
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 
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Претплатата за 1985 година изнесу-
ва 2.000 динари. Овој број чини 40 
дин Жиро сметка 40100-603-12498 

69. 
Врз основа на член 376, став 1, ,алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 ,и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седмицата одржана на 14 февруари 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободуваат од (натамошно ,извр,шу,вана на 

изречената каз,на затвор осуде.ните лица-
1. Дурмиши Нешо Хамзи, од Гостивар, 
2. Постолов Крсте Гоце од с Чешиново, 
3. Добров,а Рамиз Гафур, од Дебар, 
4. Селимоски Џемаил Шефит, од ic. Пласница, 
15. Неџшшски Галип Муз,афер, од Прилеп, 
6. Таневски Богдан Задр,авко, од Кочани, 
7. Јованов Гео,рги Костаќе, од Струмица, 
8. Авнија Рамадан Ибоски, од с. Дебреште. 

II 
Им ,се услови на 1 година извршувањето на из-

речената казна затвор на осудените лица: 
,1. Веселиновски Веселин Борисав, од с Мош-

тица, во траење од 1 месец, -
2. Шакири ,Рамиз Измит од с. Ливада, во трае-

ње од 2 месеца, 
3. Серафимовска Тоде Воскра од с. Г. Лакочереј, 

во траење од 2 месеца, 
4. Преш (Стерју Васил од Крушево, во траење од 

з месеци, 
5. Јусуфоски Теф,ик Аде мое л им од с. Норово, во 

траење од 3 месеци, 
6. Адемоски Адем Кенан од с. Норово, во траење 

од 3 месеци. 
III 

Им се услови на 2 години извршувањето на изре-
чената казна затвор на осудените лица: 

1. Дамаилоски Шефќе Ариф, од с. Г. П,апрад-
ник, во траење од 1 годи,н,а, 

2. Алексоски Светозар Љубен од Скопје, во тра-
ење од 1 годин,а, 

3. Христоски Киро Благоја од Прилеп, во траење 
од 1 година 

IV 
Делумно ое ослободува од извршување на изре-

чената казна затвор осуденото лице: 
1. Ангелов Кост,а Ванчо од Делчево, во траење 

од 6 месеци 
V 

Делумно ice ослободуваат од натамошно извршу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Зафиров Јануш Милан од (Скопје, во траење 
од 6 месеци, 

2. Филов Стојчо Михаил од е. Добиле, во траење 
од 9 месеци, 

,3. Лазаров Мино Ангел од с. Оризари, во траење 
од 1 година. 

4. Љотиќ Илија Неделко од Горче Петров, во 
траење од 1 година и 5 месеци, 

5. Стојковски Стојан Мирко од Горче Петров, во 
траење од 3 години. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила ico денот на доне-

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

Бр 0i8-91 
14 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателство,то на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

70. 
Врз основа н,а член 71 и 72 од Деловникот за 

работа на Претседателството на СРМ, Претседател-
ството на СРМ, на седницата одржана на 18 јану,а-
ри 1985 годи,на, до piece 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СОСТАВОТ И ИМЕ-
НУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СРМ 
I 

Во Одлуката за сост,авот и именување на претсе-
дател и членови на Комисиј,ата за одликувања на 
Претседателството на СРМ („Службен весник ,на 
GPM" бр. 26 од 23. VI. 1982 година) во делот III, 
точка 2 се врш,ат следните измени: 

1. Се разрешуваат членовите на Комисиј,ата 
— Томо Софрониевски, 
— Благоја Тикваровски, 
— Ѓулистана Јумеровска. 
2. За членови на Комисијата ioe именуваат: 
— Н,икола Горичан, член на Советот на Сојузот 

на синдикатите на Македонија, 
— Кирил Миладинов, делегат во Собранието на 

Стопанска комора на Македонија, 
— В,ангелина Мојановска, член на Претседател-

ството на Републичката конференција на Сојузот на 
социјал,истичката младина на Македонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а 

ќе -се објави во „Службен весник н,а СРМ". 
Бр. 08-55 

29 јануари 1985 година 
Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Томе Буклески, с. р. 

71. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македониј,а 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАСОЧУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОЗИТИВНИТЕ РАЗЛИ-
КИ ШТО НАСТАНУВААТ ПРИ ПРОМЕНАТА НА ЦЕ-
НИТЕ И ПРИ УВОЗОТ НА ОСНОВНИТЕ ПРЕХРАН-
БЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИТЕ ОД ТУТУН 

1. Во Одлуката за насочување на средствата на 
позит,ивните разлики што настануваат при проме-
ната н,а цените и ,при увозот на основните прехран-
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бени производи и преработките од тутун („(Службен 
весник на СРМ" бр. 24/83), во топката 1 зборовите: 
„(средства з,а покривање на негативните и корените 
разлики" се заменуваат ico зборовите: „средства за 
финансирање на стоковните резерви и изградба на 
магацински' простор во Републиката". 

2 Точкат,а 2 се менува и гласи. 
„Средствата за финансирање на стоковн,ите ре-

зерви и изгр,адба на маг,ацински простор во Репуб-
ликата од точка 1 на оваа одлука ќе се корист,ат за 
фин,ансир,ање на програмите з,а форм,ирање на сто-
ковните резерви и изград.ба н,а магацински простор 
во Републиката". 

3. Ов,аа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето; а ќе се" објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр 23-269/1 
14 фе,вруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот 'совет, 
Драгољуб Ставрев, с tp. 

72. 
(Врз основа на член 4, став 3 од Законот За обез-

бедув,ање и ,насочувањ-е на средствата за поттикнува-
ње на развојот на земјоделското производство и за 
компензација на цената на некои прехранбени про-
изводи („Службен весник на СРМ" бр 37/83, 8/84, 
17/84 и 3/85), а во ирск,а со дел X од Програмата за 
користење н,а средстват,а за поттикнување на разво-
јот на земјоделското производство и за компензаци-
ја на -цената на некои прехранбени производи во 1985 
година („Службен весник на СРМ" бр. 3/85), Изврш-
ниот совет на Собранието н,а СР Македонија доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА 
ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ВО 1985 ГОДИНА 
f 

1 Со оваа одлука се уредува начинот на корис-
тење на средствата за поттикнување на развојот на 
земјоделското производство и за компензација на 
цената на некои прехр,анбени производи во 1985 го-
дина 

2 Средствата за премија на пченицата и 'ржта, 
сончог ледот, маслодајна^ репка, оојата и на ше-
ќерната репка и з,а компензација на цената на пче-
ницата, 'ржта и на (брашното, според Програмата за 
користење на средствата за поттикнување на разво-
јот на земјоделското производство и за компензација 
на цената на некои прехранбени производи во 1985 
година (Програма), ќе ги користат организациите на 
здружен труд по барање што DO поднесуваат со соод-
ветна документација до Службат,а на општественото 
книго водство најдоцна до 15 јануари 1986 година 

Средствата за премија на млекото, според Прог-
рамата,, ќе ги користат производителите на млеко 
по барање кое се поднесува до Службата на опште-
ственото книговодство најдоцна до 31 јануари 1986 
год,ина 

Врз основа на барањето, Службата на опште-
ственото книговодство врши (исплат,а на средствата 
за намените од став 1 и 2 на оваа точка 

3 Средствата за учество во финансирањето на 
производството на млеко и 1меоо ќе се користат врз 
основа на барањето што се поднесува до Републич-
киот (комитет за земјоделство, шумарство ,и водосто-
панство, а налог за исплата на (средствата издава Ре-
публичкиот секретаријат за фин,ансии. 

4. Средствата за регрес на цената на комплетни-
те минерални ѓубрива ќе се користат согласно од-
редбите на Опште,ствениот договор за (Обезбедување 
средства за регрес за вештачки ѓубрива ,и за сред-
ства за заштита на растенијата во 1984 и 1985 година 
и за условите и начинот на 'користење н,а тие сред-
ства („Службен лист н,а СФРЈ" бр. 42/84). 

5 Средств,ата за покривање на корените разлики 
но кредитите за увезените количества на пченица и 
сурово масло за јадење ќе ги користат организа-
циите н,а здружен труд врз основа на барањето што 
се поднесува до Републичкиот комитет за општосто-
пански работи и пазар, а налог за исплата на сред-
ствата (издава Републичкиот секретаријат за фи-
нансии 

6 Средствата за интервенции од републички и 
општински стоковни /резерви ќе се користат по ба-
рање на Дирекцијата за републички стоковни ре-
зерви, а налог за исплата на средствата издава 
Републич-киот секретаријат за (финансии. 

7 Премијата за сончогледот, маслодајната ре,пка 
и сојата, според дел 111, точка 2 од Програмата, се 
остварува под услов откупените количества да одго-
в,араат на квалитетот утврден со Одлуката за произ-
Еодителските продажни цени з,а 'Сончоглед, соја и 
маслодајна репка од родот во 1985 година („Служ-
бен лист на СФРЈ'' бр. 55/84). 

8. Премијата за шеќерна репка, според дел III, 
точка 3 од Програмата, се остварува под услов ше-
ќерната репка да одговара на квалитетот утврден со 
Одлуката за производите леќата продажна цена за 
шеќерна репка од родот на 1985 година („Службе,н 
лист на СФРЈ" бр. 55/34). 

. 9. Премијата за млеко, според дел III, точка 4 
од Програмата, се остварува под (следниве услови: 

— кравјото млеко да содржи најмалку 3,2% 
млечна маст. а овчото млеко да содржи 4,0% млечна 
маст. За кравјото млеко што содржи повеќе од 3,2% 
млечна маст и за овчото млеко со повеќе од 4,0% 
млечна маст, премијата се пресметува на количество-
то со 3;20/о млечна маст за кравјо, односно со 4,0% 
млечна маст за овчо млеко. За мравјото млеко со 
повеќе од 4,2%) млечна маст ,и за овчото млеко со 
повеќе од 7% млечна маст пресметката се врши до 
најмногу 4,2% млечна маст односно 7% млечна 
маст и 

— за производството на тоа млеко да се 'води 
контрола на производствените својства и матично 
книговодство и 1да се врши селекција кај кравите и 
овците 

Индивидуалните производители ја остваруваат 
прем,ијата на млекото произведено во кооперација 
преку организац,ија на здружен труд, односно земјо-
делска задруг,а со Јкоја склучиле договор за произ-
водство на млеко ,во кооперација Организацијата на 
здружен ТРУД, односно зе,мјоделските задруги ,им ја 
исплатуваат премијата на индивидуалните произво-
дители најдоцна 15 дена по нејзиното остварување 

10. Републичк,иот (Секретар, за финансии ќе ја 
пропише потребната документација за користење на 
средствата за намените од точките 2 до 6 на оваа 
одлука 

11 Оваа одлука (влегува ,во сила наред,ниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр 123-233/1 
7 февруар,и 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршн,иот совет, 
Стојан Андов, с. р. 
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73. 
Врз о сиова ма точка 10 'о,д Одлукат,а за начинот 

на користење на сре,дствата за поттикнување на раз-
војот на земјоделското производство и за комнен' 
зан,ија на ценат,а на некои прехранбени производи 
во 1985 година '(„Службен весник на СРМ" бр 5/85), 
републичк-иот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРАВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗА-

ЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ ВО 1985 ГОДИНА 

1 Со ова упатство се пропишува погребната до-
кументација што се поднесува -со (барањ-ето за оства-
рувањ-е на правото за користење на средства според 
Програмата за користење на средств,ата з,а поттик-
нување на развојот на земјод-елското произ,водство и 
за компензација на сцената на некои прехранбени 
производи во 1985 година (Програма), објавен,а во 
,,Службен весник на СРМ", бр 3/85, а под условите 
утврдени со Одлуката за нач,инот на 'користење на 
средствата за поттикнување на развојот на земјодел-
ското производство !и за 'компензациј,а на цената ма 
некои прехранбени производи во 4985 година 

