна затвор до 30 дена. 

Член 33 
Кој по станови или места за одмор на граѓаните 

неовластено продава или растура печатени работи 
или други предмети, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 ди-
нари, 

или со казна затвор до 30 деќа. 

Член 34 
Кој се затекне да пита, ' ^ 
ќе се казни со казна затвор до 30 дена. 

Член 35 

Кој се занимава или за награда вража, бае, про-
рекнува судбина, толкува соништа или врши слични 
измамувања, 

ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 ди-
нари, 

или со казна затвор до 60 дена. 

; Член 36 
Кој игра комар, или друга хазардна игра или 

кој отстапува простории за таа цел или на друг на-
чин овозможува хазардни игри, 

ќе се казни со парична казна од 2000 до 10000 
динари, 

или со казна затвор од 30 до 60 дена. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 

организација на здружениот труд и друга самоуп-
равна организација и заедница или друго правно 
лице и самостоен угостител со парична казна од 5000 
до 20000 динари, а одговорното лице во организација 
на здружениот труд и друга самоуправна организа-
ција и заедница или друго правно лице со парична 
казна од 2000 до 5000 динари. 

Член 37 

Кој неовластено собира доброволни прилози, 
ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 

динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 

организација на здружениот труд џ друга самоуп-
равна организација и заедница или друго правно 
лице со парична казна од 5000 до 20000 динари, а 
одговорното лице во организација на здружениот 
труд и друга самоуправна организација и заедница 
или друго правно лице со парична казна од 1000 
до 5000 динари. 

Член 38 

Кој неоправдано завлегува или неоправдано се 
задржува во заеднички простории (столбиште, под-
рум, заграден двор или слично) на станбена зграда 
во која не е настанеа во двор или простории на учи-
лиште во кое не е ученик или во простории на дру-
га јавна зграда 

ќе се казни со парична казна од ЗОО до 2000 
динари, 

или со казна затвор до 15 дена. 

Член 39 

Кој го оневозможува користењето или оштетува 
јавни згради, јавни чешми, извори, плажи, паркови, 
шеталишта или други јавни објекти и инсталации или 
истите ги загадува со материи и отпадоци со кои се 
загадува човековата околина, 

ќе се казци со парична казна од зоо до 2000 ди-
нари, 

или со казна затвор до 30 дена. 
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Член 40 
Кој изведува работа, а не преземе соодветни 

мерки да обезбеди канал, шахта, бунар, дупка, елек-
трични инсталации и други уреди кои претставуваат 
опасност за минувачите, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 ди-
нари. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
организација на здружениот труд и друга самоуправ: 
на организација и заедница или друго правно лице 
со парична казна од 2000 до 10000 динари, а одговор-
ното лице во организација на здружениот труд и 
друга самоуправна организација и заедница или дру-
го правно лице со парична' казна од 500 до 3000 ди-
нари. 

Член 41 
1 Кој на јавно место измачува, претоварува живот-

ни или на друг лош начин постапува со нив, 
ќе се казни со парична казна од ЗОО до 2000 ди-

нари. 
Член 42 

Кој без надзор, невнимателно или без заштитни 
средства држи опасни животни кои можат друг да 
престрашат или повредат, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 ди-
нари. 

Член 43 
Кој става или држи пред зграда или ограда, од-

носно на зграда или на ограда уред или предмет што 
може да го повреди минувачот или да му нанесе не-
која друга штета или кој, такви предмети исфрла 
на улица, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 ди-
нари, 

или со казна затвор до 15 дена. 
- За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 

организација на здружениот труд и друга самоуправ-
на организација и заедница или друго правно лице 
со парична казна од 5000 до 20000 динари, а одговор-
ното лице во организација на здружениот труд и 
друга самоуправна организација и заедница или дру-
го правно лице со парична казна од 500 до 3000 ди-
нари. 

Член 44 
Кој неовластено пука од огнено оружје, пали 

ракети или сличен експлозивен или лесно запалив 
материјал, или на сличен начин го нарушува мирот 
и безбедноста на граѓаните, ; 

ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 
динари, 

или со казна затвор до 30 дена. 
Член 45 

Кој на јавно место неовластено приреди огномет, 
бакљада или слична приредба или не преземе мерки 
за безбедност во смисла на член 56 став 3 од овој 
закон, 

ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 
динари, 

или со казна затвор до 30 дена. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 

организација на здружениот труд и друга самоуп-
равна организација и заедница или друго правно ли-
це со парична казна од 5000 до 20000 динари, а одго-
ворното лице во организација на здружениот труд и 
друга самоуправна организација и заедница или дру-
го правно лице со парична казна од 1000 до 5000 ди-
нари. 

Член 46 
Ако организација на здружениот труд која се за-

нимава со угостителска дејност (во натамошниот 
текст: угостителска организација), одговорното лице 
во угостителската организација, самостоен угостител 
или лицето на кое му е доверено водење на самос-
тоен угостителски објект не преземаат соодветни мер-
ки 33 одржување на јавниот ред и мир во нив, од-
носно не го спречат нарушувањето на истиот ако тоа 
можат да го сторат без опасност по себе или друг, 
како и ако не го пријават нарушувањето на јавниот 
ред и мир на општинскиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи или станица на мили-
ција ќе се казни.-

— угостителска организација со парична казна 
од 5000 до 20000 динари; 

— самостојниот угостител со парична казна од 
5000 до 20000 динари или со казна затвор до 30 
дена и # 

— одговорното лице во угостителската организа-
ција односно лицето на кое му е доверено водење на 
самостоен угостителски објект со парична казна од 
2000 до 5000 динари. 

Член 47» 
Родител или старател чие дете односно штитеник 

поради занемарено грижење врши прекршоци од овој 
закон, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 ди-
нари. 

