
»Службен весник на СРММ излегу-
ва по потреба; Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

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

460. 
Врз основа на член 228 став 2 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/84), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Опште стве-
но-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА 

1. Советот за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата има претседател и 34 членови. 

2. Претседателот и членовите на Советот ги име-
нува Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од редот на заинтересираните органи, орга-
низации и заедници, работните луѓе и граѓаните, ка-
ко и истакнати стручњаци кои се занимаваат со пра-
шањата за безбедност на сообраќајот на патиштата. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
нејзиното објавување во „Службен (весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3065 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р . 

461. 
Врз ошова на член 226 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/84), Собранието на Социјалистичка 
Република Мјакедонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општеетвено-политич-
киот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

За претседате'I и членови на Републичкиот со-
вет за безбедност на сообраќајот на патиштата се 
именуваат: 

а) за претседател, 
Борис Алекоо1ваки-Карче, досегашен претседател 

на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот 
на патиштата; 

б) за членови: 
д-р Љубомир Арнаудовски, професор на Прав-

ниот факултет 1В0 Скопје, 
д-р Карпош Бошковски, специјалист по судска 

медицина и асистент на Медицинскиот факултет во 
Скопје, 

Пејко Блажевски, член на Претседателството на 
Автом!ото сојузот на Македонија, 

Крсте Василевски, советник за работно и лоли-
те хнмчко ©оопитување при Републичкиот завод за 
унапредување на образованието и воспитанието, ѕ 

Никола Василевски, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за образование и наука, 

Гицо Василевски, пензионер, претседател на Ко-
мисијата на Републичкиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата за сообраќајно-техничко 
воспитување и образование на децата, младината и 
возрасните учесници во сообраќајот. 

Борче Васовски, секретар на Сојузот на возачите 
на Македонија, 

Миле Вељановски, началник на Одделението за 
внатрешна контрола во работната заедница — За-
еднички служби на ЖТО — Скопје, 

Трајан Гоцевски, секретар на Републичкиот од-
бор на Синдикатот на работниците од сообраќајот и 
врските, 

Мице Димески, член на Претседателството на 
Црвениот крст на Македонија, 

Љубомир Димчевски, началник на Одделението 
за безбедност, контрола и регулирање на сообраќа-
јот тир,и РСВР, 

Јован Ел емир ов, ПОЛКОВНИК, ВП 5573 — Скопје, 
Фани ца Ефтимова, судија во Републичкиот совет 

за прекршоци, 
Јордан Јордановски, републички јавен правобра-

нител на М1аке докија, 
д-р Владо Кам борски, директор на Институтот за 

социолошки и по литичконправни истражувања, 
Исмет Качар, член на Претседателството на Со-

јузот на социјалистичката младина на Македонија, 
Милица Источка-Кнежевиќ, заменик на претсе-

дателот на Републичкиот комитет за информации, 
Миле Крчковски, (Директор на Републичкиот за-

вод за судски вештачења во областа на финансиите, 
материјалното работење и сообраќајот — Скопје, 

Душан Масев, ш е ф на Службата за внатрешна 
контрола при РО за одржување јавни патишта „Ма-
кедонија сообраќај" — Скопје, 

инж. Љубомир Пармаковски, член на Претседа-
телството на Сојузот против алкохолизмот, никотиз-
мот и наркоманијата, 

д-р Никола Петров, член на Претседателството 
на Републичкиот совет за социјалистичко воспиту-
вање на децата и младината, 

инж. Томислав Посохин, генерален директор на 
РО одржување на јавни патишта „Маке дони јадат" 
— Скопје, 

инж. Петар Серафимовски, помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет з а урбанизам и 
заштита на човековата околина, 

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

инж. Костадин Стојанов, советник во Републич-
ката самоуправна интересна заедница за патишта. 

Ратко Спасовски, директор на Средното училиш-
те за безбедност и општествена самозаштита „Ели-
сие Поповски — Марко". 
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Ташко Ташковски, директор на Заедницата за ри-
зици и моторни возила при ЗОИЈ1 „Македонија" — 
Скопје. 

инж. Љубомир Тодоровски, помошник иа прет-
седателот на Републичкиот комитет за сообраќај и 
врски, 

Јорго Хаџи-Стерјо, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за право суд ство. 

Божидар Данаилодаски, возач во ГАСП — Скопје, 
Иво Цветковски, директор на Секторот за раз-

вој на производи ФАС „11 Октомври" — Скопје, 
Ванчо Цветковски, член на Републичката конфе-

ренција на ССРНМ, 
инж. Борис Чаушевски, член на Претседателство-

то на Сојузот на инженерите и т е х н и ч к и т е на Ма-
кедонија и 

Петар Џундев, претседател на Одборот за внат-
решна политика на* Општествен о-политичкиот собор 
на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3066 
23 ноември 1984 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општеств ено - по лити чкмо т собор, 

м Ј р Павле Георгиевски, е. р. 

462. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 23 .ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МАТЕ-
МАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ И ВО СОВЕТОТ НА 

НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се разрешуваат претставниците на (општествена-

та заедница /во Советот таа Универзитетскиот центар 
за математичко-технички науки и во Советот на не-
говите основни организации, поради истек на вре-
мето за кое се именувани и тоа : 

Во Советот на Универзитетокиот центар за мате-
матичко-технички науки: 

Никола Јорданов, 
Петар Миновски, 
Роберт Ансаров, 
Живко Наумовски, 
Ратко Трајковски, 
Петар Илиевски, 
Ристо Жупановски, 
Славка Влашки и 
И смаил ка Кајин. 
Во Советот на Машинскиот факултет : 
Александар Цибрев. 
Во Советот на Електротехничкиот факултет : 
Леонид Ловач. 
Во Советот на Градежниот факултет : 
Олга Лазаровска, 
Неде Таневски и 
Димитар Ју ру ковани. 
Во Советот на Институтот за земјотресно инже-

нерство : 
Стефан Крстевски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Универзитетскиот центар за математич-
ко-технички науки ое именуваат: 

д-р Тодор Ановски, вработен во Центарот за ис-
питување на редиоизотопи во стопанството во Скопје, 

Петар Илиевски, директор на Електро машин-
скиот училишен центар — Скопје, 

инж. Бранка Контевска, технолог во ОХИС — 
Скопје, 

Даница Фид ановска, (вработена во Стопанската 
комора на Македонија, 

Киро Стаменков, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд н а Собранието на СРМ, раководител на 
машинско одржување ООЗТ „Пластинг" при ОХИС 
— Скопје, 

Лазар Неделковски, извршен секретар на Прет-
седателството на ОК СКМ — Титов Велес, 

Васил Саров, делегат во Опште ствено-политич-
киот собор на Собранието на град Скопје, 

Јордан Ристевски, градежен инженер, делегат во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на оп-
штина Карпош — Скопје, вработен во ГРО „Гранит" 
— Скопје и 

Милован (Петрушевски, член на Претседателство-
то н а ОК на СКМ — Куманово, генерален директор 
на ФЗЦ „11 Октомври" — Скопје. 

Во Советот на Машинскиот факултет се име-
нува 

инж. Драган Андреевски, вработен во Рудници и 
железарница „Скопје" — Скопје. 