2 За остварување на премија на пченица и 'рж, 
од дел III точка 1 од Прогр,амата, се поднесува след-
нава доку мент-аии ј а 

а) за откупените количеств,а од општествен пот 
сектор' фактура од организацијата на здружен труд 
— производител и специфика-циј,а во која се (вне-су-
ваат количествата на пченица и '',рж, износот на 
п-ремијата и надоместокот на трошоците за комби-
нирање ,и 

б) за о,ткупените количества од индивидуалните 
производители' спецификација за количествата, пре-
мијата и надоместокот на трошоците на комбини-
рање 

3 За остварување на прем,ија за сончогледот, мас-
лодајната ре-пка и -сојат,а од дел III, точка 2 од Про-
грамата, се поднесува -сл-еднава документација' 

а) за откупените количе-ства од општествениот 
сектор' фактура од организацијата на здружен труд 
— производител и спецификација во која ое (вне-су-
ваат количествата на 'сончоглед, м,аслода-јн,а репка и 
соја и изношт на премијата и 

б) за о,ткупените количества од 'индивиду,алните 
производители' -спецификациј,а з,а кол,ичествата и за 
премијата 

4 За оств,арување на премија за шеќерна репка 
од дел III, тонка 3 од Прогр,амата ое поднесув,а фак-
тура од организацијата на здружен труд — произво-
дител и спецификација во кој,а се внесуваат коли-
чествата на ^шеќерна р-епка и износот на премијата 

5 За остварување на пре,миј,а за млеко од дел 
III, точка 4 од Програмата се поднесува следнава 
документација 

— извод о,д книговодствената ев,иденција за ко-
личествата произве-дено млеко од сопствено (произ-
водство во која е назн,ачен процентот на м лечи ата 
маст; 

— извод од книговодствената евиденц,ија за от-
купеното све,жо млеко произведено во кооперација, 
во кој треба да бидат назначени количестват,а на 
млекото -и процентот на мл,ечната маст. Из,водот се 
изготвува врз основа на приемницата за откуп на 
мл-екото и на списокот за н,аплатена премија, пот-
пишан од индивидуалните производители од кои се 
откупува млекото; 

— препис од потврдата издадена од ООЗТ Ин-
ститут за сточарство при РО Земјоделски ф-акултет 
— Скопје, за уредно (врш-ење на контролата на про-
изводствените својства и за (водење на матичното 
книговодство и вршење селекција кај крави,те и 
овците; 

— доказ од корисн,иците н,а премијата дека е 
о-ст,варена премија од 2,00 динари по 1 литар мл-еко 
од средствата на општината и 

— специф,икација з,а остварување на премијата 
во која се внесува, продадени и испора-чани коли-
чества на млеко, процент на мл-ечна маст; пресмета-
ни количества н,а пропишаниот процент млечна маст; 
остварена премија од ср-едствата на општината и из-
,нос н,а премијата на млеко. 

6. З,а користење н,а средствата за учество во фи-
нансирањето на некои активности за по,ттикнување 
на производството на млеко и месо од дел IV од 
Програмат,а се поднесува -следнава документација: 

1) Сточарство 
а) Од општествениот и од индивидуалниот сек-

тор 
— фактура 13,а извршената наб-авка на кр,ави и 

етел,ни Јуници, со извод-и од матичн,ата евиденција 
за квали,тетот ,и за потеклото 'на грлата (п-едигре); 

б) Од општествениот се,ктор: 
— список на крави и -стелн-и јуници кои прет-

ставуваат прош,ирена репродукциј,а, заверен од овлас-
тено лице на основната организациј,а на здружен 
труд или земјоделската задруга, како и потврда од 
ООЗТ Институ,т за сточарство при ,ВО Земјоделски 
факултет — Скопје ,дека наведен,иот број грла BIO 
списокот одговара на условите пропишани со Пр,а-
вилникот за условите што треба д-а ги (исполнува 
квалитетниот приплоден ,и елитниот приплоден до-
биток' во погл-ед на производната и нриплодна спо-
собност („Службен весник на СРМ" бр. 29/75). Спи-
сокот содржи име на грлото, матичен број, старост 
и дата на препуштање, 

— список на женски телиња за приплод од 6 ме-
,сеци до 1 година, зав-ерен од 'овластено л-ице во орга-
низацијата на здружен труд и земјоделската задруга 
и потврда од ООЗТ Институт за сточарство при РО 
Земјоделски факултет — Скопј-е дека наведениот под-
младок потекнува од грла оценети и кл-асирани во 
1ча, I и II класа, според правилникот за начинот и 
постапката за вршење струче,н надзор, одбирање и 
оценување на квалитетниот и елитниот приплоден 
добиток („(Службен весник на -СРМ" бр. 29/75). Спи-
сокот содржи: име, -број под кој е заведено грлото 
во приемнага книга, ,старост и (податоци за потекло-
то на грлото за една генерација, 

— ,списо,к на грлата од оберинталкжа раса што го 
сочинуваат матичното стадо, заверен од овластено 
л-иц-е на организацијата на здружен труд или земјо-
делската задруг,а. Списокот содржи: -име, матичен 
број на грлото, (стар-ост и податоци за потеклото на 
грлото за една генерација. 

в) Од индивидуалниот сектор 
— список н,а крави ,и -стелни јуници, кои прет-

ставуваат проширена репродукција, од н,адлежната 
о,пштинска служба — центар за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство. Списокот содржи: име и 
матичен број на кравите и стесните јуници, раса, 
старост и датум н,а препуштање; 

— доказ од општинската служба — центар за 
унапредувањ-е на индивидуалното земјоделство дека 
индив,иду-алното домаќинство има најмалку 2 крави 
од благородна раса или мел-ез од благородна раса и 
за нив се води' контрола на производств-ените способ-
но-сти и матично книговодство и дека пр-оизводителот 
има договор за коопе,рација со (соодветни организа-
ции или земјоделски задруги; 

— договор (Склучен меѓу индивидуалните -корис-
ници на средств,ата и оп,штинските служби — центри 
за унапредување на ,индивидуалното земјоделство, со 
кој е утврдена обврска н-а корисниците дека во рок 
од најмалку з години нема да го н-амалат бројо,т на 
молзните ,крави; 

— доказ од овластената 'стручна служб,а за н,ад-
зор врз 'И,звршувањето -на матичното книговодство и 
селекција дека произв-едените овци и бикови ги ис-
полнуваат условите согласно -со 'Правилникот -за у-сло-
вите што треба да ги ис-полнува квалитетниот прип-
лоден и елитниот приплоден добиток -во поглед на 
производн-ата и пригодната способност („Службен 
весни-к н,а СРМ" бр 29/75); 

— дого,вор меѓу општинската (стручна (служба — 
центар за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство оо надлежната институција за изведување на 
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вештачко осеменување на овци во 'индивиду,алниот 
сектор 'и 

— список за исплатени средства за зголемен број 
на грла, потпишан од индивидуалните производите -
ли — корисници на средства. Списокот се доставува 
најдоцна еден месец по исплатувањето на средствата 
на индивидуалниот (производител. 

2) За користење на средствата предвидени за 
развод на производството на млеко во подрачјето на 
Мариово, од дел IV точка 3 од Програмата — дого-
вор за затворање на финансиската конструкција за 
реализација на истражно-развојниот проект „Примена 
на резултатите од научноистражувачката работа и 
реализација на програмата за позабрзан развој на 
сточарството и облагородување на дивите -ви,дови 
овошки на определени ридско-планинеки подрачја во 
СР Македонија — Макпроект II" 

3) За изградба на собирни станици за откуп на 
млеко и мандри за преработка на млеко, од дел IV, 
точка 4 од Програмата — извод од инвестиционата 
програма. Доколку објектот се гради со сопствени 
средства — податоци за пресметковната вредност на 
објектот, локација и скица на објектот 

4) За финансирање на службата за селекција и 
матично книго водство во говедарството и овч арство -
то во ин,дивидуалниот сектор, од дел IV, точка 5 од 
Програмата — договор меѓу 'Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водостопанство и ООЗТ 
Институт за сточарство при РО Земјоделски факул-
тет — (Скопје, за водење матично книговодство и 
вршење селекциј,а според Упатството за водење ма-
тично книговодство и вршење селекција во говедар-
ството и овчарството IBO индивидуалниот сектор, број 
01-923/1975 на ООЗТ Институт за сточарство. 

5) За финансирање н,а производство,то на семе 
од граминеи и легуминози за создавање 'вештачки 
ливади, како и за производствено-демонстративни 
опити за (создав,ање (вештачки површини на ливади 
од општествениот сектор од дел IV, точка 6 од 
Програмат,а — договор за подигање вештачки ли-
вади. 

7. За 01ствару1вање на регресот на цената на ком-
ллекдаите минерални ѓубрива од дел V од Програ-
мата, потребната документација е пропишана оо 
член 8 од Општествениот договор за обезбедување 
средства за регрес за вештачки ѓубрива и за сред-
ства за заштита на растенијата во 1984 и 1985 го-
дина и за условите ,и начинот на користење на тие 
средства („Службен лист на СФРЈ" бр. 42/84). 

8. За остварување на компензацијата на цената 
на пчени,ца, 'рж и 'брашно од дел VI од Програмата 
се поднесува следнава документација: 

а) организациите на здружен труд што вршат 
откуп и преработка на пченица и 'рж на територија-
та на СР Македонија' 

— фактура за купените количества пченица и 
'рж од организациите на здружен труд од другите 
социјалистички републики и социјалистички автоном-
ни покраини, 

— пресметка за купените количества пченица и 
'рж и износот на компензацијата и 

— доказ дека при откупот е исплатена премија 
во износ од 2,00 дин/кг пченица и 'рж 

6) организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на брашно на територијата 
на СР Македонија. 

— фактура за продадените количества брашно 
во Републиката од сопственото производство, 

— пресметка за продадените количества брашно 
по купувачи, во која се назначуваат 'вкупните коли-
чества продадено брашно и износот на компензаци-
јата (5,00 дин/кг (брашно); 

— до,каз дека брашното е испорачано на купу-
вач во Републиката (испратница, товарен односно 
превознички лист) и потврда дека купецот го при-
мил брашното (приемница) и 

— изјава од овластено лице на организацијата 
на здружен труд — производител дека продадените 
количества брашно се произведени во рамките на 
сопственото производство. 

в) организациите на здружен труд што се зани-
маваат ico промет на брашно или со производство на 
леб: 

— фактура за купените количества брашно од 
N организациите на здружен труд од другите соција-

листички републики" и социјалистички автономни по-
краини , 

— пресметка за купеното брашно во која се наз-
начува вкупното количество купено брашно и изно-
сот на компензацијата (5,00 дин'/кг, а за брашното 
тип „500" И „850" 1ПЛЗ"С 2,50 дин/кг), 

— Доказ дека брашното е испорачано (испрат-
ница, товарен, односно превознички л,ист) и потврда 
дека купувачот го примил брашното (приемница), 

— писмена изјава од корисникот на компензаци-
јата дека брашното ќе го употреби за сопствена пре-
работка, односно писмена изјава од купувачот дека 
брашното јќе се употреби за сопствена преработка, 
односно за потребите во Републиката и 

— доказ дека при купувањето брашно тип „500" 
и „850" е исплатена премија во износ од 2,50 дин/кг 
бр,ашно. 

9. За користење на средствата за покривање на 
куршите разл,ики за увезени,те количества пченица 
и сурово масло за јадење од дел VII од Програмата, 
организациите на здружен труд и Јушбанка —, Ос-
новна банка — Скопје со барањето поднесуваат спе-
цификација со податоци врз основа на изворната 
документација, со која се утврдува курсната разлика. 

