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

Среда, 16 октомври 1985 
С к о п ј е 

Број 32 Год. XII 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 60 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

501. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

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

НОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и на Општествено-политич-
киот собор, одржани на 26 септември 1985 година. 

Бр. 08-2617 
26 септември 1985 година 

Скопје Претседател 
на ' Претседателството на СРМ, 

Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Законот за безбедност на сообраќајот на па-

тиштата („Службен весник на СРМ" број 21/84 и 
31/84) во член 98 став 1 и член 100 став 1 бројот 
„10.000" се заменува со бројот „50.000". 

Член 2 
По член 160 се додава нов член кој гласи: 

„Член 160-а 
Возач на возило на моторен погон кој ќе го 

промени живеалиштето или адресата на станот, дол-
ж е н е во рок од 15 дена да ја пријави промената 
на општинскиот орган на управата надлежен за вна-
трешни работи на чија територија има живеалиште 
заради упис во евиденцијата на возачите". 

Член 3 
„ Во член 190 став 2 по зборот „материи" се става 

запирка и се додаваат зборовите „возила за изнај-
мување (рента-кар)". 

у Член 4 
Во член 236 став 1 броевите: „20.000" и „150.000" 

се заменуваат со броевите: „100.000" и „750.000". 
Во став 2 броевите: „2000" и „20.000" се заме-

нуваат со броевите: „10 000" и „100 000". 

Член 5 
Во член 237 став 1 броевите: „5000" и „50.000" 

се заменуваат со броевите: „25.000" и „250.000". 
'Во ставовите 2 и 3 броевите: „1000" и „5000" 

се 'заменуваат со броевите: „5000" и „25.000". 

Член 6 
Во член 238 став 1 броевите: „3000" и „30.000" 

се заменуваат со броевите' „15.000" и „150.000". 
бо ставовите 2 и з броевите: „800" и „4000" се 

заменуваат со броевите: „4000" и „20.000". 

Член 7 
Во, член 239 став 1 броевите: „5000" и „10.000" 

се заменуваат со броевите: „25.000" и „50.000". 

Член 8 
"Во член 240 став 1 броевите: ,„800" и „4000" се 

заменуваат со броевите: „4000" и „20.000". 
Во став 2 броевите: „1000" и „5000" се замену-

ваат со броевите: „5000" и „25.000". 

Член 9 
'Во член 241 став 1 броевите: „500" и „3000" се 

заменуваат со броевите: „2500" и „15.000". 
До точката „23" се додава нова точка која гласи: 
,,23-а) возач кој во - определениот рок не ја при-

јави промената на живеалиштето или адресата на 
станот (член 160-а);". 

"Во точката 27 бројот „89" се заменува со бројот 
„189". 

"бо став 2 броевите: „800" и „4000" се заменуваат 
со'броевите: „4000" и „20.000". 

^ Член 10 
Во член 242 став 1 бројот „150" се заменува 

со бројот „800". 
-Во став 2 броевите: „500" и „4000" се замену-

ваат СО броевите: „2500" и „20.000". 

у Член 11 
. Во член 243 став 1 бројот „120" се заменува 

со бројот „700". 
Во став 2 броевите: „400" и „2000" се замену-

ваат со броевите: „2000" и „10.000". 

Член 12 
Во член 244 став 1 бројот „100" се заменува 

со бројот „500". 
, Во став 2 броевите: - „300" и „1500" се замену-

ваат со броевите: „1500" и „7500". 

Член 13 
. Во член 245 став 1 бројот „80" се заменува со 

бројот „400". 
Во став 2 броевите: „200"' и „500" се заменуваат 

со броевите: „1000" и „2500". 

Член 14 
По член 246 се додава нов член кој гласи: 

„Член 246-а 
Трошоците настанати по повод откривањето на 

прекршокот при што се користени технички средства 
и уреди и се направени посебни материјални трошо-
ци, ги поднесува сторителот". 

Член 15 
Член 250 се брише. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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502. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и член 390 од Де-
ловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на, Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 сеп-
тември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА 

ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се усвојува Општествениот договор за оства-
рување на кадровската политика во Социјалистичка 
Република Македонија.. 

2. Се овластува дипл. инж. Станко Младеновски, 
претседател на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, да го потпише Општествениот до-
говор во името на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. - . 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2608 
26 септември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

503. 
Врз основа на член 25 од Општествениот договор 

за остварување на кадровската политика во Соција-
листичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд, Соборот на 
општините и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН И НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО 
КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

За член и негов заменик во Координациониот од-
бор за следење на спроведувањето на Општестве-
ниот договор за остварувањето на кадровската по-
литика на Социјалистичка Република Македонија се 
делегираат: 

а) за член: 
Претседателот на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија; 

б) за заменик: 
Претседателот на Комисијата за прашања на из-

борите и именувањата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2619 
26 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

1Јретссдател -
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

504. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 

судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ" 
број 6/85), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ 

I 
Бројот на судиите во Републичкиот суд за пре-

кршоци, вклучувајќи го и претседателот, се утврду-
ва на 10. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2609 
26 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

505. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за фил-

мот („Службен весник на СРМ" број 44/75), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „МАКЕДОНИЈА ФИЛМ" 

- СКОПЈЕ 
I -

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација „Македонија филм" — Скопје на од-
редбите што се однесуваат на работите од посебен 
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општествен интерес и на учеството на претставници-
те на општествената заедница во одлучувањето за 
тие работи, што го донесоа работниците на Работна-
та организација „Македонија филм" — Скопје на ре-
ферендумот одржан на 15 декември 1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2611 
26 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

506. 
Врз основа на член 162 став 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА (ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита — 
Скопје, што го донесе Собранието на Републичката 
заедница на заедничката седница на соборите одр-
жана на 2 јули 1985 година 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2613 
26 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општественб-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

507. 
Врз основа на член 162 став з од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕН А 

ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичка самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Скопје, што ја до-

несе Собранието на Републичката заедница на заед-
ничката седница на соборите одржана на 2 јули 
1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2614 
26 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

508 . 
Врз основа на член 46 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 
6/81), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЌА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА 

Се потврдува Статутарната одлука за измена и 
дополнување на Статутот на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата, што ја донесе Собранието на заедницата 
на седницата одржана на 29 април 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2612 
26 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

509. 
Врз основа на член 46 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ" 
број 6/81), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД 
БА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СА 
МОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО 
РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Се потврдува Самоуправната спогодба за изме-
нување и дополнување на Самоуправната спогодба 
за здружување во Републичка самоуправна интересна 
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заедница за општествена заштита на децата, што ја 
донесе Собранието на заедницата на седницата одр-
жана на 29 април 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2610 
26 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