Член 48 
Кој во определен рок не го напушти подрачјето 

на општината на кого му е изречена заштитна мерка 
оддалечување од подрачјето на општината или за 
време на траењето на таа мерка се затекне без оп-
равдани причини на подрачјето од кое е оддалечен, 

ќе се ка,зни со казна затвор до 30 дена. 

Член 49 
За прекршок од членовите: 7, 10, 11, 12, 13, 15, ~ 

17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,^28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
и 38 од овој закон може да се изрече и заштитната 
мерка оддалечување од подрачјето на општината 
на која е извршен прекршокот во траење од 30 дена 
до шест месеци. 

Заштитната мерка од став 1 на овој член може 
да се изрече на лице за кое од околностите под кои 
прекршокот го извршило, мотивите, поранешниот 
живот, личните прилики и неговото држење може 
основано да се смета дека може повторно да извр-
ши на исто подрачје некој од прекршоците од став ^ 
1 на овој член. 

Никој не може да биде оддалечен од подрачјето 
на општината во кое има живеалиште. 

Во решението за прекршокот ќе се определи ро-
кот во кој обвинетиот ќе треба да го напушти под-
рачјето на општината на кое го сторил прекршокот. 
Овој рок не може да биде покус од 12 часа ниту 
подолг од три дена. Жалбата против ова решение не 
го одлага извршувањето на оваа заштитна мерка. 

Член 50 
За прекршок од членовите: 7, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 И 36 ОД 
овој закон може на странец да му се изрече и заш-
титна мерка оддалечување од територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република" Југославија во 
траење до две години. 

Член 51 
За прекршок од членовите: 11, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37 И 44 ОД ОВОЈ закон 
ќе се изрече заштитна мерка одземање на парите и 
предметите што се употребени за извршување на пре-
кршокот, прибавени со прекршокот или настанале со 
извршувањето на прекршокот. 

Овластените службени лица во органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи, во случаите од 
став 1 на овој член, можат привремено да ги одзе-
мат парите и предметите. 

Член 52 
На лице кое поради оддавање на алкохол во пи-

јана состојба или уживање на опивни дроги, стори 
повеќе прекршоци предвидени со овој закон за кои 
решенијата за казна станале правосилни може да му 
се изрече заштитна мерка задолжително лекување на 
алкохоличари, односно наркомани. 

Заштитната мерка задолжително лекување на ал-
кохоличари односно наркомани се спроведува според 
прописите за извршување на кривичните санкции. 

Член 53 
На лице кое се оддава на проституција (член 27), 

а е заразено од полна болест, ќе му се изрече заш-
титна мерка задолжително лекување од полна болест. 



14 март 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 8 — Стр. 141 

Задолжителното лекување се врши во здравстве-
ната установа определена во решението за прекршок 
или за време на издржувањето на казната затвор. 

Здравствената уст^ова која го вршела задолжи-
телното лекување е должна по завршувањето или пре-
кинувањето на лекувањето да го извести судијата за 
прекршоци кој ја изрекол оваа заштитна мерка. 

Член 54 

За прекршок од член 9, 29 и 46 од овој закон 
може на самостоен угостител да му се изрече заш-
титна мерка забрана на вршење на угостителска деј-
ност во траење од 30 дена до една година. 

Член 55 

Организациите на здружениов труд и другите 
самоуправни организации и заедници, оиштествено-
политичките организации, општествените организа-
ции и здруженијата на граѓаните (во натамошниот 
текст: организации и заедници) можат да собираат 
доброволни прилози од граѓани, организации и за-
едници со одобрение на органот на управата надле-
жен за внатрешни работи на чие подрачје се соби-
раат истите. 

Органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти може да го одбие барањето за издавање на 
одобрение ако најде дека собирањето на доброволни 
прилози може да внесе немир меѓу граѓаните, или 
да го наруши јавниот ред и мир и ако не е оправ-
дана целта на собирање на доброволни прилози. 

Со одобрението се определува начинот на соби-
рање на доброволни прилози и рокот на собирање. 

Одобрение не е потребно за •прилозите што ги 
собираат општествените и општествено-политичките 
организации во согласност со програмата на нивната 
дејност, за прилозите што се собираат во работните 
заедници, во организации и заедници, односно во ор-
гани за нивните заеднички потреби или потребите на 
нивните членови. 

Условите за собирање на доброволни прилози за 
верски цели се пропишуваат со посебен закон. 

Член 56 
Палење ракети и приредување на огномет, бакља-

да и слични приредби мора да се пријави на органот 
на управата надлежен за внатрешни работи на чие 
подрачје .ќе се одржи приредбата најдоцна пет дена 
пред почетокот на приредбата. 

Во пријавата се наведува местото, времето и цел-
та на палењето односно одржувањето на приредбата, 
бројот на факлите односно количеството на пиротех-
ничките средства што ќе се употребат и мерките за 
безбедност што ќе се преземат 

Пријавувачот е ' должен да ги спроведе мерките 
за безбедност што ги навел во пријавата, како и мер-
ките што му ги определил органот на управата над-
лежен за внатрешни работи. 

Органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти на кого му е поднесена пријавата може да го 
забрани палењето на ракети односно одржувањето 
на приредбата, ако тоа го бараат причините на без-
бедноста. Писменото решение ќе се достави на при-
јавувачот најдоцна 48 часа пред одржувањето на при-
редбата. 

Член 57 

Одредбите на овој закон ќе се применуваат и во 
случаите кога со друг закон се утврдени исти ви-
дови на прекршоци и за нив е пропишана казна. 

Член 58 
Со влегувањето во сила на Законот за прекршо-

ците против јавниот ред и мир („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), престанува да важи Законот за пре-
кршоците против јавниот ред и мир („Службен вес-

ник на СРМ" бр. 10/49, 30/51, 19/56 И 16/65). 