10. За користење на средствата за интервенции 
од републичките и општинските стоковни резерви од 
дел VIII од 'Програмата, Дирекцијата за републички 
стоковни' резерви со барањето' поднесува специфика-
ција 'со податоци врз основа на изворната докумен-
тација. 

11. Ова упатство влегува IBO сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република М,акедонија". 

Бр. 11-393/1 
14 февруари 1985 година 

С К О П Ј Е 
Републички секретар 

за фин,ансии, 
Александар Андоновски, с. р. 

74. 
Уставниот (суд на Македонија, врз ошова на член 

20 од 3iaKoeoiT за основите на по стапката пред Ус-
тавниот суд н;а Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 20 декем-
ври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за воведување 'са-
мопридонес за доизградба на патот Охрид — село 
Рамне, донесена од Советот на Месната заедница се-
ло Рамне, на 11 м,арт 1984 година, со примена од 1 
август 1984 година во делот во кој се обврзуваат со 
самопридонес поранешните жители на тоа село, кои 
немаат во сопственост неподвижен имот на тоа под-
рачје I 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Охрид". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сената претставка, со решение У. бр. 208/84 од 7 но-
ември 1984 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на актот означен во точката 
1 на оваа одлука. 'Постапката е поведена затоа што 
се постави прашањето за согласноста на оспорената 
Одлука- со член 10 од Законот за општите начела на 
самопридонеоот („Службен весник на СРМ" бр. 27/78) 

4 На седницата Судот утврди дека опоред оспо-
рената Одлука, обврзници на самопр,идонесот во ви-
сина од 30/о од личните ,доходи, од 1 август 1984 го-
дина освен жителите на село Рамно се и поранеш-
ните жители на тоа село кои живе,ат во Општина 
Охрид и во Републиката, кои немаат IBO (сопственост 
неподвижен имот на тоа подрачје. 



1 (март 1985 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 5 - Стр. 101 

5. Според член 10 став 2 од Законот за (општите 
начела на самопридонеоот, обвврзници на самонри-
донесот за изградба на определени објекти од кои 
имаат непосредна ии,и посредна корист се и работ-
ните луѓе и граѓаните што имаат во сопст,веност не-
подвижен имот, а немаат живеалиште во подрачјето 
за кое се воведува самопридонесот Постоењето на 
посредната или непосредната корист се утврдува при 
претресувањето на иии џија ги в ата за воведување на 
с амопридонесот 

6. Со о-глед на тоа што оо оспорената Одлука 
обврзниц,и на самопридонесот се и поранешните жи-
тели кои немаат во сопственост неподвижен имот на 
тоа "подрачје на кои им се запира 3% од личниот 
доход, Судот утврди дека оспорената Одлук,а, во де-
лот во кој се обврзува,ат тие поран-ешни жители, не 
е -во согласност со член 10 од означениот Закон 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа од лук.,т 

У бр 208/i84 
20 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

75. 
Уставниот суд на Македонија, в,рз осно,ва на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки ,на седницата одржана на 20 декем-
ври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА член 14 став 8 точка 3 и член 
14 алинеја 11 о,д Правилникот за решавање на стан-
бените потреби на работниците донесен -со 'референ-
дум на 6 јануари 1982 година во Индустријата за 
производство ,на машински теписи „Македонски фол-
клор" во Скопје 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената организација на здруже-
ниот труд на начин предвиден з,а објавување на са 
мо управните општи акти 

3 Уставнио,т суд на Македонија, по повод подне-
се,на претставка, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста н,а Правилникот озн,ачен во точ-
ката 1 на оваа одлука, затоа што основано се пос-
тави прашањето за 'согласноста на оспорените чле-
нови со Уставот на СР М,акедон,ија и за нивната 
спротивност со Законот за здружениот труд и Зако-
нот за станбени односи 

4 Во претходните испитувања, Судот утврди де 
ка во член 14 став 8 точка 3 од Правилникот е 
предви,дено-дека Комисијата за станбени работи мо-
же да му одреди на работникот до 10 бода по 
претходно прибавено мислење од синд,икалната орга-
низација, (ако работникот се истакнува и дава пого-
лем ,придонес во работата и на општиот успех на 
работната организација, како и за развивање на са-
моупр,авувањето и меѓусебните односи со другите 
работници 

'Според член 42 став 1 од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ" бр 36/73), работ-
ниците во основната органи,зација со самоуправен 
о,пшт акт меѓу другото, самостојно ги утврдуваат ос-
новите и ме пилата за до бивање стан тта користење 

Судот смета дека е самоуправно право на работ-
ниците во организациите на здружениот труд, во сог-
ласност со Уставот и законот, да утврдат освен со-
цијално^,кономжи и такви основи и мерила кои се 
поврзани 'Со придонесот на работникот во работата и 
со успехот на организацијата во која работи Меѓу-
тоа, при утврдувањето на придонесот на работникот 
треба да ice по,аѓа од објективизира,и односи и ме-
рила утврдени со с,амоуправен општ акт 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не 
се определени објективизирани основи и мерила за 
утврдување на стварниот придонес на секој работ-

ник, по овој основ, Судот утврди дека оспорениот 
член не е во согласност со начелото на заемност и 
солидарност утврдено со оддел II став 3 алинеја 6 
од Ошовните начела на Уставот на СР Македонија и 
е во спротивност со член 42 став 1 од Законот за 
станбени односи 

Исто така, Судот утврди дека во член 14 али-
неја 11 од ос,порениот Правилник, покрај другите 
основи за редот на првенството при реш,авање на 
станбените потреби с предвиден и основот лицето 
кое (ко,нкурира за добивање на стан да е жител на 
град Скопје најмал,ку 5 години 

Согласно алинејата 9 став 3 на оддел II од Ос-
новните начел,а на Уставот на СР Македонија непри-
кошовеиата положба на улогата на човекот ја сочи-
нуваат меѓу другото и еднаквоста н,а правата, должнос-
тите и одговорностите н,а луѓето, додека, пак, во алинеја 
6 на став 3 дел II од Уставот на СР Македонија ,и во 
член 126 став 2 од Законот за здружен труд покрај 
начелото на распределба според трудот, работниците 
во основната организација го примену,ваат и начело-
то на солидарност првенствено со користење на сред-
ств,ата за заедничка потрошувачка заради учеству-
вање во задоволувањето на определени социјал,ни и 
други потреби на работниците 

Во, член 173 од Законот за здружен труд е пред-
видено дека работникот кој засновал работен однос 
правата, обврските и одговорностите што ги има во 
работниот однос ги остварува од денот кога започнал 
да работи 

Со оглед на тоа што со член 14 алинеја 11 од 
оспорениот Правилник, работникот кој нема 5 години 
жителство во-град Скопје, е исклучен од правото да 
учествува ,во распределбата ,на средствата за стан-
бена изградба Судот утврди дека (оспорениот член 
не е во согласност со наведената уставна и законска 
одредба 

На основ,а на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

У бр 209/84 
20 декември 1984 годин,а 

Скопје 
Претседател 

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

76. 
Уставниот суд на Македонија, врз осно,ва на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 
2 и член 20 од Законот за основите ,на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на се,дницата одржана 
на 28 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВААТ членовите 3, 4, 5 и 13 од 
Правилникот за конкретна распределба на станови 
и станбени кредити на работниците во Работната 
организација „Гранитед — Македониј,а" во Струми-
ца, донесен со референдум одржан на 11 м,ај 1983 
година 

2 Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Рабо,тната организација „Траншиед — 
Македонија" во Струмица на начин предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти 

3 Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во Струмица на Уставниот суд на 
Македонија му поднесе предлог оо барање д,а ја оце-
ни уставноста и закон,итоста на членов,ите 3, 4, 5 и 
13 од Правилникот означен во точк,ата 1 на оваа 
одлука. Според наводите на предлогот, означените 
одредби од Правилникот не се во согласност со на-
челото на еднаквост на работните луѓе и граѓаните 
утврдено во оддел II став з алинеја 9 од Уставот 
на СР Македонија и ico член 42 од Законот за стан-
бени односи („Службен весник н,а СРМ" бр 36/73 и 
14/75) и се во спротивност со член 173 став 3 ,и член 
463 став 1 од Законот за здружениот труд. 
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4 На седницата Судот утврди дека IBO член 3 од 
оспорениот Пр,авилник' е предвидено право на уче-
ство на раслределба на станови и станбен,и кредити 
да ,имаат оние работници кои засно,вале работен од-
нос на неопределено време во Работната организа-
ција и кои до моментот на поднесувањето на бара-
њето за решавање на станбените потреби имаат ра-
ботен стаж повеќе од 5 (години во таа Организација 
Понатаму, Судот утврди дека во член 4 од оспоре-
ниот Правилник е (Предвидено работниците кои зас-
новале работен однос на определено време да не-
м,аат право да учествуваат ,во (распределбата на ста-
новите Исто така, во член 5, п,ак, е предвидено во 
распределбата на становите да неможат да учеству-
ваат оние работници кои се 'сопственици на ин,диви-
дуална станбена зграда или стан, или пак се корис-
ници на стан во општествена сопственост без притоа, 
да има разработени мерила 'според кои би се ценеле 
станбените потреби и услови в,о мои живеат овие ра-
ботници. И на крајот во аден 13 од оспорениот пра-
вилник е предвидено според основот однос кон ра-
ботата, работните задачи, средствата за р,абота и кон 
соработниците, работникот да може да добие 15 бо-
да. Бодирањето tro в,рши Извршниот одбор на основ-
ната организација на си,ндикатот во работната орга-
низација 'со тајно или јавно гласање, само со едно 
кр,атко образложение за извршеното бодирање без 
да има утврдени мерила за вреднувањето и според 
овој основ. 

5. Согласно уставното начело за еднаквоста на 
правата, должностите и одговорностите на работните 
луѓе и граѓаните утврдено во 'оддел II став 3 алинеја 
9 од Уставот на СР Македонија, член 463 'став 1 од 
Законот за здружен труд и член 42 од Законот за 
станбените односи, работниците во основната орга-
низација на здружениот труд со самоуправен општ 
акт ги утврдуваат основите и мерилата, односно на-
чинот, условите и редот на првенство за доделување 
на ст,анови во општествена сопственост, при што не 
можат да се по,вредат уставните начела и одредби. 

Со оглед на тоа што IBO член 3 од оспорениот 
Правилник е предвидено право на учество 'во рас-
пределбата на становите да имаат оние работници 
ш и засновале работен однос на неопределено време 
и од моментот на поднесувањето на барањето за ре-
гулирање на (станбеното прашање да имаат работен 
стаж повеќе од ѕ години во Работната орган,изација, 
а во член 4, пак, од истиот Правилник ое и-склучени 
од распределбата на станови работниците што засно-
вале работен Однос на определено време, Судот утвр-
ди дека тие одредби не се во (согласност со устав-
ното начело на е,днаквоста на правата и должнос-
тите на работните луѓе и граѓаните како и дека се 
во спротивност со член 173 став 3 од Законот за 
здружениот труд, според кои своите права, обврски 
и одговорности по основ најработниот однос работ-
ниците ги остваруваат од денот кога започнале да 
работат. 