510. 
Врз основа на член 247 и 248 став 3 од Законот 

за насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 
НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА „КЛИМЕНТ ОХ-

РИДСКИ" СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Педагошката академија „Кли-
мент Охридски" — Скопје, поради истек на времето 
за кое се (именувани: 

Асип Асипи, 
Лепосава Петровска и 
Ленка Стрезова. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Педагошката академија „Климент Охрид-
ски" — Скопје, се именуваат: 

Јела Лучиќ — Марковска, виши советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ, 

Исмет Рамадани, директор на Центарот за прос-
ветно-педагошка струка „Зеф Љуш-Марку" — Скопје 

Ангеле Михајловски, член на Советот на Репуб-
ликата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2650 
26 септември 1985 година 

Скоћје 

" Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

511. 
Врз основа на член 61 став 2 од Законот за 

научноистражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 септември' 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВЕТЕ-
Р И Н А Р Н И О Т ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање на директор на Ветеринарниот институт „Скоп-
је" — Скопје се именуваат: Драгољуб Николовски, 
делегат во Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на СРМ и Цветко Теофиловски, делегат во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, 
ветеринарен техничар вработен во З14К „Скопско По-
ле" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2651 
26 септември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 
\ 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

512. 
Врз основа на член 43 од Општествениот договор 

за заедничките основи и мерила за самоуправно уре-
дување на односите во стекнувањето и распоредува-
њето на доходот и чистиот доход и распределбата 
на средствата за лични доходи во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН И НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО 
КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ" ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА 
САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО 
СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДО-
ХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБАТА 
НА СРЕДСТВАТА В А ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За член и негов заменик во Координациониот 
одбор за следење на спроведувањето на Општестве-
ниот договор за заедничките основи и мерила за 
самоуправно уредување на односите во стекнување-
то и распоредувањето на доходот и чистиот доход 
и распределбата на средствата за лични доходи во 
Социјалистичка Република Македонија се делегираат: 

а) за член: 
Мемед Нурединовски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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б) негов заменик: 
Лазо Маџаровски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, вработен во „Комуналец". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2655 
26 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општесгвено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

513. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
број 10/83), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-п-олитичкиот собор, 
одржани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО 
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБ 

ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање директор на Републичкиот завод за здравстве-
на-заштита се именуваат: д-р Милан Јовановски, де-
легат во Соборот на здружениот труд на Собранието 
на СРМ и Никола Митевски, член на Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика и член 
на Претседателството на РО на СЗБ од НОВ на Ма-
кедонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2653 
26 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж Станко Младеновски, с. р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

514. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието т-та Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Олштествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 септември 1985 година, донесе 

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

ТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И 
ИНЖЕНЕРОН А СЕИЗМОЛОГИЈА 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање директор на Институтот за земјотресно инже-
нерство и инженерска сеизмологија, се именуваат' 
Саве Гаџовски, делегат во Општествено-политичкиот 

собор на Собранието на СРМ и Димче Даниловски, 
делегат во Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на СРМ,' град. инж. вработен во РО „Адинг" — 
Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2652 
26 септември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж:. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

515. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А ' 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кардиоло-
гија при Медицинскиот факултет во Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: Мите Рис-
тески и Саве Гаџовски. 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за кардиологија при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, се именуваат: 

Алеко Петановски, заменик директор на Служ-
бата на општественото книговодство во СР Маке-
донија, 

д-р Данаил Симовски, помошник на претседате-
лот на Републичкиот комитет за здравство и соци-
јална политика и 

Јован Цубалевски, член на Претседателството на 
РК на ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2649 
26 септември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж Станко Младеновски, с. р. 

Претседател -
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р 

Претседател 
па Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р 
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516. 
Врз Основа на член 32 став 2 од Законот за елек-

тростопанството („Службен весник на СРМ" број 
10/78, 42/82 и 29/83), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА СОЗТ „ЕЛЕКТРОСТОПАН-

СТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката за именување 
претседател на Колегијалниот работоводен орган на 
СОЗТ „Електростопанство на Македонија" — Скопје, 
со која за претседател на Колегијалниот работоводен 
орган на ООЗТ „Електростопанство на Македонија" 
— Скопје е именуван Мито Марковски, заменик на 
претседателот на Републичкиот комитет за енергети-
ка, индустрија и градежништво. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2648 
26 септември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

517. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за пре-

несување на средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството врз орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" број 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 
13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 26 септември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА НАМЕНЕ-

ТИ ЗА МЛАДИНСКИ РАБОТНИ АКЦИИ ВО 
1985 ГОДИНА 

Се одобрува Програмата за користење на сред-
ствата на Републиката наменети за младински ра-
ботни акции во 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2616 
26 септември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

518. 
Врз основа на сознанијата и констатациите содр-

жани во Извештајот за остварувањето на заклучоците 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија за „ФЕНИ" за утврдување на колективната и 
личната одговорност (од донесувањето на Одлуката 
за изградба на „ФЕНИ" до пуштањето во пробно 
производство, заклучно со април 1982 година), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здрзокениот труд, 
Соборот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 16 јули и 26 септември 1985 го-
дина, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Соборите на Собранието на СРМ во периодот 
на изградбата на објектот „ФЕНИ" пове!ќе пати раз-
гледувале материјали од инвеститорот и Стопанската 
банка — Здружена банка — Скопје, во кои се ука-
жувало на концепциските измени на објектот „ФЕ-
НИ" и на потребата за финансирање на зголемените 
инвестициони трошоци, без аналитички согледувања 
во однос на можностите за производство, економ-
ските ефекти и рентабилитетот. Поради отсуство на 
целосни согледувања по суштинските проблеми и 
под влијание на преоптимистички прикажаните по-
датоци во материјалите и во излагањата на прет-
ставниците на инвеститорот, соборите не обрнале 
доволно внимание на поединечните мислења на де-
легатите и воопштените укажувања од Извршниот 
совет на Собранието на СРМ, за нереалните подато-
ци за можното производство, економските ефекти и 
рентабилитетот на објектот „ФЕНИ". Со оглед на 
ваквата состојба, соборите на Собранието на СРМ не 
биле во можност да ги согледаат последиците што со 
изградбата на овој објект произлегоа за- Републи-
ката. 