Т2. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и член 16 и 70 
од Законот за системот на финансирањето на оп-
штините р Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 44/77 и 37/83), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд. Соборот на општините и Опште-
ствено-политичкиот собор/ одржани на 22 февруари 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРОТ 
ЗА ЗАЕМОТ (VI ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРОЕКТ), СКЛУЧЕН 
МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 

РАЗВОЈ И ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ 

I 

Социјалистичка Република Македонија ги пре-
зема обврските од член VII, оддел 7.01 (д) од Дого-
ворот за заемот (VI железнички проект), склучен ме-
ѓу Меѓународната банка за обнова и развој и Желез-
ничката транспортна организација — Скопје на 5. X. 
1983 година, под број 2336 ЈУ, за делот на заемот 
што и припаѓа на Железничката транспортна орга-
низација — Скопје, а кој ќе се реализира на терито-
ријата на СР Македонија. 

II 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, во името на Социјалистичка Република Македо-
нија, да склучи договор со Железничката транспорт-
на организација — Скопје за регулирање на односите 
меѓу СР Македонија, како гарант, и Железничката 
транспортна организација — Скопје, како главен 
должник. 

Ш 

За извршување на оваа одлука ќе се грижи Ре-
публичкиот секретаријат за финансии. 

IV 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-488 
22 февруари 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ. 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

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

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 
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73. 
Врз основа на член 318 точка 25 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 35 од 
Законот за јавното обвинителство („Службен весник 
на СРМ" бр. 18/76, 30/77. 6/81 и 46/82), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 22 февруари 1984 
година, донесе 

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

ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста јавен обвинител на 
Македонија 

Јордан Јордановски, поради истекување на ман-
датот. 

За јавен обвинител на Македонија се именува 
Јован Леонид Трпеновски, окружен јавен обвини-

тел во Окружното јавно обвинителство — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-490 Претседател 
22 февруари 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

74. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за јав-

ното правобранителство („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/77, 6/81 и 46/82),/ Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка седница 
на сите собори одржана на 22 февруари 1984 годи-
на, донесе 

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

ПРАВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста јавен правобранител 
на Македонија 

Александар Крстевски, поради истекување на ман-
датот. 

За јавен правобранител на Македонија се име-
нува 

Јордан Јордановски, јавен обвинител на Маке-
донија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-491 Претседател 
22 февруари 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

75. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
41/71), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПОСТОЈАНИ СУДИИ 

НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешува од должноста претседател на Су-

дот на здружениот труд на Македонија 
Душко Георгиев, поради истек на мандатот. 
За претседател на Судот на здружениот труд на 

Македонија се избира 
Петар Гогов Јовчев, постојан судија на Судот на 

здружениот труд на Македонија. 

II 
Се разрешува од должноста постојан судија на 

Судот на здружениот труд на Македонија 

Бранка Циривири, поради избор на друга функ-
ција. 

За постојани судии на Судот на здружениот труд 
на Македонија се избираат: 

м-р Томислав Несторова™, постојан судија на Су-" 
дот на здружениот труд на Македонија, 

Бахри Исљами, постојан судија на Судот на здру-
жениот труд на Македонија и 

Александар Рампов Топличански, дретседател на 
Основниот суд на здружениот труд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-492 ^ 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

76. 
Врз основа на член 172 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на ^РМ" бр. 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република, Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ,НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

Се разрешува од должност заменик на претседа-
телот на Републичкиот комитет за меѓународни од-
носи 

Ахил Тунте, поради заминување на друга долж-
ност. 

За заменик на претседателот на Републичкиот ко-
митет за меѓународни односи се именува 

Александар Евгени Димитров, потсекретар на Ре-
публичкиот комитет за меѓународни односи. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-493 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

77. 
Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Се разрешуваат членовите на Републичкиот ко-
митет за економски односи со странство, поради за-
минување на друга должност: 

Ахил Тунте и 
Илија Анастасов. 
За членови на Републичкиот комитет за економ-

ски односи со странство се именуваат-. 
Јован Крстев, заменик на претседателот на Ре-

публичкиот комитет за општостопански работи и па-
зар и 
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Ристо Блажевски, помошник на претседателот на 
Републичкиот комитет за меѓународни односи. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-494 Претседател 
22 февруари 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

78. 
Врз основа на член 37 од Законот за општестве-

ниот правобранител на самоуправувањето („Службен 
весник на СРМ" бр. 47/75), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 22 февруари 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК И ПОМОШНИК И 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО # 

I 
Се разрешува од должноста заменик на репуб-

личкиот општествен правобранител на ' самоуправу-
вањето 

Душко Апостолов, поради истек на врем(ето за 
кое е именуван. \ 

Се разрешува од должноста помошник на репуб-
личкиот општествен правобранител на самоуправу-
вањето 

Тодор Аџисанков, поради истек на времето за 
кое е именуван. 

И 
За заменици на републичкиот општествен право-

бранител на самоуправувањето се именуваат: 
Пера Митев Андоновски, помошник на републич-

киот општествен правобранител на самоуправува-
њето, 

Зејнел Шефка Беговиќ, помошник на Републич-
киот општествен правобранител на1 самоуправува-
њето, 

Аница Деспот Мифтари, општествен правобрани-
тел на самоуправувањето на град Скопје и 

Милица Лазар Лазаровска, самостоен советник 
во Соборот на здружениот труд на Собранието. на 
СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-495 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието'На СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

79. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничка седница на сите собори, одржана на 
22 февруари 1984 година, донесе 

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

СУД ВО БИТОЛА 

I 
Се разрешува од должноста претседател на Ок-

ружниот стопански суд во Битола 
Јорго Ристевски, поради истек на времето за кое 

е избран. 