И,сто така Су,дот утврди дека и членовите 5 и 13 
од оспорениот Правилник не се во согласност со 
член 42 од З,аконот за станбени односи и се во спро-
тивност со член 463 став 3 од Законот за здружен 
труд. Ова затоа што IBO член Б не се утврдени мери-
ла според кои би се оценув,але стварните потреби за 
до,делување станови на оние работници кои се соп-
ственици на индивидуална станбена зграда или стан 
во општествена сопственост, додека во членот 13 од 
оспорениот правилник исто така не се утврдени об-
јективизирани мерила според кои би се оценувал 
ств,арниот придонес ,во работата на работникот, бодо-
вите не ги доделува овластен орган, а односот кон 
соработниците неможе да биде (основ за добивање 
бодови 

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

У. бр 214/84 
28 ноември 1984 (година 

Скопје 
'Претседател 

на Уставн,иот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

77. 
Уставниот суд на Македониј,а, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Маке,донија и член 20 од 
Законот за основите н,а постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на негови-
те одлуки, по одржаната јавна расправа на 27 де-
кември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА член 89 од Правилникот за стек-
нување и распоредување на доходот, чистиот доход, 
средствата за лични доходи и заедничка потрошувач-
ка на Основната орг,анизација на здружениот труд 
„Големо и у,воз-извоз" во Прилеп, во состав на Ра-
ботната орг,анизација „Центропроме,т" во Прилеп, до-
несен со референдум на 2 декември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружениот 
труд „Големо и увоз-извоз" во ,Прилеп, на начин 
пред,виден за објавување н,а самоуправните општи 
акти 

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
воведе постапка за оценувањ,е уставноста и закони-
тоста на одредбата означена во точката 1 она оваа 
одлука. Според наводите во предлогот, оспорената 
одредба е противу ставка и незаконита затоа што со 
неа е предвидено работниците н,а кои до одењето во 
пензија им ост1анува најмногу пет год,ини работен 
стаж, ,да примаат личен доход што дотогаш ,го при-
мале доколку тоа (е поповолно з,а нив, без оглед на 
тоа 'кои работи односно работни задачи обавуваат. 

4. По јавната расправа Судот утврди дека според 
оспорениот член 89 работниците, на кои др одењето 
во ,пензија им останува најмногу уште пет (години ра-
ботен стаж, кои пр,имаат личен доход што дото-
гаш го примале доколку е поповолен за нив, без 
оглед на тоа на кои работи односно работни задачи 
се распоредени. 

5. Според член 74 од Законот за работните одно-
си („Службен весник на СРМ" бр. 45/77 и .3/83), ра-
ботник со работен стаж над 35 години (м,аж), однос-
но ,над 30 т д и н и (жена), кој поради намалена работ-
е а способност се распоредува на ,друг,и работи однос-
но работни задачи, врз основа на начелото на за-
емност и 'солидарност под усло,ви определени ,со са-
моуправен општ акт, има право да учествува во рас-
пределбата на средств,ата за лични доходи во- висина 
на просечната аконтација на л,ичниот доход, што го 
остварув,ал во после дните три месеци или последната 
година, ако за нело тоа е поповолно, пред да биде 
распореден на други работи о-дносно р,аботни задачи. 

Тоа значи дека намалената работна способност 
на овие работници е неопходен услов, кој заедно со 
другите услови, треба да биде исполнет тие да ое 
здобијат ,со правото да учествуваат во р,аспределбата 
на средствата за личните доходи во висина на про-
сечната аконтација на личниот доход што го оства-
риле во после,дните три месеци или последната го-
дина, ако тоа за нив е поповолно, пред да бидат 
распоредени на други работи односно работни за-
дачи 

Со оглед на тоа што оспорениот член 89 се пр,и-
менува п,ри секое распоредување, ,а не само поради 
намалена работна способност, Судот утврди дека тој 
не е во согласност со член 74 од Законот за работ-
ните односи 

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

У. бр 225/84 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија^ 
д-р Владимир Митков, с. р 
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78. 
Уставниот суд на Маке дониз а, врз основа на 

член 15 алинеја 1 и член 20 од Законот за ос-
новите на поста.пката пред "Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дез ство на неговите од-
луки, по Јавната ра,справа, на седницата одржана 
j-за 20 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за 
здружување на заедничките средства, унапреду-
вање и развивање на квалитетниот спорт во оп-

штина Струмица, -склучена поме,ѓу организаци,ите 
на здружениот труд на подрачјето на општина 
Струмица во 1983 година. 

2. Оваа одл,ука ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ" и во „Службен гласник на оп-
штина Струмица". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 19/84 од 26 
септември 1984 година, поведе (постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на Самоуправ-
ната спогодба означена во точката 1 на оваа од-
лука Постапката е поведена затоа што оспоре-
ната самоуправна спогодба е усвоена од работ-
ничките совети на работните организации потпис-
ници-на истата поради што се постав,и прашањето 
за нејзината согласност со Уставот и законот. 

4. Судот на седницата и на јавната расправа 
утврди дека како потписници на оспорената са-
моуправна спогодба се појавува поголем број ор-
ганизации на здружениот труд од подрачјето на 
општина Струмица. Со потпишување на Спогод-
бата (потписниците се согласиле да здружат за-
еднички средства за унапредување на квалитет-
ниот спорт по стапка од 0,20'% од остварениот 
чист доход за в,реме од 1 јануари 1984 до 31 де-
кември 1984 година тие да се уплатат во корист 
на Самоуправната интересна заедница за физичка 
култура во Струмица. Исто така, Судот утврди 
дека Самоупр,авната спогодба е усвоена од ра-
ботничките совети на организациите на здруже-
ниот труд и потпишана од овластени органи на 
овие организации. 

5. Според член 136 став 2 и 3 од Уставот на 
СР Македонија самоуправната спогодба во името 
на учесниците во спогодбата, ја склучуваат нив-
ните овл,астени органи. Самоуправната спогод,ба 
што се однесува на остварување на неотуѓивите 
права на работниците, како што е во случајов, е 
прифатена во основните организации на здруже-
ниот труд односно во друга самоуправна органи-
зација или заедница ако со неа се согласи мно-
зинството работници, односно работни луѓе на ор-
ганизациите односно заедниците. Според член 463 
од Законот за здружениот труд работниците, по-
крај другото со референдум одлучуваат и за од-
луките што се донесуваат на откажување од пра-
вото на поврат на здружените средства односно 
надомест за стопанисување со здружените сред-
ства. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај 
за оспорената спогодба не се изјасниле работни-
ците со лично -изјаснување, а се работи за нивно 
неотуѓиво право, Судот утврди дека таа не е во 
согласност со член 136 став 2, и 3 од Уставот на 

СР Македонија и е во спротивност со член 463 
од Законот за здружениот труд, 

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

У. бр. 19/84 
20 декември 1984 год. 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Д-р Владимир Митков, с. р. 

79. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија, -член 15 
алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 26 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и до-

полнување на Одлуката за утврдување надоместок 
за давање комунални услуги што ги врши Работ-
ната организација ,.Охридски комуналец" во Ох-
рид бр. 01—4525 донесена на 30 април 1984 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
ната Охрид". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и -законитоста на Одлуката означена 
во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше 
поведена затоа што се постави прашањето за "со-
гласноста на оспорената одлука со алинеја 9 на 
став 3 оддел II од Основните начела и член 204 
од Уставот на СР Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспоре-
ната Одлука се прави разлика во висината на 
надоместоците за комуналните услуги што ги врши 
Работната организација „Охридски комуналец" во 
Охрид за подигање, извезување и депонирање на 
ѓубре. Имено, постојаните жители за овие ус,луги 
плаќаат по 1 динар по квадратен метар додека 
сопствениците на станови кои не се постојани ж и -
тели, а ги користат становите за време на годиш-
ните одмори и викендите, плаќаат паушално по 
1 600,00 односно 1.900,00 динари. 

Со оглед на тоа ,што со оспорената Одлука 
се прави разлика во висината на плаќањето за 
комунални услуги за одвезување на смет, помеѓу 
постојаните жители на Охрид и сопствениците на 
станови кои не се постојани жители на Охрид, а 
ги користат становите само за време на годишните 
одмори и викендите, Судот утврди дека таа не е 
во согласност со член 204 од Уставот на СР Ма-
кедонија. 

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

У. бр. 194/84 
26 ,декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 

СООБРАЌАЈ 
69. 

Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Законот 
за железниците („Службен весник на СРМ" број 
46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната 
спогодба за здружување (во Републ,ичка самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај, Собра; 
нието на Републичката самоуправна ,интересна заед-
ница за железнички сообраќај, во согласност со соб-
раниј,ата на општинските самоуправни интере-сни за-
едници за железнички сообраќај оо седиште во Скоп-
је, Титов Велес, Штип, Гостивар, Пр,илеп, Битола и 
Куманово, на седницата одржана н,а 14 јануари 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 
ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ СООБРАЗАТ 3\ ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ 
ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА 
НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО 

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Одлук,ата за воведување придонес на Репуб-

личката самоуправна интересна з,аедница за желез-
нички 'сообраќ,ај за финансирање на дел од трошо-
ците на репродукцијата и за нормални услови н,а 
стопанисување во железничкиот сообраќаја („Службен 
весник на С,РМ" бр 43/81 38/82, 24/83 и 27/84), во чле-
нот 1 зборот „и" пред го,дината „1983" се брише и на 
негово место се става запишеа, а по година,та „1983" 
се додава „и 1984" 

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

вувањето во „Служ-бен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 годи,на 

Др 85 
14 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Инајет Даути, с р 

ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖНАТА 

ИНДУ-СТРИЈА 
70. 

Врз основа на член 26 од Статутот -на Самоуправ-
ната интересна заедница на насоченото образование 
во градежништвото и градежната индустрија и член 
60 од Законот за изградба на инвестициони обј-екти 
(„Службен весник н,а СРМ" бр 15/83), Собранието н,а 
Заедницата, на седницата одржана на 31 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 
ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕ-

РЕНИЕ И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА РАБОТИ ОД 
ГРАДЕЖНА СТРУКА 

Член 1 
Собранието на Самоуправната интересна заедни-

ца на насоченото обр,азование во градежништвото и 
градежната индустрија ги дон-есе програмите за по-
лагање на посебен стручен испит за добивање уве-
рение и овластување з,а работи од градежна струка 

Член 2 
Составен д-ел на оваа одлу,ка ice и програмите за 

полагање на посебен стручен испит за добив,ањ-е уве-
рение и овластување за работа ед градежна струка. 

Член 3 
Оваа одушка влегува во -сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр 1-2-40/3 
31 октомври 1984 годин-а 

Ско,пје 
Претседател, 

Тања Асан, с. р. 
71. -

П Р О Г Р А М И 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 

ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА 
РАБОТИ ОД ГРАДЕЖНА СТРУКА 

1 
I. ДЕЛ ПРОВЕРКА НА СТЕКНАТОТО РАБОТНО 

ИСКУСТВО 
Проверката на стекнатото работно искуство на 

кандидатите од група А (во натамо'Шниот текст: за 
прое,ктирање, р,аководење со изградба и надзор на 
о-бј-екти) ќе се врши со преглед на избрана техничка 
Документација изработена од кандидатот, к,ако и до-
кумен,тација з-а изведени обј-екти и -со стручна диску-
сија и анализа на истите 

Проверката н-а работното искуство на кандида-
тите од групата Б (,во натамошниот текст - за рако-
водење и надзор на обј-екти) ќ-е се вр-ши -со пр-егл-ед 
н,а изведени објекти и документација з,а изведените 
објекти и со стручна диску-сија и анализа на истите. 