Во Советот на Електротехничкиот факултет се 
именува 

инж. Коста Митрески, вработен во ЖТО „Влеча 
и возови" — Скопје. 

Во Советот н а Градежниот факултет се (имену-
ваат : , 

инж. Христо Хаџиевски, вработен во СИЗ за до-
мување — Скопје, 

Иван Икономов, делегат во Соборот н а здруже-
ниот труд н а Собранието на СРМ, градежен рако-
водител во ГРО „Бетон" — I I I градилиште — Ти-
тов Велес, 

ѓорѓи Пакетчиев, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на град Скопје, начал-
ник на Одделението за урбанизам ири Собранието 
на општината Кисела Вода — Скопје. 

Во Советот на Институтот за земјотресно (инже-
нерство во Скопје се именува 

.Томче Соколовски, делегат во Соборот н а здру-
жениот труд на Собранието на град Скопје, технолог 
вработен во „Алкалоид" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3067 
23 ноември 1984 година Претседател 

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

Претседател 
н а Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општеств ено - по литичкио т собор, 

мир Павле Георгиевски, е. р. 

463. 
Врз основа н а член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, На »одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 23 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Природно-м&тематичкиот 
факултет во Скопје. 

Во Советот на Математичкиот факултет : 
Ружа Бидикова и 
Бранислав Србиновски. 



Бр. 37 — Стр. 755 

Во Советот ма Хемискиот факултет : 
Марија Илиќ, 
Лазар Мирчев, 
Снежана Тодорова, 
Рамазан Пахуми и 
Воислав То до рокиќ. 
Во Советот на Факултетот за ф и з и к а : 
Никола Антовски. 
Во Советот на Биолошкиот факултет : 
Биљана Поленакоеиќ. 
Во Советот н а Географскиот факултет . 
Александар Груевски и 
В и ш е та Јо ани ди с. 
За претставници на општествената заедница 'во 

Советот на Природно-математичкиот факултет ло 
Скопје се именуваат: 

Ристо Андов, член на Претседателството на Со-
јузот на хемичара те и технолозите на Македонија, 
главен инженер во Хемиската лабораторија во ООЗТ 
Техничка контрола т р и Рудници и железарница 
„Скопје" — Скопје, 

Сашо Гигов, погонски хемиски инженер во ООЗТ 
„Хемија" при РО „Алкалоид" — Скопје и 

д-р Трпе Груевски, вработен ®о Стопанска банка 
на Маке доиш ја. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3072 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

Претседател 
на Општествено -политичконо т собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

464. 

Врз основа н а член 10 од Законот за образува-
ње општествени совети н а управата за одделни уп-
равни области и за 'Одделни републички органи на 
управата („Службен весник на СРМ" број 15/83), Со-
бранието на ^Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 
ноември 19.84 година, доносе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО ОПШТЕСТВЕ-

НИОТ СОВЕТ НА УПРАВАТА ЗА ОБЛАСТА НА 
ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ 

За претставник ©о Општествениот совет н а упра-
вата за областа на пазарот и цените се делегира 

Мемед Нур едиповски, делегат во Општествено-
но литичкиот ообор на Собранието н а СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3068. 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р . 

465. 
Врз -основа на член 14 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74 и 42/77), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот н а здружениот труд и Ошптествено-поле-
тачкиот собор, одржани н а 23 ноември 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА — 
СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Институтот за национална 
историја — Скопје, поради истек н а времето за кое 
е именуван 

Тошо Поповски. 
За претставник н а општествената заедница во Со-

ветот на Институтот за национална историја — Скоп-
је се именува 

Тодор Галевски, заменик н а директорот на Архи-
вот на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3069 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
н а Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-оолитичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

466. 

Врз основа на член 35 од Законот за високото об-
разование („Службен весник н а СРМ" бр. 49/74 и 
36/76), Собранието н а Социјалистичка Република Ма-
кедонија, н а одделни седници н а Соборот на здру-
жениот труд и Општественонполитичкиот собор, одр-
жани на 23 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И 
АКУШЕРСТВО ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците н а општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Клиника за гине-
кологија и акушерство при Медицинскиот факултет 
во Скопје, поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

Саве Габовски, 
Трендафил Ивановски и 
Љиљана Унковска. 
За претставници н а општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за гинекологија и аку-
шерство при Медицинскиот факултет во Скопје се 
именуваат: 

Вања М и х а ј л о в , член н а Претседателството н а 
ОК СКМ Центар — Скопје, самостоен советник по 
нормативна дејност во Републичкиот секретаријат 
за финансии, 

Ристо Попшмонов , помошник секретар на СИЗ 
за општествена заштита н а децата и 
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Вера Черепналковска, претседател н а Општеетве-
но-политичкиот собор на Собранието на општина 
Чаир — Скопје, вработена во РК на ССРНМ, Секци-
ја за здравство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3070 
23 ноември 1984 година Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

467. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 23 ноември 1984 година, донесе 

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

ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот'на ООЗТ Клиника за хематоло-
гија, поради истек н а времето за кое се именувани: 

Иса Салиу и 
Радмила Хорватиќ. 
За претставници н а општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за хематолошја се име-
нуваат : 

д-р Вера Сензора, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на град Скопје, лекар 
во диспанзерот „Меркуримпорт" — Скопје и 

Блажо Атанасов, член н а Републичката конфе-
ренција на ССММ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3071 
23 ноември 1984 година Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

468. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 
ноември 1984 година, донесе 

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

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 
ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци во Скопје се именуваат: 

д-р Димитар Ефински, вработен во Заводот за 
ментално здравје — Скопје и 

Живка Милошевић, економист во Заводот за ме-
дицинска рехабилитација на СРМ — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3073 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општеетвено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р . 

469. 
Врз основа на член 57 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, (одржани на 23 но-
ември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВО-
ДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕ-

ТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН" — БИТОЛА 

За членови на Комисијата за именување дирек-
тор н а Заводот за рехабилитација н а деца со оште-
тен слух „Кочо Рацин" — Битола се именуваат: 

Јорданка Андревска, секретар на Општинскиот 
одбор на Црвениот крст део Битола и 

Благоја Габромски, социјален работник во Тутун-
овиот комбинат во Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ђр. 08-3074 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
н а Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Опште с т е но-п олитичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

470. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Слулебен весник н а СРМ" бр. 49/74 и 
26/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 23 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕКАНИ И ПРОДЕКАНИ НА ПРИРОД-

НО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за избор на декани и 
продекани на Природно-математичкиот факултет во 
Скопје се именуваат: 
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Стојмир Поповски, делегат (во Општествено-по-
летничкиот собор на Собранието на СРМ и 

Драган Петровски, извршен секретар на Претсе-
дателството » а ОК СКМ Центар — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3075 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот собор, 

мчр Павле Георгиевски, е. р. 

471. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општественочполитичкиот собор, одр-
жани на 23 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕКАН НА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 

За членови на Комисијата за избор на декан на 
Рударско-геолошкиот факултет во Штип се имену-
ваат: 

Борис Цеков, секретар на Претседателството на 
Општинскиот совет на ССМ — Штип и 

Владимир Стојановски, управник на рудникот До-
брево. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3076 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Опште ствено-политички от собор, 

мир Павле Георгиевски, е. р. 

472. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и член 31 став 
2 од Законот за електростопанството („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/78), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 23 ноември 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ 

ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Се дава согласност на . Општите услови за испо-
рака на електрична енергија, утврдени од Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница за енерге-
тика на Македонија на седницата одржана н а 4 

октомври 1984 година, откако во нив ќе се извршат 
следниве изменувања и дополнувања: 

— во член 67 став 4 да се брише; 
— ио член 97 зборот „уредно" да се замени сс 

зборот „неуредно". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3057 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

473. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 но-
ември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУ-

ВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

1. Се усвојува Договорот за усогласување на ад-
министративните такси. 

2. Се 'Овластува Александар Андоновски, член на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
и републички секретар за финансии, од името на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја да го потпише Договорот во предложениот текст. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3058 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

474. 

Врз основа на член 27 алинеја трета и член 121 
од Деловникот на Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(,.Службен весник на СРМ" број 16/78), Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 23 ноем-
ври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ОДБО-

РОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ 

Се разрешува од член на Одборот за опште стве-
НО-ПОЛР1ТИЧКИ о д н о с и 

Крсте Секуловски, поради престанок на деле-
гатската функција . 

За член на Одборот за општествено-отолитички 
односи се избира 

Борис Рутевски, делегат во Соборот на општи-
ните. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3064 
23 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Сервет Салиу, е. р. 
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475. 
Врз основа на член 393 став 4 од Уставот на 

СР Македонија и член 37 од Законот за Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ЗА МЕ-

ЃУНАРОДНАТА ГОДИНА НА МЛАДИНАТА 
ОН—1985 ГОДИНА 

1. Се образува Републички одбор за Меѓународ-
ната година на младината ОН—1985 (во натамошниот 
текст: Одбор). 

Задачата на Одборот е да презема мерки и ак-
тивности за сестрана" и целосна анализа на економ-
ската и социјалната положба на младите во сите 
средини на нашиот (општествен живот. Мерките и 
активностите ќе бидат преземени непосредно во ор-
ганизациите на здружениот труд, месните заедници, 
младинските организации и ел., 100 ангажирање на 
општествено^политичките и општествените 'организа-
ции. 

2. Задачите и активностите од точка 1 на оваа 
одлука и носителите на задачите и активностите ги 
утврдува Одборот со посебна програма за активности 
во текот на Годината на младината. 

3. По протекот на Годината на младината Одбо-
рот изготвува извештај за својата работа и го подне-
сува на Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

4. Одборот има претседател и 21 член. 
Одборот его сочинуваат по еден (претставник од: 
1. Собранието на СР Македонија; 
2. Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија ; 
3. Централниот комитет на СК на Македонија; 
4. Републичката конференција на ССРНМ; 
5. Сојузот на синдикатите на Македонија; 
6. Републичката конференција на ССММ; 
7. Републичкиот комитет за односи со стран-

ство; 
8. Републичкиот комитет за труд; 
9. Републичкиот комитет за информации; 

10. Републичкиот комитет за образование и (наука; 
11. Републичкиот сојуз на клубовите на Обеди-

нетите нации на Македонија; 
12. Клубовите на меѓународно пријателство на 

младината ; 
13. Сојузот на организациите на физичка култу-

ра на Македонија; 
14. Сојузот на народната техника на Македонија; 
15 Лигата за мир, рамноправност и соработка 

меѓу народите при РК ССРНМ. 
Пет члена на Одборот ги одредува Претседател-

ството на РК на ССММ од редот на општествените, 
научните и културните институции. 

5. Претседател на Одборот е претседателот на 
Претседателството на РК на ССММ. 

6. Претседателството на РК на ССММ, во сора-
ботка со надлежните . републички органи на управа-
та и републичките организации, се грижи за спрове-
дување на програмата од точка 2 на оваа одлука, 
а стручните и други работи во врска со Меѓународ-
ната година на младината ги врши Стручната служба 
на Републичката конференција на ССММ. 

7. Средствата за извршување на програмата од 
точка 2 на оваа одлука и за (работата на Одборот ли 
обезбедува Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, врз основа на пресметка што ја подне-
сува Одборот. 

8. Оваа одлука шегува во сила осмиот ден од 
денот на (објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1703/1 
22 ноември 1984 година 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

476. 

Врз основа на член 27 и 28 од Законот за сис-
темот на цените и за општествената контрола на це-
ните на производите и услугите („Службен весник 

(на СРМ" бр. 33/80), а во врска со точка 9 од Одлу-
ката за условите и начинот на формирање на це-
ните и за општествена контрола на цените во 1984 
година („Службен лист на СФРЈ" бр. 23/84 и 46/84), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ Ц Е Н И ЗА ВЕС-

Н И Ц И Т Е „НОВА МАКЕДОНИЈА", „ОЛАКА Е 
ВЛАЗРИМИТ" И „БМРЛИК" 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените — опре делување највисоки цени за весни-
ците „Нова Македонија", „Флака е влазримит" и 
„Бирлик". 

2. Постојната цена на весникот „Нова Македо-
нија" може да се зголеми, така што новата цена по 
еден примерок да изнесува 20,00 динари. 

3. За ед подневно издание во текот на неделата, 
цената на весникот „Нова Македонија" може да из-
несува 22,00 динари по еден примерок. 

4. Цената на весниците „Олака е влазримит" и 
„Бирлик" по еден примерок може да изнесува 10,00 
динари. 

5. Со донесувањето на (оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за определување највисоки цени 
за весниците „Нова Македонија", „Флака е влазри-
мит" и „Вирлик" („Службен весник на СРМ" бр. 
22/84). 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави ©о „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1762/1 Потпретседател 
22 ноември 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, е. р. 

477. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет ида Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија донесе 

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

ЛОШКИ ЗАВОД 

За советник на директорот на Републичкиот хид-
рометеоролошки завод се назначува Тихомир Цвет-
ковиќ, досегашен советник на директорот на Заводот. 

Бр. 17-1470/1 Претседател 
1 октомври 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

478. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМ-

СКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за економски односи со странство се назна-
чува !д-*р Агис Шароски , виш научен соработник во 
Економскиот институт во Скопје. 

Бр. 17-1468/1 Претседател 
1 октомври 1984 г о д и ш на Извршниот оовет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 
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479. 

Врз основа на член 44, алинеја 4 од Законот за 
рибарство („Службен весник на СРМ" бр. 31/84), Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство' и 
водостопанство, на 18 седница одржана на 19 но-
ември 1984 ло дина. донесе 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ЛОВЕЊЕ РИБА 
ВО РЕКАТА ВАРДАР 

I 

Се забранува лов на секаков вид риба во река-
та Вардар, и тоа од хидрометрискиот профил кај 
Башино Сено до (вливот на Црна Река во реката 
Вардар. 

Забраната ќе трае 12 месеци од денот на (вле-
гувањето во сила на оваа наредба. 

II 
Оваа наредба влегува во аила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2776/1 
21 ноември 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за 

земјоделство, шумарство 
и водостопанство, 

инж. Христо Христоманов, е. р. 

480. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите 'одлуки, , на седницата одржана на 12 
септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

— член 15 од Самоуправната спогодба на Работ-
ната заедница — заеднички служби во состав на 
ЗИК „Куманово" во Куманово, донесена од работни-
ците со референдум одржан на 20 октомври 1977 го-
дина и 

— членовите 22 и 79 од Самоуправата спогод-
ба на Основната 'организација на здружениот ТРУД 

„Земјоделие" во состав на ЗИК ..Куманово" во Ку-
маново, донесена (од работниците со референдум 
одржан на 20 октомври 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", во Основната организација на здружениот 
тп уд ..Земјоделие" и <во Работната заеднина — заед-
нички служби и двете вш состав на ЗИК ..Кумагндао" 
во Куманово на каолин ттпедаиден за објавување на 
самоуправните 'општи акти. 

3. Уставниот СУД на Македонија, со решение У 
бр. 1^9/83 од 20 јуни 1984 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на освоени-
те членови од актите означени во точката 1 на онаа 
одлука. Постапката е пове д ена^затоа што основано 
се постави прашањето за согласноста на членовите 
15 и 22 со член 23 од Уставот на СР Македонија и 
за нивната СПРОТИВНОСТ со член 127 стаич 3 од Зако-
нот за здружениот труд. Воедно основано се поста-
ви и прашањето за СПРОТИВНО ста на член 79 со член 
174 став 4 и член 463 од Законот за здружениот 
труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ните самоуправни спогодби се предвидени 'основи за 
утврдување ка претпоставениот придонес на работ-

ниците, но тие не содржат мерила за утврдување 
на стварниот придонес и на резултатите што работ-
ниците ги постигнуваат ово работата. 

Согласно член 23 од Уставот на СР Македонија 
и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основните организации на здруже-
ниот труд се должни да утврдат како основи и ме-
рила за претпоставениот придонес, така и основи и 
мерила за реализираниот придонес. 

Во член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд се предвидени како основи и мерила за прет-
поставениот придонес, така и основи и мерила за 
ре а лизир ани от придо н ес. 

Со оглед на изложеното, Судот смета 'дека оспо-
рените самоуправни спогодби не се во согласност со 
означените уставни одредби и дека се во спротив-
ност со означените 'Одредби од Законот за здруже-
ниот труд. 

5. Исто така, Судот утврди дека во оспорените 
самоуправни спогодби се предвидени основи и по-
доснови за распределба на средствата за лични дохо-
ди и по секој «од подосновите се утврдени мерила 
(бодови) во распон. Меѓутоа, од овие одредби како и 
од оспорените самоуправни акти во целост, Судот 
не можеше да утврди за кој вид на работи и работ-
ни задачи по колку бода, се утврдени, туку во табе-
ларниот преглед,, кој е составен дел на оспорените 
самоуправни спогодба, бодовите за сите работи и ра-
ботни задачи се утврдени во фиксен износ. 

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
домија и член 127 став 1 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација на 
здружениот, труд се должни да утврдат основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што во оспорените самоуправни 
с̂погодби по утврдените основи се определени мери-
ла во распон, а во табеларниот преглед мерилата 
се дадени во вкупен фиксен износ на бодови, Судот 
утврди дека оспорените акти не се во согласност 
со означените уставни одредби и дека се во спро-
тивност со означените одредби од Законот за здру-
жениот труд. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 79 од 
Самоуправната спогодба на Основната организација, 
донесена во 1977 година, личниот доход на сезон-
ските работници е утврден во фиксен износ, а со 
измените на овој член од 1983 година, тој личен 
доход го утврдува Работничкиот совет на почето-
кот на годината. -

Со член 174 став 4 од Законот за здружениот 
труд работниците кои засноваат работен однос на 
определено време се изедначени во правата, обврс-
ките и одговорностите со работниците кои засноваат 
работен однос на неопределено време, со тоа што 
обемот на правата на овие работници се утврдува 
според нивниот придонес во работата и должината 
на работното време. 

Со оглед на тоа што основите и мерилата за ра-
спределба на средствата за лични доходи на работ-
ниците кои засновале работен однос на определено 
време, согласно членот 463 од Законот за здруже-
ниот труд, не ги определиле работниците со рефе-
рендум и со оглед на тоа што тие се определени во 
фиксен, износ, Судот утврди дека оспорената одред-
ба не е во согласност со член 23 став 1 од Уставот 
на СР Македонија и е во спротивност со член 127 
став 1 и член 174 став 4 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 199/83 
12 септември 19.84 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 
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481. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 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 седницата 
одржана на 19 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 2 од Одлуката за утвр-
дување на личниот доход и другите примања на се-
кретарот на Републичката заедница на вработување 
бр. 0404-1273/1, донесена од Собранието на Репуб-
личката заедница на вработувањето на седницата 
одржана на 5 октомври 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Републичката заедница на вработу-
вањето на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување закони-
тоста на точката 2 од Одлуката означена во точката 
1 на оваа одлука затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со точката 
2 од оспорената одлука е предвидено личниот до-
ход на секретарот на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за вработувањето да се опреде-
лува оо коефициент. 

5. Според член 408 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд, одредбите на овој Закон кои се однесу-
ваат на работните заедници во организациите на 
здружениот труд, се однесуваат и на работните за-
едници во самоуправните интересни заедници, ако 
со Закон не е поинаку определено. Според одредбите 
на овој Закон, раководителот на работната заедни-
ца зашова работен однос во работната заедница и 
ово неа ги остварува правата, обврските и одговор-
ностите кои произлегуваат од работниот однос, во 
согласност со одредбите на Законот за здружениот 
труд кои се однесуваат на работниците во работната 
заедница (член 545 во врска со член 408 од Зако-
нот за здружениот труд). Распределбата на средства-
та за лични доходи на работниците во работната 
заедница се врши според основи и мерила утврдени 
во самоуправниот општ акт што тие го донесуваат 
со референдум (член 542 во врска со член 463 став 
1 од Законот за здружениот труд). 

Имајќи ги предвид наведените одредби на За-
конот за здружениот труд и фактот дека секрета-
рот на Републичката заедница за вработување во 
Законот за вработувањето и осигурувањето во слу-
чај на невработеност („Службен весник на СРМ" бр. 
13/78) не е утврден како орган на Заедницата, што-
би претставувало можен основ за опре делување на 
личниот доход со коефициент, Судот смета дека лич-
ниот доход на секретарот на Самоуправната инте-
ресна заедница на вработувањето треба да се утвр-
дува според (основи и мерила што ги утврдуваат 
работниците во работната заедница на Стручната 
служба на оваа самоуправна интересна заедница со 
референдум а не според критериума определени на 
друг начин. 

Со оглед на тоа што со точка 2 од оспорената 
одлука личниот доход на секретарот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница на вработува-
њето е определен со коефициент, Судот утврди дека 
таа е во спротивност со означените одредби од За-
конот за здружениот труд. 

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

У. бр. 155/84 
19 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

482. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
433 од Уставот *на СР Македонија и член 15, али-
неја 2 и член 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, на седницата одр-
жана нд 26 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 34 од Правилникот 
за распоредување на чистиот доход и за распределба 
на средствата за лични доходи и за заедничка пот-
рошувачка на работниците во Централното основно 
училиште „Петар Поп Арсов" во село Богомила, 
општина Титов Велес, донесен со референдум на 20 
декември 1977 година, во делот во кој се утврдени 
бодови за тешки услови за работа, во време на не-
говото важење не бил (во согласност со Уставот на 
СР Македонија и бил во спротивност со Законот за 
здружен труд. 