Бр. 8 — Стр. 143 

За претседател на Окружниот стопански суд во 
Битола се избира 

Сотир Прчковски, судија на Окружниот стопан-
ски суд во Битола,. 

И 
За судии на Окружниот стопански суд во Битола 

се избираат: 
Васил Гагачев, судија при Окружниот. стопански 

суд во Битола и 
Сотир Секуловски, судија при Окружниот стопан-

ски суд во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-497 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

80. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за орга-

ните за водење на постапката по прекршоците 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 6/81), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 22 
февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ 
ЗА ПРЕКРШОЦИ 

За судии на Републичкиот совет за прекршоци се 
избираат: 

Симеон Малинков, судија на Републичкиот совет 
за прекршоци и 

Маринка Попова, судија на Републичкиот, совет 
за прекршоци. . 

СОБРАНИЕ НА' СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-496 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

81.-
Врз, основа на член 42 од Законот за .судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ИЗБОР НА ПОСТО-
ЈАНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД ВО БИТОЛА 

I 
За претседател на Основниот суд на здружениот 

труд во Битола се избира 
Гавро Пановски, постојан судија на Основниот 

суд на здружениот труд во Битола. 
\ 

И 
За постојани судии на Основниот суд на здру-

жениот труд во Битола се избираат: 
Вангел Груевски, постојан судија на Основниот 

суд на здружениот труд во Битола и 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

\ 
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Михајло Нојков, постојан судија на Основниот 
суд на здружениот труд во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-498 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
' Бошко Станковски, с. р. 

82. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ВО СКОПЈЕ 

I 
Се разрешува од должноста претседател на Ос-

новниот суд на здружениот труд во Скопје 
Александар Рампов Топличански, поради истек 

на времето за кое е избран. 
За претседател на Основниот суд на здружениот 

труд во Скопје се избира 
Ленче Аризан Софрониевска, постојан судија на 

Основниот суд на здружениот труд во Скопје. 

II 
Се разрешува од должноста постојан судија на 

Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
Димитар Неделко Тодоровски, поради избор во 

друг суд. 
За постојани судии на Основниот суд на здруже-

ниот труд во Скопје се избираат: 
Митра Димчевска Ангеловска, стручен соработ-

ник во Судот на здружениот труд на Македонија и 
Љубинка Муратовска —Маркова, постојан суди-

ја на Основниот суд на здружениот труд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-499 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

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

довните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАН-
СКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

За судии на Окружниот стопански суд во Скопје 
се избираат: 

Јелица Методи Серафимовска, судија на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје, 

Љубомир Димко Крстевски, судија на Окружниот 
стопански суд во Скопје и 

Стеван Никола Петанчевски, судија на Окруж-
ниот с.уд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-501 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

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

довните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничката седница на сите собори, одржана 
на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД 
ВО БИТОЛА 

За судии на Окружниот суд во Битола- се изби-
раат : 

Томе Коста Сарџовски, судија на Окружниот суд 
во Битола и 

Васил Ванев Насев, судија на Окружниот суд во 
Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-502 
22 февруари 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

85. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на СРМ" бр. 10/76, 
30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ ЈА-
ВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 

За заменик на Окружниот јавен обвинител во 
Окружното јавно обвинителство во Скопје се именува 

Славчо Станков, заменик општински јавен обви-
нител во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-503 
22 февруари 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 
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86. 
Врз основа на член 9 од Законот за наградата 

АВНОЈ („Службен лист на СФРЈ" бр. 49/79), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 фев-
руари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА 

АВНОЈ 

I 
Се разрешуваат членовите и замениците ^на чле-

новите на Одборот за наградата АВНОЈ, поради истек 
на времето за. кое се избрани членовите: 

Веселинка Малинска, 
д-р Александар Донев и 
Томе Мом^ровски; 
замениците на членовите: ф 
д-р Славчо Бахчеванџиев, 
Икмет Крифца и 
Петар Карајанов. 
За членови и нивни заменици на Одборот за на-

градата АВНОЈ се избираат-
за член: 
Стојан Андов, потпретседател на Извршниот со-

вет на Собранието на СРМ, 
за заменик член: 
Благоја Сиљановски, претседател на Извршниот 

одбор на Стопанската комора на Македонија,-
за член: 
д-р Александар Андреевски, ректор на Универзи-

тетот „Кирил и Методиј" — Скопје, 
за заменик член: 
Илија Џувалековски, драмски уметник ; 
за член: 
Азем Зулфиќари, член на Претседателството на 

ЦК СКМ, 
за заменик член: 
д-р Јаким Петровски, директор на Институтот за 

земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија 
во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-466 
23 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

87. 
Врз основа на член 23 од Законот за споменици-

те и спомен обележјата („Службен весник на СРМ" 
бр. 31/82), Собранието на Социјалистичка РепубЈ&ка 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА 
СПОМЕНИЧКИ ОДБЕЛЕЖУВАЊА НА НАСТАНИ И 
ЛИЧНОСТИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Советот за споменички одбе-
лежувања на настани и личности во СР Македонија 
се именува 

д-р Владо Ивановски, научен советник — Инсти-
тут за национална историја. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-467 
23 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд. 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

88. 
Врз основа на член 164 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА 

Се разрешуваат претставниците на Општествена-
та заедница во Советот на Републичкиот завод за 
здравствена заштита во Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани: 

Миле Јакоски. 
Тосум Пахуми и 
Анте Крстевски. 
За претставници на општествената заедница' во 

Советот на Републичкиот завод за здравствена заш-
тита се именуваат: 

Слободан Теофилов, член на Претседателството 
на РК на ССРНМ — Скопје, самостоен советник во 
Собранието на СРМ, 