Претседателството на Собранието на СРМ, како 
метод на работа во двата мандата, било во позиција 
да има поцелосни сознанија за проблемите во из-
градбата на „ФЕНИ", но не дало иницијатива за про-
учување на суштинските прашања за „ФЕНИ" и тоа 
за: концепциските измени на објектот за финанси-
рање на зголемените инвестициони трошоци, можнос-
тите за' производство, економските ефекти и рента-
билитетот и заради актуелноста и значењето на ова 
прашање за општествено-економскиот развој, па от-
тука ваквиот однос придонесол за несоодветното од-
несување на соборите на Собранието. 

Од ова произлегува дека е потребно во наредни-
от период при утврдувањето на политиката за еко-
номскиот развој, а особено кога се одлучува за пра-
шања од витално значење за развојот на Републи-
ката, Собранието поефикасно да ги остварува своите 
уставни функции при претресувањето на тие праша-
ња, како и при донесувањето на своите одлуки. 

Посебно Собранието на СРМ ќе треба да ја за-
јакне политичката контрола над работата на Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ и на репуб-
личките органи на управата и на носителите на јав-
ни и на општествени функции што му одговараат 
на Собранието и да ја насочува нивната работа. 

2. Извршниот совет на Собранието на СРМ,.како 
извршен орган на Собранието, во двата мандата, ос-
тварувајќи ја својата уставна обврска, утврдувал ста-
вови и мислења по материјалите што ги разгледу-
вале соборите, меѓутоа, не Предлагал решенија за рас-
чистување на повеќе отворени прашања и искажани 
резерви во однос на коицепциските измени на про-
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ектот „ФЕНИ" и зголемените инвестициони вло-
жувања, туку по правило со воопштени заклучоци, 
придонесол расправата во Собранието на СРМ да не 
се насочи кон расчистување на суштинските пробле-
ми во однос на можното производство, рентабилите-
тот и слично. 

Извршниот совет на Собранието на СРМ е одго-
ворен и за тоа што не им предочил на соборите на 
Собранието на СРМ дека со новата финансиска кон-
струкција што ја предложила Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје, а ја поддржал Извршниот 
совет, се мобилизираат средства најмногу од ФНП 
и од други домашни извори, што отстапува од план-
ските предвидувања. 

Извршниот совет со поддршката на предлозите 
на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, за 
насочување на дел од средствата од општествено-по-
литичките заедници што се водат како депозит кај 
Народната банка за „ФЕНИ" отстапил од определ-
бата, по правило, овие средства да се, користат за 
краткорочно финансирање, туку дал поддршка за на-
сочување на тие средства за долгорочни инвести-
циони намени, а доколку би се обезбедиле средства 
од странски кредити во соодветна динарска против-
вредност, би се ослободило ангажирањето на сред 
ствата од општествено-политичките заедници. 

Заради последиците кои произлегле од таквиот 
однос на Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
Извршниот совет на Собранието на СРМ во двата 
мандата е колективно одговорен и Собранието на 
СРМ му ја изрекува мерката јавна критика. 

3. Тргнувајќи од фактот дека колективната од-
говорност не ја исклучува личната одговорност, како 
и од уставните определби за колективната и личната 
одговорност на колективните органи на власта и са-
моуправувањето, според кои секој член на колектив-
ниот орган за својата работа е и лично одговорен во 
рамките на своите права и должности, претседателот 
на тогашниот Извршен совет — Благој Попов е лич-
но одговорен за слабостите и пропустите во работе-
њето на Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
за што му се изрекува јавна критика. 

4. Тргнувајќи од фактот дека колективната одго-
ворност не ја исклучува личната одговорност, како 
и од уставните определби за колективната и лич-
ната одговорност на колективните органи на власта 
и самоуправувањето според кои секој член на колек-
тивниот орган, за својата работа е и лично одгово-
рен во рамките на своите права и должности, тогаш-
ниот претседател на Собранието на СРМ Благоја Та-
левски е лично одговорен за недоследноста во оства-
рувањето на уставните функции на Собранието" на 
СРМ и за последиците што со изградбата на објек-
тот „ФЕНИ" произлегоа за Републиката, за што му 
се изрекува јавна критика. 

5. За однесувањето и активноста на надлежните 
ресорни органи: Републичкиот секретаријат за ин-
дустрија и трговија4 и Републичкиот секретаријат за 
финансии, се задолжува Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ да го утврди нивното учество во про-
цесот на изградбата и финансирањето на „ФЕНИ" 
и нивната конкретна одговорност и за преземените 
мерки да го извести Собранието на СРМ до крајот 
на септември 1985 година, 

6. Собранието на СРМ констатира дека инвес-
титорот, основачот и „Југобанка" не презеле мерки 
за утврдување на колективната и личната одговор-
ност, поради што се задолжуваат Собранието на оп-
штина Кавадарци, инвеститорот и „Југобанка" да ги 
интензивираат активностите во утврдувањето на од-
говорноста и за преземените активности и мерки до 
15 ноември 19Ѕ5 година да го информираат Собра-
нието на СРМ. 

7. Собранието на СРМ констатира дека Собрание-
то на Стопанска банка — Здружена банка — Скоп-
је, за утврдувањето на одговорноста за „ФЕНИ" и 
покрај утврдените слабости и пропусти во работење-
то на органите на банката, не се произнесло за тоа 
какви мерки треба да се применат за колективната 
и личната одговорност и затоа Собранието на СРМ 
смета дека е неопходно Собранието на Стопанска 
банка — Здружена банка — Скопје да преземе кон-
кретни мерки и да ја утврди колективната одговор-
ност на Кредитниот и Извршниот одбор и личната 
одговорност на одговорните лица во органите и стру-
чните служби во Банката и до 15 ноември 1985 го-
дина да го извести Собранието на СРМ. 

8. Собранието на СРМ ги задолжува Службата 
на општественото книговодство на СРМ, Сојузната 
девизна инспекција — Одделение во Скопје, Јавното 
обвинителство на Македонија, Окружното јавно обви-
нителство во Скопје, Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи и Републичкиот општествен право-
бранител на самоуправувањето, до крајот на ноември 
1985 година на Собранието на СРМ да му достават 
извештај за утврдените факти и преземените коџ-
кретни мерки за утврдување на одговорноста на од-
делни органи и лица. 