Оваа одлука има правно дејство на одлука на 
Судот со која се укинува самоуправен општ акт 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Централното основно училиште „Пе-
тар Поп Арсов" во село Богомила, општина Титов 
Велес, на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување уставноста и законитоста на актот V 
означен во точката 1 на оваа одлука. Според на-
водите во предлогот, оспорениот Правилник не содр-
жи разработен систем на основи и мерила за вред-
нување на работите и работните задачи на настав-
ниците. Со предлогот посебно се оспорува член 34 
став 2 од Правилникот, според кој по основот тешки 
услови за работа е утврден различен број на бодо-
ви во зависност од степенот на стручната подготов-
ка на наставниците. 

4. Разгледувајќи го оспорениот Правилник, Су-
дот утврди дека тој, во основа, содржи систем на 
основи и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи на наставниците, во таа смисла што 
за секоја извршена работа и работна задача е утвр-
ден посебен број на бодови, а за нејзиното неизвр-
шување не се пресметува истиот број на бодови. 

Во поглед на распределбата на средствата за 
лични доходи за услови за работа, Судот утврди дека 
во член 34 од оспорениот Правилник по основот 
тешки услови за работа од И категорија за настав-
н!И1кот и учителот е предвиден различен број на* бо-
дови односно е утврден различен број на бодови во 
зависност од нивната стручна подготовка. 

5. Согласно уставното начело за распределба спо-
ред трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР 
Македонија и во член 126 од Законот за здруже-
ниот труд, личниот доход на работникот се утврдува 
според резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на организација-
та во која работи. За остварување на ова начело во 
областа на распределбата на средствата за лични до-
ходи, работниците во основната организација на здру-
жениот труд се должни да утврдат основи и мерила. 

Со оглед на тоа што во "оспорен^та одредба од 
Правилникот е утврден различен број на бодови по 
основот тешки услови за работа само во зависност 
од степенот на стручната подготовка на наставници-
те, Судот утврди дека таа не е во согласност со на 
челото на распределба според тоудот. 

Исто така, Судот утврди дека (оспорениот Пра-
вилник престанал да важи со донесувањето на нов 
Правилник за распределување на чистиот доход и за 
распределба ка средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка, донесен од работниците во учи-
лиштето со референдум на 20 јуни 1983 година, со 
кој е отстранета несогласноста со Уставот на СР Ма-
кедонија и спротивноста во Законот за здружениот 
труд содржана во оспорениот дел на член 34 од 
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Правилникот. Поради тоа, Судот утврди дека 'оспо-
рената одредба од Правилникот, ио (времето на него-
вото важење, не била во согласност со означените 
одредби од Уставот и Законот. 

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

У. бр. 78/83 
26 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

483. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 3 октом-
ври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА алинеја 2 на став 1 на член 2 
од Правилникот за распределба на станови на ра-
ботните луѓе со ниски доходи во семејството на 
Основната организација на здружениот труд „Радо-
бор", село Радобор — Битолско, (во состав на Земјо-
делско индустрискиот комбинат „Пелагонија", Бито-
ла, донесен од работниците со референдум одржан 
на 15 март 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здруже-
ниот труд „Радобор" е. Радобор, на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог 
за оценување уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точка 1 на оваа одлука. Според наводите 
во предлогот оспорениот правилник е противу ставен 
и незаконит затоа што предвидува право за доби-
вање стан на користење од солидарна станбена из-
градба да има секој работник кој стекнал постојано 
жител ство во Општината Битола најмалку 10 години 
сметано до денот на глобалната распределба на ста-

нови, со што било повредено уставното начело на 
еднаквоста на работните луѓе и граѓаните. 

4. Разгледувајќи то оспорениот Правилник,' Су-
дот утврди дека покрај другите основи во алинејата 
2 на став 1 на член 2 содржи услов работникот да 
има постојано место на живеење во општината Бито-
ла најмалку 10 години сметано до денот на глобал-
ната распределба на становите. 

5. Согласно алинејата 9 став 3 на оддел И од 
Основните начела на Уставот на ОР Македонија не-
прикосновен ата основа на положбата и улогата на 
човекот ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста на 
правата, должностите и О1дговорно1стите на луѓето, до-
дека, пак, во алинеја 6 на став 3 дел II од Уставот 
на СР Македонија и во член 126 с̂ а/в 3 од Законот 
за здружениот труд, покрај начелото за распре-
делба според трудот, работниците во основната /орга-
низација го применуваат и начелото на солидарност 
првенствено со користење на средствата за заеднич-
ка потрошувачка^ заради учествување во задоволува-
њето на 'определени социјални и други потреби на 
работниците со понизок личен доход и на членовите 
на неговото семејство. Во член 173 од истиот закон, 
работникот кој засновал работен (однос, правата, об-
врските и 'одговорностите што ги има во работниот 
однос ги остварува од денот кога започнал да рабо-
ти. На крајот, согласно член 234 од Уставот на СР 
Македонија на граѓаните им се гарантира слобода 
на движење и настанување. 

Со оглед на тоа што со 'алинејата 2 на став 1 на 
член 2, од оспорениот правилник, работникот кој не-
ма 10 години житељство во општината Битола е ис-
клучен од правото да учествува во распределбата на 
средствата за становите, Судот смета дека таа не е 
во согласност со наведените уставни одредби и е во 
спротивност со наведените законски одредби. 

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

У. бр. 176/84 
3 октомври 1984 година' 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

303. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за вра-

ботување и осигурување во случај на невработеност 

(„Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 17 од 

Статутот на Републичката СИЗ за (вработување, Со-

бранието на Републичката СИЗ за вработување, на 

седницата одржана на 13 ноември 1984 година, до-

несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА 
РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПО-
ТЕСНО СЕМЕЈСТВО ОДНОСНО ДОМАЌИНСТВО 
КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН 

ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

Член 1 

Во Одлуката за износот и (видот на приходите на 

работникот и членовите на неговото потесно се-

мејство односно домаќинство кои влијаат на право-

то на продолжен паричен надоместок, („Службен вес-

ник на СРМ" бр. 31/83), во членот 2, износот од 

1.500 динари се заменува со износот од 2.500 ди-

нари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-983 
15 ноември 1984 година Претседател, 

Скопје Драган Тодоров, е. р. 

304. 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за 

вработување и осигурување во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 
17 став 1 алинеја 14 од Статутот на Републичката 
СИЗ за »вработување, Собранието на Републичката 
СИЗ за вработување, на седницата одржана на 13 
ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ПРИВРЕМЕНА РА-

БОТА ВО СТРАНСТВО 

I 

Точката II од Одлуката за утврдување на ос-
новицата за пресметување и плаќање придонес за 
вработување за работниците на привремена работа 
во странство („Службен весник на СРМ" бр. 13/79, 
42/82 и 31/83), се менува и гласи-. 
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„За пресметување и плаќање на придонесот за 
привремено вработените во странство се -определу-
ваат основици во постојани месечни нето износи и 
тоа: 

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

2. износ сд 14.150 динари, за висококвалифику-
вани работници и лица со виша стручна подготов-
ка,-

3. износ од 13.300 динари месечно, за работни-
ците со средна стручна подготовка и квалификува-
ни работници ; 

4. износ од 12.350 динари месечно, за работни-
ци со непотполна стручна подготовка и полуквали-
фикувани (приучени) работници; 

5. износ ед 12.000 динари, за неквалификувани 
работници". 