Цветанка Сарчевска, член на Извршниот совет и 
секретар на Секретаријатот за стопанство и труд при 
СО „Карпош" — Скопје, 

потпол. д-р Стево Градановски, епидемиолог во 
Заводот за превентивна медицинска заштита при 
Скопската армиска област, претседател на здруже-
нијата на лекарите на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-468 
23 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 
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89. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија:, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 22 февруари 1984 година, донесе 

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

КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА И УРГЕНТНА 
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Клиника за токсико-
логија и ургентна интерна медицина, поради истек 
на времето за кое се ^менувани: 

Стојмен Величковски, 
Михајло Николовски и 
Крсте Атанасовски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за токсикологија и ургент-
на интерна медицина се именуваат: 

Веби Даци, делегат во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на град Скопје, вработен во РО 
„Алкалоид" — Скопје, 

Невена Крчковска, судија на Општинскиот суд 
I — Скопје и 

- Левко Огненовски, член на Претседателството на 
ГК на ССРНМ — Скопје, секретар на ГО СЗБ од 
НОВ на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-469 
23 февруари 1984 година 

Скопје 4 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с.\ р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р 

ао . 
Врз основа на член 134 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на' СРМ" бр. 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
22 февруари 1984 година, донесе 

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

ЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Болницата за нервни и ду^ 
шевни болести — Скопје, поради истек на времето 
за кое се именувани: 

д-р Душан Трпчевски, 
, д-р Михајло Самарџији, 

Трајче Велков, 
Демири Музафер, 
д-р Тихомир Кузмановски, 
Агис Шаиновски и 

- Весна Шопар. 

\ 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Болницата за нервни и душевни болести 
во Скопје се именуваат: 

Милица Милиќ — социјален работник во Ре-
публичкиот завод за унапредување на социјалните 
дејности — Скопје, 

д-р Милан Јовановски — делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен 
во Институтот за патологија при Медицинскиот фа-
култет во Скопје, 

Трајко Стипцаров — началник на Одделението 
во Б*СИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање, 

Билјана Поленаковиќ — делегат во Општествено-
ГЈОЛИТИЧКИОТ собор на Собранието на град Скопје, 
вработена во Институтот за клиничка биохемија при 
Медицинскиот факултет во Скопје, 

Сефер Мимидиновски — извршен секретар на 
РК на СКМ — Скопје, 

Мержет Билими — член на Претседателството на 
ОК на ССРНМ — општина Карпош, 

Перо Карбановски — секретар на . Општинскиот 
одбор на СЗБ од НОВ — општина Карпош. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 08-470 Претседател 
23 февруари 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

91. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото об-

разование („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-политичкиот собор, одр-
жани на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 

ЦА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РО ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — 4 СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената за-
едница во Советот на РО Земјоделски факултет — 
Скопје, поради истец на времето за кое е именуван: 

Рафило Филиповски. , 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје се 
именува.-

Никола Јовановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во Ту-
туновиот комбинат — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-471 Претседател 
23 февруари 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здрЈокениот 

труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на С)пштественогполитичкиот , > 

собор, 
Ванчо Близнаковски, с р. 
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92. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рање на мерките за унапредување на индивидуално-
то земјоделство („Службен весник на СРМ" бр. 46/75), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-, 
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
гЈ руд и Општествено-политичкиот собор, одржани на-
22, февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА УНА 

ПРЕ ДУБ АЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Се разрешува од член на Советот за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство 

Абдурешат Џемаили, земјоделец од е. Вејце — 
Тетово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-472 
23 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ванчо Близнаковски; е. р. 

93. 
Врз4 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 здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Природонаучниот музеј на Македонија, со која за 
индивидуален работоводен орган на Природонаучни-
от музеј на Македонија се именува 

Ристо Групче, кустос-советник и раководител на 
одделение за вертебрата на Музејот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-473 
23 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

1 Претседател 
на Соборот на здружениот 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

94. 
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 Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 22 февруари 1984 година, донесе 

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

КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во . ООЗТ Клиника за очни болести — 
Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани : 

д-р Димитар Ноевски, 
д-р Миле Миланов и 
Љупка Шукарева. 
За претставници на општествената заедница во 

ООЗТ Клиника за очни болести во Скопје се имену-
ваат : 

Димитар Јовановски, потпретседател на ИС на 
Собранието на општина „Центар", 

Перо Белковски, член на Претседателството на 
ГК на ССРНМ — Скопје и 

Рафе Филиповски, извршен секретар на Град-
скиот комитет на СКМ — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-474 
23 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ. 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ванчо Близнаковски, с р. 

95. 
Врз основа на член 36 стаћ 2 од Законот за оп-

штествениот правобранител, на самоуправувањето 
(„Службен весник на СРМ" број 47/75 и 37/83), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 фев-
руари 1934 родина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЗАМЕНИЦИТЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

I 

Републичкиот општествен правобранител на са-
моуправувањето има четири заменици. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-481 
22 февруари 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на Здружениот 

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

Претседател 
на Онштествено-политичкиот 

ссбср, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот 
на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, на седни-
цата одржана на 22 февруари 1984 година, донесе, 

О Д Л У К А 
ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКА НА ДЕЛЕГАТСКА 

ФУНКЦИЈА 

I 
Се уважува оставката на делегатот Мирко Јов-

чевски избран во делегатската единица Тетово, од 
областа на трговијата, угостителството и туризмот. 