Изборот на ппоектите и објектите за -стручната 
дискусија и анализа го врши Комисијата, а според 
заверениот список на изработени проекти и -изведени 
објекти 

II ДЕЛ ПРОВЕРКА НА ПОЗНАВАЊЕТО НА 
ОПШТИТЕ ПРОПИСИ 

Про,верката на познавањето на општите прописи 
кои имаат примена во градежната струка за сите ви-
дови уверенија и овластувања ќе се -врши споре-д 
единствена програма, кој-а ги содржи следните по-
главја -

1. Инвестиции пристап и ре,ализацијата н,а и-н-
вестициони објекти, техн,ичка документација, отста-
пу,вање и изведу,вање на работите, надзор, преглед 
и одобрение за употр-еба 

2. Основни закони со примена во градежниш-
твото' Законот з,а стандардизација, Законот за обли 
гационите односи, Закон-от за отстапувањ-е ,на изград-
бата на странски изве,дувачи, Законо-т за експропри-
јација, Законот за станбени одно-си, З,аконот за ра-
ботни одно-си и заштита при работа 

3 Основни принципи и технички нормативи за -
зашти,та од елем-ентарни непогоди и во услови на 
вој-на, заштита на објекти од непогоди, заштит,а од 
пожар и -ек-спло-з,ија, заштита на работа 

4 Уставното уредување на СФРЈ, основни од-
редби од Законот за здружениот труд, о-снови на 
самоуправу,вањето, облици на здружување во систе-
мот на здружениот труд, основни функц,ии при ор-
ганизир-ање на организациите на здружен труд, о-с-
нови на доходовните односи во системот на орга-
н,изациите на здружен труд, нормативни регулирања 
н-а односот во системот таа организациите на здру-
жен^труд 

5 SI си-стемот на мерни единици 

Литература 
1 Закон з-а изградба на инвестициони објекти 

(„Службен весник на СРМ" бр 15/83) 
2. Закон за мерните единици и мерила („Олуж^ 

бен лист н,а СФРЈ" бр. 13/76). 
3 Со-јузен з,акон за стандардизација. 
4 Закон за облигационите односи. 
5 Правилник за општите м-ерки и нормативи за 

заштита при работа на градежни објекти („Службен! 
лист н,а СФРЈ" бр 27/67) 

6 Закон з,а здружениот труд. 
7. Закон за експропријација 
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8 Закон за станбените односи. 
Наведените закони и прописи ice сублимирани во 

сл е дната питер ату р а. 
1 Босанац М и Сихиќ В, Граѓевинока регула-

тива 81, Центар за информација и публицитет, За-
греб, 

2 М,иом о век и, Организација рада у социјализму, 
Информатор, Загреб,, 1981, 

3 Васиќ А Принципи и колитика доходка, Ра/д-
ничка штампа Београд, 1976, 

4 Рајс А и Томиќ М, Прируч,ник за полагање 
стручног испита за инженера и техничар а, Научна 
книга, Белград, 1983 

III ДЕЛ ПРОВЕРКА НА ПОЗНАВАЊЕТО НА 
ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ 

O бласти -cnie ци ј алеости 
1 Бетонски конструкции (А1 и Б1) 
2 Метални конструкции (А2 и Б2) 
3 Патишта (A3 и БЗ) 
4 Железници (А4 ,и Б4) 
5 Х!идр0ггехн(ич1ки објекти (А5 и Б;5) 
6 Санитарна хидротехн,ика (Аб и Бб) 
7 Организација (А7) 

(Бушите IBO заградите на наредните страни ги 
означуваат в,идови,те уверенија ,и овл,астувања за кои 
се однесуваат одделните поглавја од програмите) 

ОБЛАСТ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ (А1 и Б1) -

1 Материјали з,а изработка на а б конструкции, 
критериуми за к,валитет, претходни и кон,тролни ис-
п,итувања, избор на материјалите (цеме,нт, агрегат, 
бетон, челик за арматура (А1 :и Б1) 

2 Основи за пресме,тување на а б конструкции 
според дозволените напрегања и според граничните 
состојби (А!) 

3 Правила за армир ан, е и конструирање на а б 
елементи и конструкции (А1 и Б1) 

4 Изведување на бетонски работи при нормал-
ни услови, услови на ниски и високи тем,ператур,и, 
проблеми и мерки при градењето на ра,зни видов,и 
објекти (А1 и Б1) 

5 Проектна документација за изведување на а 
б. конструкции, содржина на проектната докумен-
тација и документација која се составува при гра-
дењето (А1 и Б1) 

6 Материјали за изработка на конструкции од 
преднапрегиат бетон, критериуми за квалитет, прет-
ходни и контролни испитувања, избор на материјал,и-
те (цемент, агрегат, бетон, смеса за ,инектирање, че-
лик за преднаг/регање, челик за не затега ата арма-
тура (А1 и Б1) 

7 Основи за пресметување н,а котаструкциите од 
преднапрегаат бетон, ,потполно и парцијално нред-
напрегање, загуба на преднапрегањето, доказ на си-
гурноста проти,в кршење и пранат,шш (А1) 

8 Правела за конструирање и армиран^ на П 
Б конструкции (А1 ,и Б1) 

9. Содржина на проектната документација по-
требна за изведување на п б конструкции и доку-
ментација која се составува при градењето (А1 и Б1) 

10 Претходни р,аботи за проектирањето и граде-
њето на а б мостови, составни делови на проектна-
та документац,ија, технички прием и одржување на 
мостовите (А1 и Б1). 

11 Товари при проектирањето на патните и же-
лезничките мостови, карактеристики и класифика-
ција (А1) 

12 Проектирање и градење на конструкции во 
сеизмички подрачја, основни принципи за проекти-
рање на асеизмички конструкции (А1) 

13. Основни принципи при проектирање на за-
солништата (А1) 

14 Мерки за против,пожарна заштита (на а. б 
конструкции (А1 и Б,1). 

15 Геомеханички истражувања и испитувања 
пред проектирањето на а б конструкции (А1 и Б1) 

16 Класификација и идентификација на почвите, 
дозволена нос,ивост (А1) 

17. Плитко и длабоко фундирање на градежни-
те објекти (А1 и Б1) 

18 Набљудување на стегањата на градежните 
објекти (А1 и Б1) 

Литература 

1. Правилник за техничките нормативи за б,етон 
и армиран бетон (БАБ 84), 

2 Правилник за техничките нормативи за пред-
напрешат (бетон (ПБ), 

, 3 Правилник за техничките нормативи за ЖИТТР, 
прачки и јажиња за пре,днапрегеати конструкции, 

4 Правилник за техничките нормативи за из-
градба на објекти од висодоградбата во сеизмичк,и 
подрачја, 

5 Привремени техн,ички прописи за товари на 
патни мостов,и ПТП5, 

6 Привремени технички прописи за то,вари на 
зград,и ПТП2, 

7 Прописи за товари на железнички мостови, 
8 Правилник за техничките нормативи за из 

градба на засолништа 
9 Правилник за смеса з,а и,нектирање на к,абли 

за преднапрегање, 
10 Правилник за техничките нормативи и ус-

ловите за проекти,рање и изведување конструкции од 
префабрикати изработени од неармиран и армиран 
гасбетон и пено бетон, 

11 Привремени технички про,писи з,а дрвени кон-
струкции ПТП8, 

12 Пр,авилник за техничките нормативи за про-
ектирање и изведување на работите при фундига-
ње на градежните објекти (,,Службен лист на СФРЈ" 

-бр 34/642/74) 
13 Објаснување на Правилникот за техничките 

нормативи за проектирање и изведување на работи-
те при фундирањето на градежни објекти „Изгради 
на" — 1979 година, 

14 Југословенски стандарди за геомеханички ис-
питувања („Службен лист на СФРЈ" бр 1, 10, 50/68, 
29/69 и 43/70) 

ОБЛАСТ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ (А2 и Б2) 

1 Материјали и дозволени напрегања (А2 и Б2). 
2 Изработка и контрола ,на заварени споеви 

(А 2 и Б2) 
3 Врски со виооковредн,и завртен (А2 и Б2) 
4 Услови и упатства за изработка и монтажа 

на челичи и конструкции (А2 и Б2) 
5 Антикорозивна заштита на челичните конструк, 

шри (Б?) 
6 Изработка на челични конструкции (Б2) 
7 Монтажа на челичните конструкции (А2 и Б2). 
8 Проектн,а докуме,нтација за изведба на челич-

ен конструкции Содржина 'на проектната докумен-
тација и документацијата која се составува при гра-
дењето (А2 и Б2)-

9 Правила за конструирање и обликување на 
челичните конструкции и елементите на челичните 
конструкции (А2). 

10 Проектирање и градење на конструкц,ии во 
сеизмички подрагата/ основни принципи за проекти-
рање н,а асеизмички конструкц,ии (А2) 

11 Пр,авила и услови при проектирањето и град-
бата на сирета ати конструкции Проблеми на спре-
гањето (А2) 

12 Противпожарна заштита на челичните кон-
струкци,и (А2 и Б2) 

13 Претходни работи при проектирањето и град-
бата на челичен мостови, составни делови на проект-
ната документација, технички прием и одржување 
на мостовите (А2) 

14. Товари при проектирањето на п,атните и же-
лезничките мостови (А'2) 
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15. /Материјали за изработка ма а. б. конструк-, 
џил, критер-иуми за квалитет, претходни и контрол-
ни испитувања, избор на материј,алите (цемент, аг-
регат, бетон, чел,ик за арматур,а) (А2 и Б2). 

Литература. 
1. Технички прописи з,а носеви чел,ични констру-

кции („Службен лист на СФРЈ" бр. 41 од 14. X. 
1964). 

2. Технички прописи за пасиви челични констру-
кции II („Службен лист на СФРЈ" бр. 6 од 10. XII. 
1965). 

3. Општи технички прописи за изработка на 
предмети и конструкции ico заварување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 19 Од 1959). 

4. Правилник за техничките мерки и услови за 
монтажа на челичен конструкции („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 29 од 1970) 

5. Правилник за техничките мерки и услови за 
заштита на челичните конструкции од корозија 
^,Службен лист на СФРЈ" бр 32 од -1970). 

6 Правилник за техничките мерки и услови за 
спрега ати конструкции („Службен лист на СФРЈ" о,д 
1970 година) 

7 Технички прописи за деј,ство на ветерот врз 
носевите челичнм конструкции („Службен лист на 
СФРЈ" од 11964 година) 

8 Правилник за техничките нормативи за про-
ектирање и изведба на работи на темелењето на 
градежните објекти („Службен лист на СФРЈ" бр. 
64/74). 

9 Привремени техн,ички прописи за оптоварува-
ње на згради," бр 11730 од 12. VII 1948. 

10. Правилник за техничките норматив PI за из-
градба на објекти од зисокогра дбата во сеизмички 
подрачја 

11. Привремени технички прописи за товари на 
патните мостови' ПТПЅ 

12. Правилник за техничките мерки за оптова-
рување на железничките мостови и пропусти - ЗЈЖ 
бр. 1478/77 

13 Правил,ник за техничките нормативи з,а бе-
тон и армиран бетон (БАБ 84) 

ОБЛАСТ ПАТИШТА (A3 и БЗ) 

1 Основни елементи и параметр,и за проекти-
рање на траса и профил на пат (A3 и А4) 

2. Основни експлоатациони показатели IF а па-
тот (A3) 

3 Елементи за ситу,ационо и вертикално реше-
ние на патот (A3) 

4. Елементи на напречниот профил на патот (A3 
и А4). 