II 

По точката IV се додава нова точка 1Уа која 
гласи: 

„Придонесот за вработување стасува за плаќање 
до 30 во месецот за претходниот месец. 

Работникот не може да го уплати придонесот 
за вработуваше по престанокот на работата во стран-
ство, односно по враќањето во земјата". 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-982 
ј 5 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Драган Тодоров, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

305. 
Врз основа на член 37 од Статутот на Здруже-

ната СИЗ на физичката култура на град Скопје. 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на физичката култура на град Скопје, на својата 
X седница одржана на 6 ноември 1984 година, на 
предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ 
И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-
ТУРА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИ-
ЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 

Во член 2 став 2 .вкупниот износ на средствата 
од 100.959.000 динари се мечува и ставот гласи: 

„ — вкупниот износ на средствата што општин-
ските СИЗ и Здружената СИЗ на физичката култу-
ра на грал Скопје ќе ли (остварат од придонесите 
од претходниот став ќе изнесува 114.447.000 динари." 

Член 2 

Во член 2 став 3 „стапката од 0,13%" се менува 
и ставот гласи: 

„ — организациите на здружен труд од областа 
на предучилишното, основното и средното насочено 
образование и здравството придонес од личен до-
ход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,10%". 

Член 3 
Во член 3 алинеја 2, „од личен доход од работен 

однос — 15,26%" се менува и алинејата гласи: 
„— од личен доход од работен однос — 15,06%". 

Член 4 
Во член 3 став 2 „вкупниот износ од 22.000.000 

динари" се менува и ставот гласи: 
, „— вкупниот износ што ќе се здружи во Ре-

публичката заедница на физичката култура од прет-
ходниот став од овој член не може да изнесува по-
веќе од 26.300.000 динари". 

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

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

Бр. 03-404/1 
6 ноември 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
Славе Паталовски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

306. 

Врз основа на член 52 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општествен 
на заштита на децата, на седницата одржана на 21 
ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ВИСИНАТА НА ДОДАТО-
КОТ НА ДЕЦА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 

Висината на додаток на деца, утврдена со Од-
луката за условите, начинот на остварувањето и ви-
сината на додаток на деца, бр. 11-742/11 од 28 де-
кември 1983 година („Службен весник на СРМ" број 
2/84) се валоризира за 8,34%, сметано од 1 јануари 
1984 година. 

Член 2 

Висината на додатокот на деца по возраст и 
иензусни групи ќе изнесува.-

Возраст на децата 

1. Предучилишна и основно 
училишна возраст 

2. Средно училишна воз-
раст 

3. Деца на виши и високи 
школи 

Разликата во висината на додатокот на деца од 
1 јануари до 31 декември 1984 година ќе биде ис-
платена во еднакратен износ во месец декември, за-
едно со редовната исплата на додатокот на деца. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 03-734/5 
21 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Витковски, е. р. 

_ Л ЈВ 
5 в 5 В и 
« >> « 
л м 'И 
В ев § ез' 2- Л 
сг ^ >> м _ ек м а Но« •н Сч и ХИ и-

1.020,00 770,00 • 500,00 

1.365,00 1.020,00 820,00 

1.625,00 1.200,00 900,00 

н 3 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
СТРУМИЦА 

307. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и член 
163 »од Статутот на Општинската заедница за здрав-
ствена заштита — Струмица, Собранието на Општин-
ската заедница за здравствена заштита — Струмица, 
на седницата н а Соборот н а делегатите — корисници 
на услуги — работници, одржана на 5 ноември 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОСЕБ-
НИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа (одлука се утврдуваат правата, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето цравото 
на надоместок на потребните трошоци и 'посмртната 
помош во случај на смрт на осигурено лице на За-
едницата на здравството и здравственото осигурување 
— Струмица. 

Член 2 
Надоместокот на име погребни трошоци се ут-

врдува ВО ИЗНОС: 
1. од 9.000,00 динари во случај на смрт н а оси-

гурено лице постаро од 14 годишна возраст; 
2. од 7.000,00 динари во случај на смрт на осигу-

рено лице од 7—14 годишна возраст,-
3. од 5.000,00 динари во случај на смрт н а оси-

гурено лице од 1 до 7 годишна возраст; 
4. од 3.000,00 динари во случај на смрт на оси-

гурено лице до 1 годишна возраст. 

Член 3 
Надоместокот на потребните трошоци на осигу-

рено лице умрено и закопано надвор од местото на 
постојаното живеење, се определува и исплатува во 
висина на надоместокот определен според местото на 
законот, ако тоа за корисникот е поповолно. 

Член 4 
Надоместокот н а трошоците за закоп на осигуре-

но лице умрено за време на, престој во странство се 
^определува во висина на неопходно потребните тро-
шоци за закоп на земјата во која осигуреното лице 
умрело. 

Висината1 на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот став ја оценува надлежниот орган на За-
едницата, зема јќи его предвид при бавеното мислење 
за тоа од динломатско-конзуларното претставништво 
на СФРЈ во таа земја. ' 

Член 5 
На издржуваните членови на семејството на умре-

ниот осигуреник им припаѓа посмртна помош во ед-
номесечен износ, под условите и износите предвидени 
во Статутот на Заедницата. 

Член 6 
^ Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува на лицата кои го извршиле законот на осигу-
реното лице. врз основа на изводот од матичната м и -
га на умрените и здравствената легитимација на умре-
ното осигурено лице. 

Посмртната помош во случај на смрт на осигу-
реникот се исплаќа на најстариот член на семејство-
то к о ј што го издржувал осигуреникот до неговата 
смрт. ^ 

Член 7 
Барањето за исплата на надоместокот на потреб-

ните трошоци и посмртна помош стасува на денот 
па смртта на осигуреното лице. 

Член 8 
Надоместокот по 'оваа одлука ќ е се исплатува за 

осигурените случаи што ќ е настанат од денот да неј-
зината примела. 

Член 9 
Со денот н а влегувањето во била н а оваа (Одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на надо-
местокот на потребните трошоци и поомр-рната по-
м о ш на осигурените лица број 02-172/1' од 27. И. 1984 
година. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното /донесување и истата ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 02-873/1 
5 ноември 1984 година 

Струмица 
Претседател, 

дипл. прав. Туше Гошев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА —- ТЕТОВО 

308. 
Врз основа н а Законот за општесвтена заштита 

на децата („Службен весник на СРМ" бр. 6/81) и 
член 54 од Статутот н а ОСИЗ за општествена зашти-
та на децата ' — Тетово, Собранието на ОСИЗ за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 9 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛОСНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД СТО-
ПАНСКИТЕ ДЕЈНОСИ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОС-

ТИ ЗА МЕСЕЦИТЕ XI И XII 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружениот труд од областа 

на стопанството и општествените дејности кои издво-
јуваат придонес од личните доходи за општествена 
заштита на децата целосно се ослободуваат од овој 
придонес за ноември и декемѕври 1984 година. 