II 
На делегатот Мирко Јовчевски му престанува 

мандатот од денот на уважувањето на оставката. 
III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-482 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

97. 
Врз основа на член, 4 од Законот за обезбеду-

вање и насочување на средствата за поттикнување 
на развојот на земјоделското производство и за ком-
пензација на цената на некои прехранбени производи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 37/83), Собранието на 
СР Македонија на седницата на Соборот на здру-
жениот труд., одржана на 22 февруари 1984 година, 
донесе 

I 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРО-
ИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА 
НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1984 

ГОДИНА 

. И 
Средствата од дел 1 на оваа програма ќе се ко-

ристат за: 
— премии за пченица, 'рж, сончоглед, маслодај-

на репка, соја, шеќерна репка и млеко, во износ до 
797,5 милиони динари; 

— учество во финансирањето н а ^ е к о и активнос-
ти за поттикнување на производството на млеко, во 
износ до 135 милиони динари; 

— компензација на цената на минерални ѓубри-
ва, во износ до 120 милиони динари; 

— компензација на цената на пченица, 'рж и 
брашно, во износ до 160 милиони динари; 

— покривање на курсните разлики за увоз на 
пченица и на сурово масло за јадење во износ до 
350 милиони динари; 

— надоместок на дел од каматата по кредитите 
во земјоделството, во износ до 940 милиони динари. 

III 
Средствата од дел II, алрреја 1 на оваа програ-

ма ќе се користат и тоа: 
1. За премија на пченица и 'рж: 
На организациите на здружениот труд од тери-

торијата на СР Македонија што вршат откуп и пре-
работка на пченица и 'рж им се исплатува премија 
за купените количества на пченица и 'рж од родот 
во 1984 година во износ од 1.00 дин./кг. 

На организациите на здружениот труд од став 
1 на оваа точка им се исплатува и по 2,00 дин./кг, на 
име надоместок на трошоци за комбајнирање и упо-
треба на комплексни минерални ѓубрива, доколку и 
организацијата на здружениот труд им исплатила 
на производителите од своите средства по 2,00 дин./ 
кг на име надоместок на трошоци за комбајнирање. 

На организациите на здружениот труд од тери-
торијата на СР Македонија што вршат откуп и пре-
работка на пченица и 'рж ќе им се исплатува пре-
мија за откупените количества на пченица и 'рж од 
родот во 1983 година до 30 јуни 1984 година од 
1,00 дин,/кг, како и надоместок на трошоци во про-
изводството во износ од 1,00 дин./кг. 

За премијата од став И 2 на оваа точка ќе се 
користи износ до 450 милиони динари, а за онаа од 
став з до 20 милиони динари. 

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

На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство на масло за јадење на 
територијата на СР Македонија им се исплатува пре-
мија за откупените количества на сончоглед, масло-
дајна репка и соја во износ од 2,00 динУкг, доколку 
и организацијата од своите средства исплатила по 
1,00 дин./кг. 

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

3. За премија на шеќерна репка: 
На организацијата на здружениот труд што се 

занимава со производство на шеќер на територија-
та на СР Македонија и се исплатува премија за от-
купените количества на шеќерна репка во износ од 
0,35 дин./кг, доколку и организацијата од своите 
средства исплатила по 0,15 дин.,/кг. 

За премијата од оваа точка ќе се користи износ 
до 52,5 милиони динари. 

к4. За премија на млеко: 
За кравјо и овчо млеко произведено од органи-

зациите на здружениот труд и од земјоделските за-
други или во кооперација со индивидуалните земјо-
делски производители, се исплатува премија во износ 
од 3,00 дин./литар продадено млеко на организација 

I 
Средствата за поттикнување на развојот на зем-

јоделското производство и захкомпензација на цената 
на некои прехранбени производи во 1984§ година, во 
износ од 2.502,2 милиони динари ќе се користат спо-
ред поблиските намени, критериумите и условите 
утврдени со оваа програма. 

на здружен труд. ^ 
Премијата од претходниот став се исплатува и 

за кравјо и овчо млеко, кое корисниците на преми-
јата ќе го преработат сами или во кооперација или 
ќе го продадат на непосредните потрошувачи. 

Премијата од' став 1 и 2 на оваа точка ќе се 
остварува доколку општината одобрува премија нај-
малку 2,00 динари за еден литар млеко. 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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IV 
Средствата од дел II, алинеја 2 од оваа програ-

ма ќе се користат за, учество во финансирањето на 
активностите за производство на млеко и тоа за-. 

Н а м е н а 1рла Учество 
дин./грло 

1. Говсдарство 

а) за зголемен број ла крави и 
стелни јуници од благородни 
раси — купени или од сопстве-
но производство на стелни јуни-
ци и тоа: 

— во општествениот сектор 
— во индивидуалниот сектор 
б) за производство и 'набавка на 

чисгорасни бикови од оберинтал-
ска и монтафенска раса 

2. Овчарство 

а) за производство на чисторасни 
овни за потребите на репроцен-
триге и за вештачко осеменува-
ње на овци во индивидуалниот 
сектор 

б) за вештачко осеменување на ов-
ци во индивидуалниот сектор и 
за производство на овни мелио-
ратори за природен припуст •. 

— вештачко осеменување во сезо-
ната на мркањето на овците 

— вештачко осеменување со насо-
чување на процесот на размно-
жување надвор од сезоната на 
мркање 

— производство на овни мелиора-
тори за потребите на индивиду-
алниот сектор 

1.000 
1.000 

40 

60.000 
40.000 

100.000 

20 

5.000 

1.000 

400 

20.000 

200 

400 

5.000 

3. За развој на производството на млеко во по-
драчјето на Макропроектот И (Мариово, Дебарца, 
Малесија, со Долни Дримкол и Жупа) — во износ 
до 3 милиони динари. 

4. За изградба на собирни станици за откуп на 
млеко и мандри за преработка на млеко — за 10 
станици по 350.000 динари или вкупно 3,5 милиони 
динари. 

5. За финансирање на службата за селекција и 
матично книговодство во говедарството и овчарство-
то во индивидуалниот сектор — до 3 милиони ди-
нари. 