9. Следејќи ја активноста, Собранието на СРМ 
констатира, дека нееднаквиот приод од сите органи 
и организации во утврдувањето на одговорноста за 
„ФЕНИ", посебно морално-политичката, создава не-
задоволство кај работните луѓе и граѓаните во Ре-
публиката. Отсуството на таквиот приод го пролонги-
ра и амортизира прашањето од заокружено извршу-
вање на одговорноста, создава сериозен простор за 
нерамномерност и неединственост и ја попречува целос-

н а т а објективизација на процесот на утврдувањето на 
колективната и личната одговорност. Затоа Собра-
нието на СРМ смета дека одговорноста за „ФЕНИ" 
мора паралелно, енергично и без одложување да ја 
утврдуваат сите субјекти задолжени сб Заклучоците 
на Собранието на СРМ. . 

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2645 
26 септември 1985 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 1руд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
па Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
м-р Павле Георгиевски, с. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

248. 
Врз основа на член 18 од Договорот за форми-

рање средства на солидарноста на народите и народ-
ностите на Југославија и на републиките и автоном-
ните покраини за остварување на последиците од 
елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ" бр. 
44/74), републиките и автономните покраини доне-
суваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОС-
ТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМ-
ЈОТРЕСОТ ШТО СЕ СЛУЧИ ВО 1983 ГОДИНА ВО 
СР СРБИЈА НАДВОР ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА ПО-
КРАИНИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА КОПАОНИК И 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМ-
ЈОТРЕСОТ И ПОПЛАВИТЕ ВО 1983 ГОДИНА ВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
КОСОВО 

Член 1 
Со овој договор се обезбедуваат средства на со-

лидарноста за отстранување на последиците од зем-
јотресот во Социјалистичка Република Србија надвор 
од териториите на покраините што се случи во 1983 
година и кој го зафати подрачјето на Копаоник и за 
отстранување на последиците од земјотресот и поп-
лавите во Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово во 1983 година. 

Член 2 
Средствата на солидарноста за отстранување на 

последиците од земјотресот и поплавите од член 1 на 
овој договор, се утврдуваат и се обезбедуваат во из-
нос од 12.300.000.000 динари, и тоа: ' 

1. На Социјалистичка Република -Србија надвор 
од териториите на покраините во износ од 
10.000.000.000 динари во периодот од седум години, 
почнувајќи од 1984 година, и 

2. На Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во — во износ од 2.300.000.000 динари во периодот 
од четири години, почнувајќи од 1984 година. 

Член 3 
Средствата на солидарноста што се обезбедени 

според Договорот за обезбедување средства на соли-
дарноста во вид на аконтација за отстранување на 
последиците од земјотресот што се случи во Соци-
јалистичка Република Србија надвор од териториите 
на покраините и во Социјалистичка Автономна По-
краина Косово за отстранување на последиците од 
земјотресот од 1983 година, се засметуваат во вкуп-
ните средства што ги обезбедуваат републиките и 
автономните покраини според член 2 од овој договор. 

Член 4 
Средствата од член 2 точка 1 од овој договор 

ги обезбедуваат сите републики и автономни покраи-
ни во периодот од 1984 до 1989 година и тоа: 

1) во 1984 
2) во 1985 
3 ) ВО 1986 

во 1987 
5) ВО 1988 
6) во 1989 
7) во 1990 

4) 

година во 
година во 
година во 
година во 
година во 
година во 
година во 

износ од 
износ од 
износ од 
износ од 
износ од 
износ од 
износ од 

1.654.000.000 
1.000.000.000 
1.346.000.000 
1.500.000.000 
1.500.000.000 
1.500.000.000 
1.500.000.000 

динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 

Член 5 
Средствата од член 2 точка 2 од овој договор 

ќе ги обезбедат сите републики и автономни покраи-
ни во периодот од 1984 до 1987 година и тоа: 

1) во 1984 година во износ од 
2) во 1985 година во износ од 
3) во 1986 година во износ од 
4) во 1987 година во износ од 

346.000.000 динари 
654.000.000 динари 
650.000.000 динари 
650,000.000 динари 

Член 6 
Средствата од придонесите што ти обезбедуваат 

републиките и автономните покраини по години, спо-
ред членовите 4 и 5 од овој договор, се утврдуваат 
сразмерно на нивното учество во номиналниот оп-
штествен производ на вкупното стопанство на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија оства-
рен во претходната година, пресметано по принципот 
на чисти дејности, а врз основа на последните зва-
нични статистички податоци за , периодот што се ут-
врдува. 

Член 7 
Републиките и автономиите покраини, во смисла 

на член 4 и член 11 од Договорот за формирање 
средства на солидарноста на народите и народности-
те на Југославија и на републиките и автономните 
покраини за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди, ќе обезбедат средства на соли-
дарноста за намените утврдени "со овој договор. 

Член 8 
Републиките и автономните покраини ќе ги упла-

туваат обврските од член 4 и член 5 од овој договор 
во корист на посебната сметка за санирање на зем-
јотресите и поплавите во Социјалистичка Република 
Србија надвор од териториите на покраините и во 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово и тоа 
во 12 месечни рати, најдоцна до 15 во месецот за 
изминатиот месец. 

Член 9 
Ако одделна република, односно автономна по-

краина не го уплати својот придонес во рокот^ утвр-
ден со член 8 од овој договор, републиките и авто-
номните покраини се договорија Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија износот од не-
уплатениот придонес да го пренесе од сметката на 
Фондот на солидарноста на републиките, односно 
автономните покраини на сметка на Фондот на соли-
дарноста на републиката, односно автономната по-
краина на која и се должат средствата.. 

Член 10 
Годишните обврски на републиките и автономни-

те покраини од член 4 и 5 од овој договор ќе ги 
утврдува, согласно со одредбите на овој договор, 
Сојузниот секретаријат за финансии кон хпајот на 
секоја година за наредната година тргнувајќи од 
последните званични податоци за учеството на репуб-
ликите и автономните покраини во општествениот 
производ на Југославија. 

Член 11 
Средствата што се обезбедуваат според овој дого-

вор ќе се користат исклучително за обнова и из-
градба на оштетените и уништените објекти во оп-
штествениот и во приватниот сектор, а во соглас-
ност со програмата и со планот за 'употреба на сред-
ствата на Социјалистичка Република Собија надвор 
од териториите на покраините и за обнова и изград-
ба на оштетените и уништени објекти во општестве-
ниот и во приватниот сектор, во согласност со про-
грамата и со планот на употребата на средствата 
во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, со-
гласно со член 1 од овој договор. 