5. Трасирање и проектирање на патот (A3). 
6. Основни елементи, проектни услови и класи-

фикација на градски улици (A3) 
7 Технички карактеристики и конструктивни 

елементи на градски улици. 
8. Класификација н,а патните јазли (A3). 
9. Површински раскрсници при патишт,а, улици 

и патни Јазли со различни нивоа (A3). 
10 Основни елементи за проектирање на патни 

јазли (A3) 
1)1 Конструктивни елементи на раскрсници и 

патни јазли во различни нивоа (Аз). 
12. Градежно обликување на патни јазли и по-

вршински раскрсници /(A3 и БЗ). 
13 Земјен труп, проектни услови и стабилност на 

трупот на патот (A3 и Бб) 
14. Градење на усеци и насипи во различни ус-

лови, ме,тоди и механизација (A3 и БЗ). 
15. (Прое,ктирање и градење на патни тунели, од-

воднување и вентилација (A3 и БЗ). 
16 Истражување и испитување на почвите (A3) 
,17. Класификација и идентификација на почвите 

(A3 и БЗ) 
18 Коловозни конструкции, крути и флексибил-

ен, избор на конструкциите и димензионирање (A3). 
19. Материј,али за ,изградба на коловозни кон-

струкции, услови и критериуми за к,валитет (A3 и БЗ). 

20. Градење на коловозни конструкции (A3 и БЗ). 
21. Материјали за изработка на а. б. конструк-

ции, критериуми за квалитет, претходни и контролни 
испитувања, избор на материјалите (цемент, агрегат, 
бетон, челик за ,арматура) (A3 и БЗ). 

22. Изведување на бетонски работи при нормал-
ни услови, услови на ниски и високи температури, 
проблеми и мерки при градењето на разни видови 
објекти (A3 и БЗ). 

Литература -

1. Правилник за основните услови коишто јав-
ните патишта надвор од населените места и нивните 
еле,менти мораат да ги исполнуваат од аспект на без-
бедност на сообраќајот — 1981. 

2. Упатства за проектирање на градски сообраќај-
ници — 1978 

3. Упатство за проектирање на патни јазли —-
1982 

4. Југословенски стан,дарди з,а проектир,ање и 
градење на долен строј на патишта — 1976. 

5. Правилник за техничките услови и нормативи 
за проектирање и градење на патни тунели - 1976. 

6 ,Југословенски стандарди з,а материјалите и 
димензионирање н,а коловозни конструкции. 

7. Правилник за техничките нормативи за бетон 
и арм,иран бетон (БАБ 84). 

8 Југословенски стандарди за геомеханички ис-
питувања („Службен лист на СФРЈ" бр 1, 10, 50/68, 
29/69 и 43/70) 

ОБИ ACT ЖЕЛЕЗНИЦИ (А4 и Б4) 

1 Економско-техничко проектирање на железнич-
ки пруги, избор на р,ангот, елементи на пругата 
во планот и профил (А4). 

2 Проектни фази н,а железн,ичката пруга и нив-
на изработка (А4). 

3. Железнички возни средства, теорија и 'сметки 
на влечата, задачи на влечата и примена во проек-
тирањето на пругите (А4) 

4. Потреби и критериуми за реконструкција, 
електрификација на железничките линии ,и изработ-
ка на проекти за истите (А4) 

5. Елементи на горниот строј: пресметка на ис-
тиот и конструкции за прицврсту,вање на горниот 
строј (А4 и Б4). 

6 Изградба и одржување на долн,иот строј на 
железничките пруги (А4 и Б4). 

7 Големи поправки на оската, изградба на II 
колосек, електрификација на железничките пруги, 
изведување на работите (А4 и Б4) 

8 Елементи и изградба на горниот ст,рој (А4 и 
Б4) 

9. В,градување и средување на колосекот во ,прав-
ци и кривини во долги шински ленти (А4 и Б4). 

10 Долги шински ленти, заварување, дилатацио-
ни справи, контр-ол,а 4на исправноста на колосекот. 
Потребна мех,анизац,ија (Б4) 

11 Проектирање на железнички тунели, мето-
ди на гр,адење' вентилација, одводнување и изолација 
на тунелите (А4 и Б4) 

12. Поправки, надзор и реконструкција на же-
лезничките тунели (А4 ,и Б4) 

13 Истражувања и испитувања на почвите (А4). 
14 Класификација и идентификација на почвите 

(А4 и Б4) 
15. Материјали за изработка н,а а б (конструк-

ции, критериуми за квалитет, претходни и контрол-
ни испитувања, избор на материј,алите, (цемент, аг-
регат, бегЛш, челик за арматура) (А4 и Б4). 

16 ,Изведување на бетонски работи при нормал-
ни услови, услови на н,иски и високи температури, 
проблеми и мерки при градењето на разни видови 
објекти (А4 и Б4) 

Литература' 
1. Закон за железниците (гл. I, II, III,. IV). 
2. Основен закон за изгр,адба на железниците 

(гл I, II, У). 
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3. Закон за основите на безбедноста во желез. 
сообраќај, гл I, I., V) 

4 Правилник за проектирање на железнички 
пруги од нормален колосек и помали објекти (на-
црт) 

5. Правилник за проектирање на железнички 
станици (нацрт). 

6 Правилник 315 - за одржување на долниот 
строј 

7. Правилник 314 — за одржување на горниот 
строј 

8. Правилник 330 — за долги шински трикови. 
9. Правилник 316 — за технички мерки за оп-

товарување на железничките мо(стови И пропусти. 
10 Прав машниќ — упатство 24 и 24-а — за тех-

ничките усло,ви за изведување, техничк,и преглед и 
прием на работите на главните поправки н,а пругите 
од мрежата н,а ЈЖ 

1-1 Правилник — упатство 63 и 64-д з,а изработ-
ка на техничка документација. 

1-2 Проп,иси 325 — за категоризација н,а лини-
ите 

13 Правилник за техничките норм,ативи и ус-
лов,и ва проектирање и градење на железнички ту-
нели 

14 Прав,илник за техничките нормативи за бетон 
и армиран бетон (БАБ 84). 

15. Југословенски стандарди за пеомеханички ис-
питувања („Сл,ужбен лист на СФРЈ" бр. 1 , 1 0 , 5 0 / 6 8 , 
2 9 / 6 9 И 4 3 / 7 0 ) ОБЛАСТ Х,ИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ (А5 и Б5) 

1 Техничка и останата" документација, како под-
лога за добивање на водостопанската согласност и 
водостопанската дозвола, за републичките, меѓуре-
публичкште и меѓудржавните водотеци и на (вод,ите 
на крајбрежното море на Југославија (А5). 

2 Заштита од штетните дејства на водите и од-
брана на поплави (AS и Б5). 

3 Опивни подрачја и водостопански подрачја 
(As) 

4 На,дзор и инспекција во водостопанството (Ат 
и Бб) 

5. Водостопанската о-снова на СР Македонија, ка-
ко појдовна основа за водостопанските активности 
во Републиката (А5) 

6 При,дружни чинители и општествено - економ -
ски услови на режимот на водите (А5). 

7. Содржината на в одо стопанската основа на СР 
М1акедонија, од аспект на развојните можности во 
водостопанството и оптимално користење на водните 
ресурси (As) 

8 Водостопански системи, објекти и постројки 
(А5 и Б5) 

9 'Составни елементи на планот за заштита и 
одбрана од поплави (А,5 ,и Б5) 

10 Височ,и,ната на бранот и големината на аку-
мулациониот простор како појдовни параметри за 
техничко набљуду,вање на браните (А5 и Б5) 

11 Материјали за изработка на а б конструк-
ции, критериуми за квалитет, претходни и контролни 
испитувања, 'избо,р на материјалите (цемент, larperaT, 
бетон,, челик за арматура) (А5 и Б5) 

li2. Изведување на бетонски работи при нормал-
ни услови на ниск-и и високи температури проблеми 
и мерки при градењето на разни видови објекти 
(Ат и Б5) 

13 Истражу,вања и испитувања на почвите (А5 
и Бб) 

14 Набљудување на сле-гањата на гр-адежните об-
јекти (Аб) 

15 Плитко и длабоко' фундирање (А5) 
Литература -
,1. З,акон за ошовите на режимот на вод,ите од 

интере,с за две или по,веќе републики, одношо авто-
номни покраини и за м-еѓудржавните во,ди („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 2/74 и 24/76) 

2. З-акон за водите („(Службен весник на СРМ" 
бр 6/81). 

3 Водостопанска основа на СР Македонија. 

4. Уредба -на основните елементи н,а планот за 
заштита и одбрана од поплави („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/84). 

5. Правилник за техничко набљудување на ѕидо-
вите брани („Службен лист на -СФРЈ" (бр. 7/66). 

6. Правилник за техничките нормативи за бетон 
и ,армиран (бетон (БАБ 84). 

7. Правилник за техничките нормат,иви за прот-
естирање и изведување на работите при фундирањ-е 
на градежните објекти („Службен ли-ст н,а СФРЈ" бр. 
34-642/74). 

8. Објаснување на Пр,авилникот за, техничките 
нормативи за проектирање и ,изведување на работите 
при сондирање н,а градежните објекти' „Изградила", 
1979 

9. Југословенски стандарди за геомеханичкм ис^ 
шегувања („Службен лист на СФРЈ" Op 1, 10, 50/68, 
29/69 и 4,3/7-0) 

ОБЛАСТ САНИТАРНА ХИД-РОТЕХНИКА (Аб и Б,б) 
1 Техничка и останата документација, како под-

лога за добивање на 'водостопанска согласност и во-
достопанска дозвола за републичките, меѓурепублич-
ките и меѓудржавните водотеци и н,а водите на крај-
брежното море на Југославија (Аб) 

2 Мерки за зашти,та н,а републичките, меѓуре-
публ,ичките и меѓудржавните -водотеци и на водите 
на крајбрежното море на Југославија (А6). 

3. Заштита од штетните дејства на (водите и од-
брана од тло плави (А6 и Бб). 

4. Заштита н,а водите од загадувањ-е (Аб) 
5. Надзор и инспекција во водостопанството (А6 

и Бб) 
6 Водостопанската основа на СР М,акедониј,а, ка-

ко пој,довна оанова за водостопанските активно-сти 
во Републикат,а (Аб) 

7 Содржината на водокзтопанската основа на СР 
Македониј,а од аспект на развојните мо-жноктги во 
водостопанството и оптимално ко,ристење на (води-
те (А6) 

8 Класификација ,н,а ,вод,ите (Аб) 
9. Категоризација на (водотеците и езерата (Аб). 

10 Дозволени граници и концентрација на ра-
дионуклиди и опасни материи во водите (А6). 

11 Гр,аници над кои (водата за пиење не смее да 
содржи материи кои се 'штетни за здравјето на лу-
ѓето (,Аб) 

12 Методологија за испитувањ-е на водите за 
п,и-е њ(е (Аб in Бб) 

13 Дезинфекција на ,водата за пи-ење и н,а об-
јектите (А6 и Бб) 

14. Нормативи во водоснабдувањето за против-
пожарн,а заштита на објектите (Аб и Бб) 

15 Хидраул,ична инфраструктура кај засолниш-
тата (Аб ,и Бб). 

16 -Материјали за ,изработка на а. б. конструк-
ции, критериуми за квал,итет, претходни и контрол-
ни испитувања, избор н,а материј,алите (цемент, -аг-
регат, бетон, челик за арматура) (А6 и Бф) 

17 Изведување на бетонски работи црн нормал-
ни услови на ниски и високи температури, проблеми 
и мерки ири градењето на разни видови објекти 
(Аб и Бб). 

18. Истражувања и испиту,вањ,а н,а почвите (Аб 
и Бб). 

Литератур,а -
1. Закон за основите на режимот на вод,ите од 

интерес за две или повеќе републики односно (ав-
тономни покраини ,и за меѓудржавните води („Служ-
бен ЛИСТ на СФРЈ" бр. 2/74 И 24/76) 

-2. Закон за водите („(Службен весник н,а СРМ" 
бр 6/81). 