6. За финансирање на производството на семе од 
граминеи и легуминози за создавање на вештачки 
ливади, како и за производствено демонстративни опи-
ти за создавање на вештачки ливади на општествени 
површини до 5 милиони динари. 

7. За други трошоци (манипулативни, банкарски 
трошоци, трошоци за контрола во спроведувањето 
на оваа програма и други недоволно предвидени на-
мени) — до 700.000 динари. 

8. За неизвршени обврски по Програмата за пот-
тикнување на развојот за производството на млеко во 
1983 година — до 12 милиони динари. 

V 
Средствата од дел II, алинеја 3 од оваа програ-

ма ќе се користат за компензација на цената на 
комплексните минерални ѓубрива на организациите 
на здружениот труд — производители — во износ 
од 3,43 дин ./кг. активна материја на азот, ^фосфат 
и калиум во комплетните минерални ѓубрива. 

VI 
Средствата од дел И, алинеја 4 од. оваа про-

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

— на организациите на здружениот труд што 
вршат откуп и преработка на пченица и 'рж на те-
риторијата на СР Македонија — за купените коли-
чества на пченица и 'рж од организациите на здру-
жениот труд од другите социјалистички републики 
и социјалистичките автономни покраини, во износ 
од 1,00 дин./кг и 

— на организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со промет на брашно или со произ-
водство на леб на територијата на СР Македонија 
— за купените количества брашно тип „500" и „850" 
од организациите на здружениот труд од другите 
социјалистички републики и социјалистичките авто-
номни покраини, во износ од̂  1,25 дин./кг. 

Компензацијата од оваа" точка ја остваруваат 
организациите на здружениот труд, кои при купу-
вањето исплатиле на име премија, 1,00 дин./кг за 
пченица и 'рж, односно 1,25 дин./кг за брашно. 

Компензација според оваа точка ќе се исплатува 
и на купените количества на пченица, 'рж и браш-
но за потребите на републичките стоковни резерви. 

VII 
Средствата од дел И, алинеја 5 на оваа програ-

ма ќе се користат од организациите на здружениот 
труд што вршат преработка на пченица и сурово 
масло за јадење — за покривање на курсните разли-
ки во 1984 година по кредитите за увезените коли-
чества пченица и сурово масло за јадење во 1983 
година. 

VIII 
Средствата од дел И, алинеја 6 од оваа програма 

ќе се користат за давање надоместок на дел од ка-
матата по кредитите во земјоделството според усло-
вите и постапката пропишани со Закон за давање на-
доместок на дел од каматата на кредитите за опре-
делени намени во периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/81) и тоа по кре-
дитите : 

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

2) за развој на сточарството според Програмите 
за создавање резерви на месо во жив добиток во 
СР Македонија; 

3) за намените утврдени со Спогодбата за насо-
чување на средствата од нето-приливот на штедните 
влогови за кредитирање на инвестиции во индиви-
дуалното земјоделство; и 

4) за изградба на нови и за довршување на запо-
чнатите хидромелиоративни системи и мали акуму-
лации. 

За намените од претходиниот став, потточка 1), 
2) и 3), средствата за надоместок на дел од каматата 
ќе изнесуваат до 140 милиони динари, а за намените 
од потточка 4) до 800 милиони динари. 

IX 
Начинот на користењето на средствата според 

оваа програма ќе го уреди Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија. 

X 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија може да го менува распоредот на средствата од 
оваа програма во рамките на утврдените намени и 
во висина на распределените средства по намени. 

XI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-483 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
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98. 
Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од 

Законот за избор на членови на делегациите и на де-
легатите во собранијата на општествено-политичките 
и самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" број 41/81) и заклучокот на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ОД 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на еден делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, од делегатската изборна единица на Собранието 
на општината Тетово, согласно Одлуката за опреде-
лување на бројот на делегатите што се делегираат 
вр Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" број 41/81). 

II 
Дополнителните избори за избор на делегат во 

Соборот на здружениот труд во Собранието на оп-
штината Тетово ќе се одржат на 13 април 1984 го-
дина. 

Дополнителните избори да се извршат според 
нова листа на кандидати. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ" а пропишани-
те рокови за изборните дејствија почнуваат да течат 
на 12 март 1984 година. 

IV 
За спроведување на ова решение се грижи Репуб-

личката изборна комисија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 08-597 
5 март 1984 година 

Скопје 
За Претседател 

на Собранието на СРМ 
Потпретседател, 

Ката Лахтова, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за обезбеду-
вање и насочување на средствата за поттикнување 
на развојот на земјоделското производство и за ком-
пензација на цената на некои прехранбени произво-
ди, објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 37/83, 
се потпаднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗ-
ВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА 
КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХ-

РАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Во член 4, сткв 2 наместо зборот „услугите" тре-
ба да стои зборот „условите". 

Бр. 13-433 ' 
14 февруари 1984 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СР Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

103. 
Врз основа на члец 118 став 2 од Законот за 

здравствена заштита и Одлуката на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија од седницата 
на Соборот на здружениот труд од 22 февруари 1984 
година за давање на согласност на Одлуката за утвр-
дување висината и начинот на обезбедување на сред-
ства за солидарно остварување на задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението во 
СР Македонија за 1984 година, донесена од Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Скопје, на седницата од 26 декември 1983 година, 
Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Скопје, на заедничка седница на сите собори 
од 28 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на средствата за солидарно остварува-

ње на задолжителните видови на здравствена зашти-
та на населението во Социјалистичка Република Ма-
кедонија за 1984 година, што се обезбедуваат во Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, се утврдува на 
0,18°/о од основицата на бруто личниот доход и дру-
гите лични примања на работниците во самоуправ-

ните о рганизации и заедници и работните. луѓе кои 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
во сопственост на граѓаните и работните луѓе што 
вршат самостојна професионална дејност што се зе-
маат како основица за пресметување и плаќање на 
придонес за здравствена заштита. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се пресме-

туваат и уплатуваат при исплатата на личниот доход 
како и другите придонеси од личниот доход. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
март 1984 година. 