Член 2 
Ослободувањето од придонесите по стапката на 

ОСИЗ за општествгна заштита на децата на тетовска-
та општина се врши заради исполнување на планира-
ните средства за 1984 година. 

Член 3 
Одлуката влегува 'во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 ноември 1984 година. 

Член 4 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр. 0802-943 
9 ноември 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

д-р Марија Спироска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ТЕТОВО 

309. 
Согласно член 18 од Статутот на Општинската 

заедница на вработувањето — Тетово, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 26 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

I 
1. За 19Ѕ5 година стапката на придонесот за »ра-

боту вање се утврдува на 0,50%. 
2. За работниците вработени во странство стап-

ката на придонесот за вработување се утврдува 
на з%. 



Стр. 762 — Бр. 37 ч СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 10 декември 1984 

II 
Придонесот за вработување ое плаќа и пресмету-

ва според основицата за пресметување на придонесот 
за вработување и тоа: 

1. за работникот во основната организација и за 
работниците вработени кај работодавци — личниот 
доход на работниците, во кој се содржани придоне-
сите и даноците што се плаќаат од личниот доход 
(бруто личен доход); 

2. за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работоводавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ придонесот за вработување го 
утврдува Заедницата за вработување во висина од 
10% од паушалниот износ на данокот; 

3. за работниците на привремена работа во 
странство основицата ја утврдува Републичката за-
едница на вработувањето. 

III 
Облогот и наплатата на придонесот за вработу-

вање за работодавците го врши надлежниот орган за 
приходи на Собранието на општината. 

IV 
Оваа о̂длука влегува во сила веднаш по донесува-

њето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година. 

V 
По еден примерок да се достави до Републичкиот 

секретаријат за финансии, Секретаријатот за финан-
сии при СО — Тетово, книговодство, архива и сед-
мичен материјал. 

Бр. 08-1046/8 
26 октомври 1984 година Претседател, 

Тетово Спиро Јовановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ 
ДЕЈНОСТИ — КРИВА ПАЛАНКА 

310. 
Врз основа на член 22 став 3 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница за об-
разование и научни дејности — Крива Паланка, Со-
бранието на Заедницата, на седницата одржана на 
16 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход за фи-

нансирање на основното образование во 1984 година 
се утврдуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос во 
стопанство, по стапка од 5,00%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1,00%; 

3. придонес од личен доход од самостојно више-
ње на стопанска и проф еси он али а дејност, по стапка 
од 6,00%. 

Член 2 
По исклучок од член 1 точка 1 на оваа од чука 

работните организации од основното (воспитание и 
образование во општината се ослободуваат од пла-
ќање придонес од личен доход. Насоченото обра-
зование придонесот од личен доход »од работен од-
нос ќе го плаќа по стапка од 2.5%, а предучилиш-
ното воспитание и образование — по стапка од 
3,50%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Бр. 08-270 
23 декември 1983 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Миле Трајковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА 

311. 
Врз основа на член 34 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата — Крива Паланка, Собрание-
то на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на 
седницата одржана на 6 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА СТОПАНСТВО 

И НЕСТОПАНСТВО 

Член 1 
Со оваа одлука привремено се намалува стап-

ката на придонесот од личен доход за стопанство и 
нестопанство, што ја уплатуваат работните органи-
зации за ОСИЗ за општествена заштита на децата 
— Крива Паланка, утврдена со Одлуката бр. 02-794/84, 
и тоа од 1,65 на 1,35. 

Член 2 
Работните организации од (основното и насо-

ченото образование ќе уплатуваат 50% од (намале-
ниот износ или 0,675°/о, а предучилишното образо-
вание — 70% од намалениот износ или 0,945%. 

Член 3 
Намалениот износ на стапките ќе се применува 

од 1 јануари 1984 година до 31 декември 1984 го-
дина. 

Член 4 
Одлуката е полноважна (Од денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 08-94 
5 јуни 1984 година Претседател, 

Крива Паланка Дане Станковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КРИВА 
ПАЛАНКА 

312. 
Врз основа на член 21 (од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница на физич-
ката култура — Крива Паланка, Извршниот одбор 
на Собраниево на Заедницата, по (овластување од 
Собранието, на седницата одржана на 10 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО УПЛАТА НА СТАПКИТЕ 

НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА — КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Со оваа 'Одлука се прекинува уплатата на стап-

ките на придонесите за Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката култура — Крива 
Паланка,' утврдени со Одлуката број 08-48 од 1984 
година и тоа: 

— придонес (од доход на ОЗТ и 
— придонес од личен доход од работен однос. 

Член 2 
Уплатата на придонесот од доходот на ОЗТ и 

придонесот од личен доход од работен однос се 
прекинува од 1 октомври 1984 година до 31 декем-
ври 1984 година. 

Член 3 
За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи 

Службата на општественото книговодство — Крива 
Паланка. 

Член 4 
Оваа одлука е полноважна од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 октомври 1984 го-
дина. 

Бр. 09-48/2 
10 октомври 1984 година Претседател, 

Крива Паланка Благој Николовски, е ф. 



10 декември 1984 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 37 — Стр. 759 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРИВА ПАЛАНКА 

313. 
Врз основа на член 36 точка 5 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Крива Паланка, Собранието на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на културата, 
на седницата одржана на 16 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРИВА ПАЛАНКА 

ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука ©е утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и од работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Општинската самоуправна интересна заедница на кул-
турата. 

Член 2 
Во 1984 година се утврдуваат стапки на придо-

неси и тоа.-
— 0,86'°/о, придонес од доходот на основните ор-

ганизации на здружен труд; 
— 0,70%, придонес од личен доход од работен 

ОДНОС; 

— 0,01%), придонес од, личен доход од земјодел-
ска дејност; 

— 1°/о, придонес од личен доход од самостојно 
вршење на професионална дејност; 

— 1%, придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност. 

Член 3 
Од утврдените стапки на придонеси во член 2, 

точка 1 и 2 на оваа одлука Општинската СИЗ на 
културата издвојува: 

— 0,713°/о од доходот ета основните организации 
на здружен труд и 

— 0,50% од личниот доход од работен однос, 
за изградба на новиот спомен-дом на културата во 
Крива Паланка. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на средствата по оваа 

одлука ќе ги врши Службата на општественото кни-
говодство. 

Член 5 
Работните организации од оловното и средното 

насочено образование во општината придонесите оо 
утврдените стапки ®о член 2 на оваа »одлука ќе ги 
наплатуваат 50%. 

Член 6 
Оваа одлука влегува »во сила со објавувањето во 

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

Бр. 08-83/1 
16 декември 1983 година Претседател, 

Крива Паланка Ратка Граматикова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП 

314. 
Врз основа на член 16 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Штип. Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Штип, на седницата одржана на 31 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД 
И УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 3}А 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 точка 1 бројката 0,13% — од дохо-

дот на работните организации на здружен труд се 
заменува со бројката 0,17%, а во точка 2 бројката 

0,85% од бруто личен доход од работен однос од 
нестопанството се4 менува со бројката од 0,90%. 