Член 12 
Социјалистичка Република Србија надвор од те-

риториите на покраините и Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово (или органот што тие ќе го 
овластат) се должни за користењето на средствата 
што се обезбедуваат според одредбите на овој до-
говор да поднесат до собранијата на републиките и 
автономните покраини извештаи за користењето на 
тие средства и тоа до крајот на април на тековната 
година за изминатата година. 
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Член 13 
Социјалистичка Република Србија надвор од те-

риториите на покраините и Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово (или органот што тие ќе го 
овластат) се должни да му даваат податоци и да 
му овозможат увид во документацијата на сојузниот 
орган надлежен за работите на финансии што ќе го 
овластат републиките и автономните покраини заради 
контрола на наменското користење на средствата што 
се обезбедуваат според одредбите на овој договор. 

Член 14 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат 

републиките и автономните покраини а ќе се објави 
во Службените гласила на републиките и покраините 
потписници. 

22 мај 1985 година 
Белград 

За СР Босна и Херцеговина, 
Лука Релиќ, с. р. 

делегат на Собранието на СР БиХ 
во Собранието на СФРЈ 

За СР Македонија, 
Александар Андоновски, с. р. 

републички секретар за финансии 

За СР Словенија, 
Руди Шепич, с. р. 

републички секретар за финансии 

За СР Србија вон покраините, 
Борислав Атанацковиќ, с. р. 

републички секретар за финансии 

За СР Хрватска, 
Јово Галиќ, с. р. 

републички секретар за финансии 

За СР Црна Гора, 
Велимир Шљиванчанин, с. р. . 

републички секретар за финансии 

За САП Војводина, 
Исидор Сикицки, с. р. 

покраински секретар за финансии 

ЗА САП Косово, 
Решад Руди, с. р. 

покраински секретар за финансии 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

249. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општина Гази Баба и 
Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за 
економската политика на Социјалистичка Република 
Македонија во 1985 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/84), Собранието на Самоуправната инте 
ресна заедница за воспитание и образование на оп-
штина Гази Баба, на Х1Х-та седница, одржана на 2 
јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕ-
СИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНА ГАЗИ БАБА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Член 2 став 1 од Одлуката за утврдување виси-

ната на стапките на придонесите од личен доход на 
работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на основното воспитание и обра-
зование од подрачјето на општина Гази Баба во 
1985 година, бр. 08-71 од 28. XII. 1984 година, се ме-
нува и гласи:' 

„Организациите на здружениот труд од основно-
то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50'% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2%". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен -весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-48 
23 август 1985 година 

Скопје 

Претседател, . 
Живко Марковски, с. р 

250. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Карпош и 
Резолуцијата за општествено-економскиот развој и 
за економската политика на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во 1985 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/84), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница за воспитание и образование на 
општината Карпош, на Х1Х-та седница, одржана на 
2 јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИ 
ДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТА-

НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Член 2 став 1 од Одлуката за утврдување виси-

ната на стапките на придонесите од личен доход на 
работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на основното воспитание и обра-
зование од подрачјето на општината Карпош во 1985 
година, бр. 08-74 од 25. XII 1984 година, се менува 
и гласи: 

„Организациите на здружениот труд од основно-
то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50'% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2%". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ"' и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-52 
11 септември 1985 година 

Скопје 

Претседател, 
Крунислав Кујунџиќ, с. р. 
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251. 
Врз основа на член 11; а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Кисела Вода 
и Резолуцијата за општествено-економскиот развој и 
за економската политика на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во 1985 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/84), Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за воспитание и образование на 
општината Кисела Вода, на Х1Х-та седница одржана на 
2 јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕ-
СИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Член 2 став 1 од Одлуката за утврдување виси-

ната на стапките на придонесите од личен доход на ра-
ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образо-
вание од подрачјето на општината Кисела Вода во 
1985 година, бр. 08-87 од 24. XII. 1984 година, се ме-
нува и гласи: \ 

„Организациите на здружениот труд од основно-
то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита (ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,0/о." 

члзн а 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-55 
17 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Љиљана Улчар, с. р. 

252. 
Врз основа на член 11, а согласно член 54 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Центар и 
Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за 
економската политика на Социјалистичка Република 
Македонија во 1985 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/84), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница за воспитание и образование на оп-
штината Центар, на ХХ1-та седница, одржана на 2 
јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕ-
СИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Член 2 став 1 од Одлуката за утврдување виси-

ната на стапките на придонесите од личен доход на 
работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на основното воспитание и обра-
зование од подрачјето на општината Центар во 1985 
година, бр. 08-96 од 28. XII. 1984 година, се менува 
и гласи: 

„Организациите на здружениот труд од основно-
то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50'% од утврдената основица 
во член '1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2%". 

Член' 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-54 
23 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Стојчевска, с. р. 

253. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Чаир и Ре-
золуцијата 4за општествено-економскиот развој и за 
економската политика на Социјалистичка Република 
Македонија во 1985 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/84), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница за воспитание и образование на оп-
штината Чаир, на ХХИ-та седница, одржана на 28 
јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНАТА ЧАИР ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Член 2 став 1 од Одлуката за утврдување виси-

ната на стапките на придонесите од личен доход на 
работниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образо-
вание од подрачјето на општината Чаир во 1985 го-
дина, бр. 08-87 од 28. XII. 1984 година, се менува и 
гласи: 

„Организациите на здружениот труд од основно-
то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2%". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го 
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-50 
23 септември 1985 година Претседавач, 

Скопје Мирка Пандова, с. р. 

254. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Гази Баба, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
за воспитание и образование на општината Гази 
Баба, на ХУП-та седница, одржана на 27 февруари 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНАТА ГАЗИ БАБА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образова-
ние од подрачјето на општината Гази Баба во 1985 
година, изнесуваат: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— придонес од личен доход од рабо-
тен однос 4,50% 

— придонес од личен доход од зем-
делска дејност 0,85% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност 6,00'% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност 6,00% 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и од социјална 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 о к о в а а одлука или 3,15'%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1,985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
во „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-19 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Живко Марковски, с. р. 

255. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Карпош, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Карпош, на 
ХУ1-та седница, одржана на 26 февруари 1985 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНАТА КАРПОШ ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите и интереси-
те во областа на основното воспитание и образование 
од подрачјето на општината Карпош во 1985 година 
изнесуваат: 

— придонес од личен доход од рабо-
тен однос 4,50'% 

— придонес од личен доход од зем-
делска дејност . 1 0,85% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност 6,00% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност 6,00'% 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и од социјална 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сцеиско-музичките деј-
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ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15'%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
во „Слз^жбен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-11 
27 март 1985 година 

Скопје 

Претседател, 
Крунислав Кујунџиќ, с. р. 

256. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Кисела Во-
да, Собранието на Самоуправната интересна заедница 
за воспитание и образование на општината Кисела 
Вода, на ХУН-та седница, одржана на 25 февруари 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образова-
ние од подрачјето на општината Кисела Вода во 1985 
година изнесуваат: 

— ^придонес од личен доход од рабо-
тен однос 4,50% 

— придонес од личен доход од зем-
делска дејност 0,85% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност 6,00% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност 6,00% 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и од социјална 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70'% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15'%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1985 го-
дина и ќе се објави во Службен весник на СРМ" и 
во „Слзокбен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-28 
?Л март 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Љиљака Улчар, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 804 - Бр. 32 16 октомври 1985 

257. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Чаир, Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на Општината Чаир, на 
ХУН-та седница, одржана на 27 февруари 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОДЛИЧЕН ДОХОДНА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ^ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-

ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образова-
ние од подрачјето на општината Чаир во 1985 го-
дина, изнесуваат: 

— придонес од личен доход од рабо-
тен однос - 4,50% 

— придонес од личен доход од зем-
делска дејност 0,85% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност 6,00% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност - 6,00'% 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и од социјална 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25'%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15'%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
во Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-50 
24 септември 1985 1 одина 

Скопје Претседавач, 
Весна Дојчиновска-Росоклија, с. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

258. 
Врз основа на член 38 и 72 од Статутот на Здру-

жената СИЗ на физичката култура на град Скопје, 
Собранието на Здружената СИЗ на физичката кул-
тура на град Скопје, на ХУ-та седница одржана во 
октомври 1985 година, во согласност со собранијата 
на СИЗ за физичката култура на општините Гази 
Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, а на 
предлог на Извршниот одбрр, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ђА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКА-

ТА КУЛТУРА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување на средства од доходот 

и од личните доходи на работниците за остварува-
ње и развој на физичката култура на општините и 
Градот и за здружување на средства во Републичката 
СИЗ на физичката култура за 1985 година. 

Член 2 
Во член 2, алинеја 1 се менува стапката на при-

ходот од доходот на стопанството од о,12% на 0,15% 
и членот гласи: 

„Приходите на општинските самоуправни инте-
ресни заедници на физичката култура, Здружената 
СИЗ на физичката култура и Републичката СИЗ на 
физичката култура ќе се остваруваат од следните 
извори: 

- — од доходот од стопанството — 0,15%, 
— од личните доходи од работен однос — 0,20%, 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

0,075'%, 
— од личен доход од самостојно вршење на сто-

панска и нестопанска дејност — 0,50'%. 
Вкупниот износ на средствата што општинските 

СИЗ-ови и Здружената СИЗ на физичката култура ќе 
ги остварат од придонесите од претходниот став ќе 
изнесува 190.192.000 динари". . 

Член 3 
Членот 3 од Одлуката се менува и гласи: 
„Од остварените приходи по извори Здружената 

СИЗ на физичката култура на град Скопје во Ре-
публичката СИЗ на физичката култура ќе здружува: 

— од доходот од стопанството 23,04%; 
— од личниот доход од работен однос 22,03'%. 
Вкупниот износ што ќе се здружи во Републич-

ката СИЗ од претходниот став на овој член не може 
да изнесува повеќе од 42.720.000 динари". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 03-368 
I октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Славе Паталовски, с. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

259. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Кисела Вода, Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
културата на општината Кисела Вода, на Х1Х-та сед-
ница, одржана во октомври 1985 година, на предлог 
на Извршниот одбор, донесе 

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

ТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување средства од доходот и 
од личните доходи на работниците за остварување 
и развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Кисела Вода и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 2 
Во член 2, алинеја 2 се менува стапката на при-

ходот од личен доход од работен однос м од 1,05% 
се зголемува на 1,40% и членот гласи: 

„Приходите на СИЗ на" културата на општината 
Кисела Вода 1ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот на ООЗТ 1,00%, 
— од личен доход од работен однос 1,40%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, 
— од личен доход од самостојно вршење од сто-

панска 1и нестопанска дејност 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Гази Баба ќе ги оствари со 
применувањето на придонесите од претходниот став 
ќе изнесуваат 198.370.000 динари". 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на оп-
штината Кисела Вода во Здружената СИЗ на култу-
рата на град Скопје ќе здружи: 

— 89,03'% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ или 161.585.000 динари; 

— 89,02% од остварените приходи од л. д. од ра-
ботен однос или 13 353.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град Скоп-
је со применувањето на процентите и износите на 
претходниот став не може да изнесува повеќе од 
174.938.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин 
и според обрасците утврдени со упатството за начи-
нот на пресметување и плаќање на данокот на до-
ход на ОЗТ". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 03-31/1 
1 октомври 1985 година 

Скопје 

Претседател, 
Кирил Тодевски, с. р. 

Член 2 
Во член 2, алинеја 2 се менува стапката на при-

ходот од личен доход од работен однос и од 1,05% се 
зголемува на 1,40% и членот гласи: 

„Приходите на СИЗ на културата на општината 
Карпош ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот на ОЗТ 1,00%, 
— од личен доход од работен однос 1,40%, 
— од личен доход од земјоделска дејност о,35'%, 
— од личен доход од самостојно вршење стопан-

ска и нестопанска дејност 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Карпош ќ е , ги оствари со при-
менувањето на придонесите од претходниот став ќе 
изнесуваат 174.750.000 динари". 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на оп-
штината Карпош во Здружената СИЗ на културата 
на град Скопје ќе здружи: 

— 76,95'% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ или Ѕ9.566.ООО динари; 

— 80,23% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 45.087.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат 
во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со 
применувањето на процентите и износите од прет-
ходниот став^ на овој член неможе да изнесува по-
веќе од 134.653.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чмн и според обрасците утврдени со упатството за 
начинот на пресметување и плаќање н а . данокот на 
доход на ОЗТ". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 03-13/1 
1 октомври 1985 година 

Скопје 

Претседател, 
Вера Атанасовска, с. р. 

260. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Карпош, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Карпош, на Х1Х-та седница, одржана 
во октомври 1985 година, на предлог на Извршниот 
одбор, донесе 

261. 
Врз основа на член 67 м 132 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Гази Баба, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на кул-
турата на општината Гази Баба, на Х1Х-та седница, 
одржана во октомври 1985 година, на предлог на 
Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ -
СКОПЈЕ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО З̂СИЗ 
НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување средства од доходот и од 
личните доходи на работниците за остварување и 
развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Карпош и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година. 