3. Водостопанска основа на СР Македонија. 
4 Уредба за класификација на водите („Службен 

весник на СРМ" 'бр. 9/84). 
5. Уредба за категоризација на (водотеците и 

езерата („Службен в-есник на СРМ" б,р. 9/84). 
6. Уре,дби за класификација на водите од меѓу-

републичките водотеци, меѓудржавните вади и во-
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дите на крајбрежното море на Југославија („Служ-
бен л,ист на СФРЈ" бр 6/78) 

7 Одлука за максимално допуштените концен-
трации на радиону,клиди и опасни материи во ме-
rypienyблиските во,дотеци, меѓурепубличките води и 
водите на крајбрежното море на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ14 бр 8/78) 

8 Прав,илник за х-иг.иенската исправност на во-
дата што служи за јавно снабдување на населението 
како вода за пиење или за производство на живот-
ни намирници за продаж.ба („Службен лист на СФРЈ" 
бр 9/80) - , 

9 Правилник за квалитетот и здравствената ис-
правност на водата за пиењ,е („Службен весник на 
СРМ" бр 5/84) 

10 Југословенски стан,дарди за геомеханички и,с-
питувања („Службен лист на СФРЈ" бр 1, 10, 50/68 
и 29/69 и 43/70) 

11 ,Пр.авилни.к за техничките нормативи за бе-
тон и армиран бетси (БАБ 84) 

ОБЛАСТ ОРГАНИЗАЦИЈА А7 
1 Познавање на прописите, запознавање на кон-

цепциите и материјалите за објекти од областа по-
сочени од канди,датот 

2 Познавање на прописите за заштита на ра-
ботните места за објекти посочени о,д кандидатот 

3 Позн,авање на пропис,ите за заштита на ра-
ботниците вклучени во производните процес,и за об-
јекти посочени од ,кандидатот 

4. Познав,ање на прописите з,а работа во зимски 
услови за објекти од областа потопени од кандида 

- тот 
5 Познавање на пропи-си за заштита на објекти 

од елементарни непогоди 
6 Познавање на прописите за транспортирање 

на механизација и нејзиното користење во посебни 
услови 

7 Познав,ање на прописите за работа во стран-
ство 

8 Познавање на потписите за стопанско рако-
водење со организациите на здружен труд 

9 Познавање на прописите за стопанска плани-
рање во работните организации 

Литература 
„Службен лист н,а СФРЈ" 
„Службен весн,ик на СРМ" 

ВИДОВИ VBEPEHMJA ЗА ПОЛОЖЕ,Н ПОСЕБЕН 
СТРУЧЕН ИС,ПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУ-

ВАЊА ЗА РАБОТИ ОД ГРАДЕЖНА СТРУКА 

ГРУПА А Уверенија за положен посебен стру-
чен испит за добивање овластување за изработка на 
инвестиционо -те XHI Ч ЧК а документација — проектира-
ње, па,ководење со изградба и н,адзор на објекти 

А1 У,верение за положен посебен стручен испит 
за добивање овластување за проектирање, маково -
не со изградба ч над зое на метални конструкции 

А2 Уверение за положен посебен стручен испит 
за добивање овластување за проектирање, рак,оводе-
ње -со изградба и надзор на меатални конструкции 

A3 Уверение за пол,ожен стручен испит за доби-
вање овластување за проектирање, раководење со 
изго,алба и ,надзор на патишта 

А4 Уверение за положен стручен испит за доби-
вање овластување за проектирање, раководење со 
изградба ,и н,адзор на железници 

А5 Уверение за положен стручен испит за доби-
ч вање овластување за проектирање, раководење со 

изгр,адба и надзор на хидротехѓни/чки објекти 
А6 Уверение за положен посебен стручен испит 

за добивање овластување за проектирање, р,аководе-
ње со изградба и надзор на објекти од санитарна 
хидро техника 

А7 Уверение за положен стручен испит за доби-
вање овластување за проектирање на организацијата 
за градење на градежни објекти 

ГРУПА Б Уверенија за положен посебен стручен 
испит за добивање овластување за раководење и над-
зор на објекти 

Б1 Уверенија за положен посебен стручен испит 
за добивање овластуваше за раководење со изград-
ба и надзор на бетонски конструкции 

Б2 Уверение за полож,ен посебен стручен испит 
за добивање овластување за раководење со изгр,ад-
ба и надзор на метални конструкции 

БЗ Уверение за положен посебен стручен испит 
за добивање овластување за раководење со изград-
ба и надзор на патишта 

Б4 Уверение за положен посебен стручен испит 
за добивање овластување за раководење со изградба 
и надзор на железници. 

Б5 Уверение за положен стручен испит за до-
бивање овластување за раководење со изградба и 
надзор на хидротежшчки објекти 

Бб Уверение за положен посебен стручен испит 
за добивање овластување за раководење со изградба 
и надзор на објекти од санитарна хидротехника. 

ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ СТРУЧЕН ИСПИТ 
Полагањето на посебниот стручен испит за до-

бив,ање ,на наведените уверенија и овластув,ања ќе 
с,е врши во согласност со член 58 и 77 од Законот, 
а врз основа на оформена документација која треба 
да ги содржи с ледните прилози 

1 пре,длог од организацијата во која кандида-
тот е вработен 

2 копие од дипломата за завршен градежен фа-
култет 

3 заверен пр,илог со податоци за кандидатот 
и движењето во службата 

4 заверен список на изработени проекти и об-
јекти 

5 објавени стручни и научни трудови 
Посебниот стручен испит ќе се состои од три 

дела 
I дел Проверк,а на стекнатото работно искус-

тво, 
И дел Проверка на познавањето ,на општите 

прописи, 
III ,дел Проверка на познавањето на техничките 

прописи 
Претходно стекнатото работно искуство на се-

кој кандидат го условува видот на уверението и ов-
ластувањето кое ќе може да го добие 

Итниот дел од испитот е сврзан со индивидуал-
ното работно искуство и претходната дејност на ое-
КОЈ кандид,ат , 

Вториот дел од испитот ќе се спроведува по 
единствена програм,а за сите видови уверенија и ов-
ластувања за работи од градежната струка 

Третиот дел од испитот за одделните видови 
увере,ни,ја и 'овл,асту,вања А1 ,до А7 и Б1 до Бб ќе 
се врши с,поред посебни програми 

Вр,з о анѓов а на покажаните резултати од испи-
тот, Комисијата секој кандидат го оценува со - ,,по-
ложил'' или „не положил" 

Спроведувањето на испитот го координира и ор-
ганизира претседателот на Комисијата 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
'Согласно со Законот за изградба на инвестицио-

ни објекти, проектирањето, изведувањето и надзорот 
на особено сложени и специфични инвестициони об-
јекти, дефинирани во чл 38,- можат д,а ли водат 
— раководат овластени лица Овластувањ,ата ќе ги 
издава. Републичкиот комитет за енергетика, индус-
тр,ија и градежништво врз основа на предлог од ор-
ганизацијата на здружен труд ,во која лицата се 
вработени, како и врз о-снова на уверение за поло-
жен посебен стручен испит. 

Посебните стручни испити з,а дипломир,аните ин-
женери од градежната струка ќе се одржуваат на 
Градежниот факултет во Скопје, пред комисија од 
5 члена составена од научни и стручни 'работници, 
а според програмите што ќе ги усвои Собранието 
на СИЗ за насочено образование. 
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Со посебниот стручен испит се прове,рува стек-
натото работно искуство и познавањето на општите 
и техничките прописи за проектирање и изградба н,а 
инвестиционите објекти и делови на тие објекти. 

На кандидатите кои ќе ,го положат посебниот 
стручен испит Градежниот ф,акултет ќе им издаде 
уверение за положен посебен стручен испит за до-
бивање соодветно овластување, 

'Согледувајќи ги потребите и состојбите во гр,а-
дежн,ата струк,а, по обемните 'ан,ализи и дискусии, 
Наставно-научниот совет на Градежниот факултет, 
на својата седница, одрж,ана на 27. IX 1984 година, 
ги усвои напред изнесените програми за полагање 
на посебните стручни испити за добивање уверенија 
и овластувања з,а работи од градежна (струка. 

УНИВЕРЗИТЕТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ООЗТ 
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

Комисија за пол,агање стручни испити 
Врз основа на член 59 ,и 78 од Законот за из-

градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" бр 15/83), Градежниот факултет во Скопје 
издава 

У В Е Р Е Н И Е 

ЗА ПОЛОЖЕН П,ОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ 
; роден-а година, 

(име и презиме) 
во , СР , полагал-а 
стручен испит од струка област — 
н,асока , по Програмата ус-
воена од Собранието на СИЗ за насочено обр,азова-
ние, н,а ден 19 год. пред Комиси-
јата за полагање на стручни испити според оценка 
на Комисијата. 

Испитот го положил-а 

Уверението се издава со наплата на такса (член 
од Законот з,а администр,ативните так-

си — „Службен весник на СРМ" бр ). 
Број 
Скопје : 19 година 

Декан на Градежниот факултет, 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ГАЗИ БАБА 

72. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересен з,аедници на културат,а („Службен 
весник н,а СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на култур,ата на општината Гази Баба, член 
3 од Самоуправнат,а спогодба за утврдув,ање виси-
ната на средствата за финансирање на заедничките 
потреби преку самоуправните 'интересни заедници во 
град 'Скопје во 1985 година и согл,асно (Програмата 
за остварување и р,азвој на (културните дејности на 
подрачјето н,а општината Гази Баб,а, Собранието на 
Самоупр,авната интересна заедница на културат,а на 
општината Гази Баба, н,а XVI-та седница одржана 
на 28 јану,ари 1985 год,ина, на предлог на Изврти 
ниот одбор1, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ^ 
HOCTA НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ 
БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ 

НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос зар,ади обезбедување приходи на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата н,а општината 
Гази Баба и за здружување на средства во Здруже-
ната СИЗ на културата на град Скопје за 1985 го-
дина. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на култур,ата на општината 

Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори 
— од доходот на ОЗТ O,8Ol0/o, 
— од личен доход од работен о д е т 1,05%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, 
— о,д личе,н доход од самостојно' вршење сто-

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

турат,а на општината Гази Баба ќе ги оствари со 
применување на придонесите од претходниот став 
ќе изнесува 244.800 ООО динари 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ н,а културата н,а општи-
ната Гази Баба во Здружената СИЗ н,а културата 
на град Скопје ќе здружи 

— 86,74% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ или 194.979 ООО динари, И 

— 86,410/о од оств,арените приходи од личен до-
ход од р,аботен однос или 1,5 900 ООО д,инари 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град Скоп-
је со применув,ањето на процентите и износите од 
претходниот став н,а овој член не може да изнесува 
повеќе од 210.879.000 динари. 

Здружувањето н,а (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 сил,а осмиот ден од де-

нот на објавув,ањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „'Службен гл,асник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 03-18/1 
30 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Бранко Цветков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
КАРПОШ 

73. 
Врз основ,а на член 14 од Законот з,а самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Карпош, член 3 од 
Самоуправната спогодба за утврдување висината на 
средствата за финансирање на заедничките потреби 
преку самоуправните интересни заедници во град 
Скопје во 1985 година и согласно Програмата за ос-
тварување и развој ,на културните дејности на по-
драчјето на општината Карпош, Собр,анието на Са-
моуправната интересна заедница на културата на 
општината Карпош, на свотата XVI-та седница одр-
жана на 28 јануари 1985 година, н,а предлог на Из-
вршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЌАР 

ПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО 
ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 

ГОДИНА 

Член 1 
Со ов,аа одлу,ка се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
одере з,аради обезбедување приходи на Самоуправ 
ната интересна заедница на културата на општината 
Карпош и з,а здружување на средства во Здруже-
ната СИЗ на културата н,а град Скопје за 1985 го-
дина 
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Член 2 
Приходите на СИЗ на културата н,а општината 

Карпош ќе се остваруваат од следните извори: 
— од доходот на ОЗТ 0,80%, 
— од личен доход од работен од,нос 1,05%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, 
— од личен доход од (самостојно вршење сто-

панска и несто,панска дејн-ост 2,50%. 
Вкупниот изше на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината (Карпош ќе ли оствари оо при-
менување на придонесите од претходниот став ќе 
изнесува 159.350.000 динари. 