Бр. 0606-2150/2-1983 
28 февруари 1984 година 

Скопје 

Заменик претседател, 
д-р Кирил Доревски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
РАДОВИШ 

104. 
Врз основа на член 15 точка 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за образование 
и цаука („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и 
член 25 став 3 од Статутот на СИЗ за обновио 
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образование и наука — Радовиш, Собранието на 
ОСИЗ, на седницата одржана на 20 јануари 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА — РАДОВИШ 

Член 1 
Оо оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од личен доход од работен однос од 
стопанството, личен доход од работен однос од не-
стопанството, придонеси од земјоделска дејност и 
придонес од занаетчиска дејност, со кои се обез-
бедуваат средства на ОСИЗ за основно образова-
ние и наука — Радовиш. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

на ОСИЗ за основно образование и наука изнесу-
ваат: 

1. придонес од личен Доход од работен однос 
од стопанството, по стапка од 4,5%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството, по стапка од 4,5°/о; 

3. придонес од земјоделска дејност, по стапка 
од 2,5%; 

4. придонес од самостојно вршење на занает-
чиска дејност, по стапка од 5°/о. 

Член 3 
Согласно законот за самоуправните интересни 

заедници за образование и наука исплатата ,на при-
донесите по оваа одлука ќе ја врши СОК — Ра-
довиш и Одделението за општествени приходи при 
Собранието на општината — Радовиш. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и ќе 
се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. И 
20 јануари 1984 година 

Радовиш. 
Претседател, 

Никола Спирков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО 

105. 
Врз основа на член 33 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ на 
физичката култура,, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 28 декември 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО 
И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
здружен труд заради обезбедување средства на Оп 
плинската СИЗ на физичката култура — Тетово, и 
Републичката заедница на физичката култура — 
Скопје. 

Член 2 
Во 1984 година се утврдуваат Збирните стапки 

на придонеси: 
1, придонеси од доходи на ООЗТ, по стапка од 

0,14% (во која е содржана стапката за Општинската 
СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,10% и за 
Републичката заедница на физичката култура — 
Скопје од 0,04°/о); 

2. придонес од личен доход од работен однос од 
нестопанска дејност по стапка од 0,15% во која е 
содржана стапката на Општинската СИЗ на физич-
ката култура — Тетово од 0,10% и Републичката СИЗ 
на физичката култура — Скопје од 0,05%; 

3. организациите на здружен труд од областа на 
образованието и здравствената заштита ќе плаќаат 
придонес од личен доход од работен однос од несто-
панска дејност по стапка од 0,075% во кое е содржа-
на стапката на Општинската СИЗ на физичка култу-
ра на општина Тетово од 0,05% и Републичката 
СИЗ на физичката култура — Скопје од 0,025%. 

С^ овластува Службата на општественото книго-
водство при Собранието, на општина Тетово, распре-
делбата да ја врши според процентуално^ учество 
на утврдените и пропишаните стапки,-

4. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 0,15%; ^ 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална ^дејност — 0,10%. 

Член 3 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

од доходот ќе се врши на, начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот за пресметување 
и плаќање на данокот на доход на организациите 
на здружен труд („Службен весник на СРМ" бр. 21/74, 
27/74,. 36/74, 5/76, ,13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79, 
2/80). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 0801-351/1 
28 декември 1983 година Претседател, 

Тетово Немал Сулејмани, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 
зоб. 

Врз основа на член 7, 14, 20 и 25 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник' на СРМ" бр. 5/74) и член 2 од 
турата, Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересни заедници на културата („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/78), член 21 точка 6 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на кул-
турата. Собранието на Општинската самоуправна ин-
гересна, заедница на културата — Титов Велес, на 
седницата одржана на 23 декември 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ 
НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА СО РЕПУБЛИЧКА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 ) 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ќе ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личните доходи од нестопанството заради обезбеду-
вање средства на ОСИЗ на културата — Титов Ве-
лес и за здружување средства во Републичката за-
едница на културата — Скопје. 

Член 2 
Стапките за придонесите за 1984 година изнесу-

ваат : 
1. 0,66% од доходот на ОЗТ ; 
2. 0,50% од личниот доход на работниците од. 

работен однос во нестопанските дејности; 
3. 0,15% од личниот доход од работен однос од 

самостојно вршење на стопанска дејност ; 
4. 0,15% од личен доход од самостојно вршење 

на нестопански дејности; 
' 5. 0,15% од личниот / доход на работниците кои 

се занимаваат со земјоделска дејност. 

, Член 3 
Од основот утврден во член 2 од оваа одлука 

Општинската самоуправна интересна заедница на кул-
турата — Титов Велес здружува средства во Репуб-
личката заедница на културата со издвојување на: 

— 0,31°/» од доходот на ООЗТ на општината; 
— 0,20% од личниот доход од работен однос од 
нестопанството. 
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Вкупниот износ на средствата што/Општинската 
заедница на културата — Титов Велес ги здружува 
во Републичката заедница на културата ке изнесува 
17% повеќе од остварените средства во 1983 година, 
за што ќе биде склучен договор. 

Член 4 

Пресметувањето и уплатата на здружените сред-
ства ќе ги врши Службата на општественото книго-
водство — филијала Титов Велес. 

Член 5 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката бр. 08-16 од 24. I. 1983 година. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-505/1 
23 декември 1983 година Претседател, 

Титов Велес Јован Зографски, е. р. 
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седател и разрешување и избор на посто-
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