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

РАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување средства од доходот и од 
личните доходи на работниците за остварување и 
развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Гази Баба и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година.. 
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Член 2 
Во член 2, алинеја 2 се менува стапката на при-

ходот од личен доход од работен однос и од 1,05'% 
се зголемува на 1,40'% и членот гласи: 

„Приходите на СИЗ на културата на општината 
Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот на ООЗТ 1,00%, 
— од личен доход од работен однос 1,40%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35,0/о, 
— од личен доход од самостојно вршење од сто-

панска и нестопанска дејност 2,50'%. 
Волниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Гази Баба ќе ги оствари со 
применувањето на придонесите од претходниот став 
ќе изнесуваат 251.700 000 динари". 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
,„Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на оп-
штината Гази Баба во Здружената СИЗ на култура-
та на град Скопје ќе здружи: 

— 90,29% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ или 202.969.000 динари, 

— 90,12% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 22.800.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град Скоп-
је со применувањето на процентите и износите на 
претходниот став не може да изнесува повеќе од 
225.769.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со упатството за 
начинот на пресметување и плаќање на данокот на 
доход на ОЗТ". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 03-29/1 
1 октомври 1985 година 

Скопје 

Претседател, 
Бранко Цветков, с. р. 

262. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Чаир, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Чаир, на Х1Х-та седница, одржана во 
октомври 1985 година, на предлог на Извршниот од-
бор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР - . 
СКОПЈЕ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ 
НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување средства од доходот и од 
личните доходи на работниците за остварување и 
развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Чаир и за здрз^жување средства во ЗСИЗ 
на културата на град Скопје за 1985 година. 

Член 2 
Во член 2, алинеја 2 се менува стапката на при-

ходот од личен доход од работен однос и од 1,05'% 
се зголемува на 1,40% и членот гласи: 

„Приходите на СИЗ на културата на општината 
Чаир ќе се остваруваат од следните извори: 

— од личен доход на . ОЗТ 1,00'%, 
— од личен доход од работен' однос 1,40%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, 
— од личен доход од самостојно вршење стопан-

ска и нестопанска дејност 2,50'%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општина Чаир ќе ги оствари со приме-
нувањето на придонесите од претходниот став ќе 
изнесуваат 50.697.000 динари". 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на оп-
штината Чаир во Здружената СИЗ на културата на 
град Скопје ќе здружи: 

— 52,91% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ или 20.153.000 динари, 

— 82,84'% од остварените приходи од личен до-
ход од работен- однос или 9.667.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат 
во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со 
применувањето на процентите и износите на прет-
ходниот став не може да изнесува повеќе од 
29.820.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со упатството за 
начинот на пресметување и плаќање на данокот на 
доход на ОЗТ". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 03-31/1 
1 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Миле Геговски, с. р. 

263. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ 

на културата на општина Центар, Собранието на 
Самоуправната' интересна заедница на културата на 
општината Центар, на Х1Х-та седница, одржана во 
октомври 1985 година на предлог на Извршниот од-
бор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР - . 
СКОПЈЕ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ 
НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за здружување средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за остварување 
к развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Центар и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година. 

Член 2 
Во член 2, алинеја 2 со менува стапката на при-

ходот од личен доход од работен однос и од 1,05% се 
зголемува на 1,40% и членот гласи: 

„Приходите на СИЗ на к/лтурата на општината 
Центар ќе се остваруваат од следните извори: 
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— од доходот на ОЗТ 1,00%, 
— од личен доход од работен однос 1,40%. 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, 
— од личен доход од самостојно вршење на сто-

панска и нестопанска дејност 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Центар ќе ги оствари со при-
менувањето на придонесите од претходниот став ќе 
изнесуваат 544.640.000 динари". 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи-
ната Центар во Здружената СИЗ на културата на 
град Скопје ќе здружи: 

— 95,37% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ или 353.824.000 динари; 

— 92,61'% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 154.747.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје 
со применувањето на процентите и износите о/ 
претходниот став на овој член неможе да изнесува 
повеќе од 508.571.000 динари. 

Здружувањето на средствата (ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со упатството за 
начинот на пресметување и плаќање на данокот на 
доходов на ОЗТ". 

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

нот на објавувањето во „Спужбен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 03-33/1 
1 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Милица Стошиќ, с. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се во-
ди спор за утврдување сопственост на недвижен имот, 
заведен под П. бр. 5081/84, по тужбата на тужителот 
Миливојевиќ Ранко од Скопје, ул. „Цветан Димов" 
бр. 138, против тужената Миловановиќ Сана, сега 
со непозната адреса. 

Со оглед на тоа дека живеалиштето односно' 
престојувалиштето на тужената не е познато, на ис-
тата и се назначува за привремен старател Драган 
Поповски, адв. од Скопје, кој ќе ја застапува туже-
ната во постапката се додека не се појави пред су-
дот, односно додека Органот за старателство не го 
извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIX П. 
бр. 5081/84. (123) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за утврдување на сопственост по основ на 
одржување, од страна на тужителката Петреска За-
горка од Тетово, ул. „Пролетерска" бр. 15, против 
тужениот Гинлески Петар Тихомир од Тетово, а се-
га со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Гинлески Петар Тихомир 
од Тетово, а сега со непозната адреса, да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово или да определи 
свој полномошник кој ќе ги застапува неговите инте-
реси во спорот во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. Доколку тоа не го стори во определениот 
рок, ќе му биде поставен привремен старател од 
Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1601/85. 
(124) 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/83) и член 5 од Правилникот за на-
чинот и постапката за отстапување на изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
22/84), ТРО „Јавор" ООЗТ „Репроматеријали" — Би-
тола, по овластување на СОЗТ „Електростопанство на 
Македонија" РО, Рударско-енергетски комбинат — 
Битола, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување на изградба на ин-
вестиционен објект по пат на собирање на понуди за: 

1. Комплетирање со основна енергетска високо-
напонска опрема во ТС 400/110 КВ „Битола"; 

— -далноводно поле 400 КВ со две главни собир-
ници, за приклучување на ТЕ „Битола 3", 

— далноводно поле НО КВ со две главни собир-
ници, за приклучување на резервен трансформатор 
40 МВА за ТЕ „Битола 3". 

2. Испорака и монтажа на две далноводни врски 
ТЕ - ТС 400/110 КВ (110 КВ и 400 КВ далновод). 

Тендерската документација за позиција 1 и 2 мо-
же да се добие од РО РЕК „Битола" по претходна 
уплата на 30.000 по тендер на жиро сметка 40300-762-
4286 за РО РЕК „Битола" РЗ Капитална градба, со 
назнака: „за откуп на тендерска документација". 