Член з 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

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

— 76 95% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ ИЛИ 89 566 ООО дин,ари, и 

— 76 96% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 31.400.000 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 од 
претходниот став на овој член не може да изне-
сува повеќе од 120.966.000 динари. 

Здружувањето' на средствата ќе се ,врши н,а начин 
и според обрасците утврдени оо Упатството за начи-
нот на пресметување и плаќање на данокот н,а 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 
прим-енува од 1. I. 19Ѕ5 година. 

Бр. 03-2/4 
2 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Атанасовска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
КИСЕЛА ВОДА 

74. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на култур,ата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Кисела Вода, чле-н 
3 од Самоуправната спогодба за утврдување виси-
ната на средствата за финансирање н,а заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници во 
град ОкопЈе во 1985 година и согласно Програмата 
за остварување и развој на културните дејности на 
подрачјето на општината Кисела Вод,а, Собранието 
(ка Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Кисел,а Вода, н,а XVI-та седница одр-
жана на 29 јануари 1985 годин,а, на предлог на 
Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕ^ 
ДА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбеду,вање приходи на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општината 
Кисела Вода и за здружув,ање на средства во Здру-
жената СИЗ н,а културата на град Скопје за 1985 
година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Киоел,а Вода ќе се остваруваат од следните извори: 
— од доходот на ОЗТ 0,80%, 
— од личен доход од работен однос 1,05%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,350/о, 
— од личен доход од самостојно вршење сто-

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

турата на општината Кисела Вода ќе ти оств,ари со 
применување на придонесите од претходниот став 
ќе изнесува 194.270.000 динари. 

Член з 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

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

— 85,23% од остварените, приходи од доходот 
на ОЗТ, или 154.700.000 динари, и 

— 84,89% од остварените приходи од личен доход 
од работен однос или 9.253 ООО динари. 

Вкупниот износ н,а средствата што ќе се здру-
жат (во Здружената СИЗ на културата на град Скоп-
је со применувањето н,а процентите и износите од 
претходниот став на овој член не може да изнесува 
повеќе од 163 953 ООО динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени сб Упатството за 
начинот на пресмету,вање и плаќање на д,анокот 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 гласн,ик на град Скопје", а ќе се 
применува од 1. I. 1985 (година. 

Др. 03-4/2 
29 јануари 1985 (година 

Скопје 
Претседател, 

Кирил Тодевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ЦЕНТАР 

75. 
Врз основа на член 14 од Законот за само-

управните интересни заедници на културата (,.Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Ста-
тутот на СИЗ на културата на општината Цен,тар, 
член 3 од Самоуправната спогодба за уврдување 
виси,ната на средствата за финансирање на заед-
ничките -потреби преку самоуправните интересни 
заедници во град Скопје во 1985 година и согласно 
П-рограмата за остварување и развој на културните 
деј,ности на подрачјето на општината Центар, Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
културата на општината Цента,р на својата XVI-та 
седница одржана на 28. I. 1985 година, на пред-
лог на Извршниот1 одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ 
И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА 
И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-
НАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕД-

СТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа (одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуправ- -
ната интересна заедница на културата на општи-
ната Центар и за здружување на средства во 
Здружената СИЗ на 'културата на град Скопје за 
1985 година. 
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Член 2 
П,риходите на СИЗ на културата на општината 

Центар ќе се остваруваат од следните извори: 
— од доходот на ОЗТ 0,80%, 
— од личен доход од работен однос 1,05%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 

0,35%, 
— од личен доход од самостојно вршење сто-

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

културата на општината Центар ќе ги оствари 
со (применување на придонесите од претходниот 
став ќе изнесува 498.940 ООО динари. 

Член 3 
Од остварените приходи но извори утврде,ни во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ (на културата на оп-
штината Центар' во Здружената СИЗ на културата 
на град СкопЈе ќе здружи: 

89,85% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ, или 333.350 ООО динари, и 

— 89,82'% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос 'или 109.047.000. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град 
Скопје со применувањето на процентите и изно-
сите од претходниот став на овој член не може 
да изнесува повеќе од 442 397.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со Упатството 
за начинот на пресметување и пла,ќање на данокот 
на доход на ОЗТ. 

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

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

Бр. 05-9/,1 
2 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Милица Стошиќ, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ЧАИР 

76. 
Врз основа на член 14 од Законот за само-

управните интересни заедници на културата („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Ста-
тутот на СИЗ на културата на општината Чаир, 
член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување 
висината на средствата за финансирање на заед-
ничките потреби преку самоуправните интересни 
заедници во град Скопје во 1985 година и со-
гласно Програмата за остварување и развој на 
културните дејности на подрачјето на општината 
Чаир, Собранието' на Самоуправната интересна за-
едница на културата на општината Чаир, на сво-
јата XVI-та седница одржана на 29. I. 1985 година, 
на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ 
И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА 
И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-
НАТА ЧА,ИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕД-

СТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на 'сред-

ствата од доходот и од личните д,оходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуправ-

ната интересна заедница на културата на општи-
ната Чаир и за здружување на средства во Здру-
жената СИЗ на културата ,на град Скопје за 1985 
година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на, културата на општи-

ната Чаир ќе се о,стваруваат од следните извори: 
од доходот на ОЗТ 0,80%, 

— од личен доход од работен однос 1,05'%, 
— од личен доход од земјоделска дејн,ост 

0,35'%, 
— од личен доход од самостојно вршење сто-

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

културата на о,пштината Чаир ќе ги оствари со 
применување на, придонесите од претходниот став 
ќе изнесува 47.528.000 динари. 

Член 3 
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 остваре,ните приходи од доходот 
на ОЗТ или 20.1-53 ООО динари, и 

— 512,94% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 4.500.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град 
Ско,пје со применувањето на процентите и износите 
од претходниот став на овој член не може да из-
несува повеќе од 24.653.000 динари. 

Здружувањето на средствата ,ќе се ,врши на 
начин и според обрасците утврдени со Упатството 
за начинот на пресметување и плаќање на дано-
кот на доход на ОЗТ. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР,М" односно „(Службен гласник на град Скопје", 
а ,ќе се приме,нува од 1. I. 1985 година. 

Бр. 05-8/1 
2 февруари ,1985 година 

Скопје 
Претседател 

Миле Геговски, с. р. 

ИСПРАВКА 

Во текстот на Одлуката за ут,врдување виси-
ната на стапките на придонесите на ОС,ИЗ за со-
цијална заштита — Крива , Паланка, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр 1/85, се вршат след-
ните измени: 

Во став 2 се додаваат алинеите: 
,, — 0,38'% од дохо,дот на основните организации 

на здружен труд и другите корисници на опш-
тествени средства распоредени со Одлуката за ут-
врдување на стопанските и нестоланските дејности 
(„Службен лист н,а СФРЈ" бр. 14/77) ,во областа на 
дејностите од 01 до 11 и 

— 0,30% од личниот д,оход од работен однос 
на работниците што остваруваат личен доход од 
р,аботен (однос" 

Алинеите 3,4 и 5 од теков,ната одлука остану-
ваат исти. 

Бр. 01—26 
12 февруари 1985 година 

Крива Паланка 
Од Собранието н,а О,СИЗ 

за социјална заштита 
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1 Одлука на Уставниот суд и а Македонија, 
У. бр. 19/184 од 20 декември 1984 година 103 

^Одлука ма Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 194/34 од 26 декември 1984 година 103 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

Одлука за изменување на Одлуката за во-
ведување (придонес од доходот и в,исина на 
стапката на придонесот на Републичката 
самоуправна -интересна заедница за желез-
нички сообраќај за финансирања на дел 
од трошоците на репродукцијата /и за 'нор-
мални услови н,а 'стопанисување (во желез-
ничкиот сообраќај — — — — — — 104 

Одлука за донесување програми за полага-
ње на посебен (стручен испит за добивање 
уверение и овластување за работи од гра-
дежна струка — — — — — — f— — 104 
Програма за пол,агање на посебен стручен 
испит за добивање уверение и овластување 
за работи од градежна струка — — — 104 
Одлука за здружув,ање на с р е д с т в а од до- . 
ходот и од личните доходи на работници-
те за остварување и развој на културата 
и уметноста н,а подрачјето на општината 
Гази Баба и за здружување на средства 'во 
ЗСИЗ на (културата на град Скопје за 1985 
годин,а — — — — — — — — — 109 

Одлука за здружување на средства од до-
ходот и од личните доходи на работни-
ците за остварување и р,азвој на култу-
рат,а и уметноста на подрачјето на општи-
ната Карпош и за здружув,ање на сред-
ства (во ЗОИЗ на културата ма град Скоп-
је з,а 1985 година — — - — — — — 109 

'Одлука за здружување на средства од до-
ходот и од личните доходи на работници-
те за остварување и развој на културата 
и уметноста на подрачјето на оп,штината 
Кисела Вод,а и за здружу,вање на средства 
во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 
1985 година — — — — — — — — НО 

Одлука за здружување на средства од до-
ходот и од личните доходи на работни" . 
ците за остварување м развој на (културат,а 
и уметноста на подрачјето на општината 
Центар и за здружување на средств,а IBO 
ЗСИЗ ,на културата на град Скопје за 1985 
шдина — — — — — — — — — 110 

Одлука за здружување на средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подр,ачјето на општината Ча-
ир и за здружување на средства во ЗСИЗ 
на културата на град (Скопје за 1985 година 111 
Исправка на Одлуката за утврдување 'виси-
нат,а на стапките на придонесите на О СИЗ 
за социјална заштита — Крива Паланка lilil 

РАДОВИШ 
Одлука за утврдување н,а пресметковна 
(Стапка за здружување на средства IBO ОСИЗ 
на физичката култура — Радовиш за 1985 
годин,а — — —ч — — — — — — 112 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
РАДОВИШ 

77. 
Врз основа на член 13 од Статутот на ООИЗ за 

физичка култура — Радовиш, Собранието на за-
едницата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОСМЗ НА 
ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - РАДОВИШ ЗА 1985 

ГОДИНА 

Член 1 
Висината на пресметковната стапка изнесува: 
- од доходот на ОЗТ - - 0,Г7,0/о, 
— од бруто личен доход во нестопанството — 

О Д 7 4 , / о . 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1985 година, 

Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. '02,-07 од 23. I. 1984 година. 

Бр. 02—13 
23 Јануари 1985 година 

Радовиш 
Претседател, 

Јоцо Видов, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

'Одлука за помилување на осудени лица — 97 

Одлука за измена на Одлуката за соста-
вот и именување на претседател и члено-
ви на Комисијата за одликувања на Прет-
седателството на СРМ — — — — — 97 

Одлука за изменување на Одлуката за на-
сочување на средствата на позитивните 
разлики што настануваат при промената на 
цените и при увозот на основните прехран-
бени производи и преработките од тутун 97 

Одлука за начинот на користење на сред-
ствата за поттикнување на развојот на зе-
мјоделското производство ,и за компензаци-
ја на (цената на некои прехранбени произ-
води во 1985 родина — — — — — — 98 

Упатство за потребната документација за 
остваруваше на правото за кор,истење на 
средствата за поттикнување на развојот на 
земјоделското; производст,во и за компенза-
ција на цената на некои прехранбени про-
изводи во 19Ѕ5 Родина — — — — — 99 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 208/84 од 20 декември 1984 година 100 

Одлука на ,Уставниот суд на Македонија, 
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