Сите подетални информации можат да се добијат 
од РО РЕК „Битола", Електро служба, тел. 097-33-255, 
телекс 53-148. 

Понудите треба да се достават на адреса ТРО 
„Јавор" ООЗТ „Репроматеријали" — Битола, ул. „И. 
Милутиновиќ" 52, тел. 33-515/25, телекс 53-118. Рокот 
за доставување на понудите е 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

793 

- 794 

794 

794 

794' 

795 

- - 795 

795 

795 

796 

796 

СОДРЖИНА 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата — — — — — — — — 
Одлука за усвојување на Општествениот 
договор за остварување на кадровската по-
литика во Социјалистичка Република Ма-
кедонија — —- — — — — — — — 
Одлука за делегирање член и'негов заме-
ник во Координациониот одбор за следе-
ње на спроведувањето на Општествениот 
договор за остварување на кадровската по-
литика во Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — — 
Одлука за утврдување бројот на судиите 
ро Републичкиот суд за прекршоци — — 
Одлука за давање согласност на Статутот 
на Работната организација „Македонија 
филм" — Скопје — — — — — — 
Одлука за потврдување на Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Скопје 
Одлука за потврдување на Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичката 
самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Скопје — — — — 
Одлука за потврдување на Статутарната 
одлука за измена и дополнување на Ста-
тутот на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на 
децата — — — — — —^ — — — 
Одлука за потврдување на Самоуправна-
та спогодба за изменување и дополнување 
на Самоуправната спогодба за здружување 
во Републичка самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата 
Одлука за разрешување и именување прет-^ 
ставници на општествената заедница во 
советот на Педагошката академија „Кли-
мент Охридски" — Скопје — — — — 
Одлука за именување членови на конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Ветеринарниот институт „Скопје" — Скопје 

Огласен дел 
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те на придонесите од личен доход на ра-
б о т н и ц и т е за задоволување на потребите 

и интересите во областа на основното вос-
питание и образование од подрачјето на 

. општината Чаир во 1985 година — — — 802 
' Одлука за утврдување висината на стап-

ките на придонесите од личен доход на 
работниците за задоволување на потреби-
те и интересите во областа на основното 
воспитание и образование од подрачјето 
на општината Гази Баба во 1985 година — 802 
Одлука за утврдување висината на стап-
е т е на придонесите од личен доход на 

/работниците за задоволување на потреби-
те и интересите во областа на основното 
воспитание и образование од подрачјето 
на општината Карпош во 1985 година — 803 

Одлука за утврдување висината на стапки-
т е на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното вос-
питание и образование на. подрачјето на 
општината Кисела Вода во 1985 година 803 

) Одлука за утврдување висината на стапки-
те на придонесите " од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното вос-
питание и образование од подрачјето на 
општината Чаир во 1985 година — — — 804 
Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување на средства од до-
ходот и од личните доходи на работни-
ците за остварување и развој на физич-
ката култура на општините и градот и за 
здружување на средства во Републичката 

^СИЗ на физичката култура за 1985"' година 804 
/Одлука за измени и дополнувања на Од-

луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и . развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината Ки-
села Вода и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 

, година — — — — — — — — 804 
/Одлука за измени и дополнувања на Од-

луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината 
Карпош — Скопје и за здружување сред-
ства во ЗСИЗ на културата на град Скопје 
за 1985 година — "— - — — — — 805 

/Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за 
остварување и развој на културата и умет-
носта на подрачјето на општината Гази 
Баба и за здружување средства во ЗСИЗ 
на кзлтурата на град Скопје за 1985 го-

д и н а — — — — — — — — — — 805 
7 Одлука за измени и дополнување на Од-

луката за здружување средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за 
остварување и развој на културата и умет-
носта на подрачјето на општината Чаир 
— Скопје и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 
година — — — — — — — — — 806 
Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за здружување средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за 
остварување и развој на културата и умет-
носта на подрачјето на општината Центар 
— Скопје и за здружување средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 
1985 година - - - - - - - - 806 

Одлука за делегирање член и негов за-
меник во Координациониот одбор за сле-
дење на спроведувањето на Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила 
за самоуправно уредување на односите во 
стекнувањето и распоредувањето на дохо-
дот и чистиот доход и распределбата на 
средствата за лични доходи во Соција-
листичка Република Македонија - — — 796 
Одлука за именување членови на Конкур-
сната комисија за именување директор на 
Републичкиот завод за здравствена заш-
тита — — — — — — — — — — 797 
Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување директор 
на Институтот за земјотресно инженерство 
и инженерска сеизмологија — — — — 797 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за кардиологи-
ја при Медицинскиот факултет во Скопје 797 
Одлука за давање согласност на Одлука-
та за именување претседател на колегијал-
ниот работоводен орган на СОЗТ „Елек-
тростопанство на Македонија" — Скопје 798 
Одлука за одобрување на Програмата за 
користење на средствата на Републиката 
наменети за младински работни акции во 
1985 година — — — — — — — — 798 
Заклучоци на Собранието на СРМ — — 798 

Општествени договори и самоуправни / 
спогодби 

Договор за обезбедување средства на со-
лидарноста за отстранување на последици-
те од земјотресот што се случи во 1983 го-
дина во СР Србија надвор од териториите 
на покраините на подрачјето на Копаоник 
и за обезбедување средства на солидар-
носта за отстранување на последиците од 
земјотресот и поплавите во 1983 година 
во Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово — — — - — — — — — 800 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување висината на стапки-
те на придонесите од личен доход на ра-
ботниците за задоволување на потребите ' 
и интересите во областа на основното вос-
питание и образование од подрачјето на 
општината Гази Баба во 1985 година — 801 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување висината на стапки-
те на придонесите од личен доход на ра-
ботниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа^ на основното вос-
питание и образование од подрачјето на 
општината Карпош за 1985 година — — 801 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување висината на стапки-
те на придонесите од личен доход на ра-
ботниците за задоволување на потребите 
и интересите во областа на основното вос-
питание и образование од подрачјето на 
општината Кисела Вода во 1985 година 802 
Одлука за измена и дополнување на Одлу^" 
ката за утврдување висината на стапките на 
придонесите од личен доход на работни" ј 
ците за задоволување на потребите и ин- I 
гересите во областа на основното воспита-
ше и образование од подрачјето на оп-
штината Центар во 1985 година — — — 802 

Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување висината на стапки-