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

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

Бр. 29/1 
31 октомври 1984 година Претседател, 

Штип Љупчо Ѓорѓиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ШТИП 

315. 
Врз основа на член 55 од Законот за општестве-

на заштита на децата и член 34 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Штип, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Штип, на седни-
цата одржана на 1 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1984 

ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 точка 2 бројката 2,25% — придонес 

од личен доход во стопанството, се заменува со број-
ката 2,15%. 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 16 сеп-
тември 1984 година. 

Бр. 10-1977/5 
1 ноември 1984 година Претседател, 

Штип Љубе НИКОЛОВ, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

316. 
Врз основа на член 31 од Статутот, Собранието 

на Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип, на седницата на сите со-
бори, одржана на 31 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС 

ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 став 1 по точка 11 се додаваат две 

точки кои гласат: 
„1. За лица кои немаат својство на корисник на 

здравствена заштита, а кои се пријавени на задол-
жителни 'видови здравствена заштита од општината 
Штип се утврдува месечен (Придонес за здравствена 
заштита во висина од 240 динари. 

2. За лица кои немаат својство на корисник на 
здравствена заштита, а кои се пријавени на целосна 
здравствена заштита (од општината Штип, се утвр-
дува месечен придонес за здравствена заштита во 
висина 500 динари". 

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

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

Бр. 06-1337/4 
31 октомври 1084 година 

Штип 
Претседател, 

Нада Дечовска, е. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд тао тек е постапката за (развод 
ка брак по тужбата на тужителката Стојчевска Јо-
вановиќ Илина од е. Вардов ци против тужениот 
Јовановиќ Марјан со непозната адреса на живеење, 
на кого ќе му биде поставен привремен старател за 
заштита на интересите во постапката. 

Се повикува тужениот да се јави на главната 
расправа што е закажана за ден 14. I. 1985 година 
во 8 часот во просториите на Општинскиот суд 
Скопје I — Скопје, судница бр. 3. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
4607/84. (177) 

Пред овој суд е заведен спор по основ на утвр-
дување право на сопственост по тужбата на тужи-
телот Ибраим Рамиз Шабан од е .Стајковци — Скоп-
је против тужениот Фадил Абдулрахман од Скопје, 
со стан во Истанбул, со непозната адреса. Вредност 
на спорот неопределена. 

Се повикува тужениот Фадил Абдулрахман, кој 
е со непозната адреса на живеење, да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас или во истиот рок да ја достави својата се-
гашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде одреден (привремен старател 
во смисла на член 84 и 86 од ЗИП, кој ќе ги заста-
пува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
2917/84. (179) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба на недвижен имот по пред-
лог на предлагачот Трпковски Ќиро од е. Копанце, 
Тетовско, против противниците Трпковски Вукашин, 
Трпковски Мирко и Трпковски Александар, сите од 
е. Копанце, Тетовско. 

Учесниците Трпковски Мирко и Трпковски Алек-
сандар се наоѓаат на привремена работа во САД и, 
се повикуваат во рок од 30 дена но објавувањето на 
овој оглас да се јават во овој суд или да 'определат 
свој полномошник. 

Доколку во одредениот рок не се јават или не 
определат свој полномошник, од страна на органот 
за старателство ќе им биде поставен старател кој 
ќе ги штити нивните права и интереси до окончу-
вањето на оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВНС. бр. 513/84. 
(168) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје по-
крената е постапка за определување на единствен 
(носител на станарско право по предлог на Глоговац 
Ристо, против Илиева Васка, со непозната адреса на 
живеење. 

Се моли тужената во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во судот лично или, 
пак, нејзин застапник. Доколку во предвидениот рок 
не се јави никој, во постапката ќе биде поставен 
привремен старател кој ќе ја застапува се до •окон-
чувањето на постапката, и тоа од редовите на адво-
катите при Адвокатската комора во Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, ВИС. 
бр. 153/84. (178) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд заведен е спор за утврдување на 
право на сопственост на куќа по тужбата на тужи-
телката Спировска Убавка од Ресен, ул. „Коле Не-
делковски" бр. 24, застапувана од полномошникот 
адв. Владо Макаровски, против тужените Реџепов 
Реџеп и Садик Мдомиќ од Скопје, а сега во Турција 
со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 
50.100,00 динари. 

Се повикуваат тужените Реџепов Реџеп и Садик 
Мимиќ од Скопје да се јават во овој суд во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас и во истиот 
рок да ја достават својата точна сегашна адреса на 
живеење. 

Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена, 
ќе бидат застапуваш! од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, I. II. 
бр. 2760/84. (180) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за сопственост по основ на одржување од 
страна на тужителот Симјановеки Манов Јован од 
е. Раотинце, против тужените Атанасовска Спасова 
Вела од е. Раотинце и Здравковска Панова Живка 
од е. Прељубиште, а сега со непозната адреса во 
САД. Вредност на спорот 15.000 динари. 

Се повикува тужената Здравевска Панова Жив-
ка од е. Прељубиште, а сега со непозната адреса 
во САД, во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или 
да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе 
и биде поставен привремен старател кој ќе ги зас-
тапува нејзините интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1791/84. 
(169) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за измена на »одлука за издршка, од страна 
на тужителките Хаџире, З е јн ене и Дашмире, сите 
Неџатови Халили од Тетово, ул. „Мурат Бакири" бр. 
184, против тужениот Алити Иљаз Неџат од е. М. 
Речица, ул. „Илинденска" бб, а сега на привремена 
работа во Париз, Франција, со непозната адреса. 
Вредност на спорот 12.000 динари. 

Се повикува тужениот Алити Иљаз Неџат од е. 
М. Речица, ул. „Илинденска" бб, а сега на привре-
мена работа во Париз, Франција, со непозната ад-
реса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку 
тоа не го стори во определениот рок, ќе му биде 
поставен привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 582/84. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води спор 
за исполнување на договор за купопродажба на не-
движен имот по тужбата на тужителот Меваип Ај-
дини од е. Пирок, против тужената Игбале Мамути 
од Тетово, сега со непознато место на живеење во 
Тур ци ја. 

Се повикува тужената Игбале Мамути да се јави 
во судот, достави адреса или да одреди полномош-
ник кој ќе ја застапува по овој предмет во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на 
овој рок, судот на тужената ќе и постави старател 
преку Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1893/84. 

. Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителката Марковска 
Благуља од е. Милетино, против тужените Хамиди 
Фаредин од е. Милетино, сега на привремена работа 
во Германија, и Марковски Стево од е. Милетино. 

Се повикува тужениот Хамиди Ибрахим Фаредин 
од е. Милетино да се јави во судот, да достави 
адреса или да одреди полномошник кој ќе го за-
стапува по овој предмет во рок од 30 дена по обја-
вувањето на (огласот. По истекот на овој рок на ту-
жениот ќе му се постави старател преку Центарот 
за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1699/84. 
(172) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за владеење по тужбата на тужителот Момировски 
Момир од Тетово; ул. 114 бр. 15, против тужениот 
Емурлаи Веап, со непозната адреса во Тур ција. 

I 
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Се повикува тужениот Ему риан Ајредин Веап, 
со непозната адреса во Турпија, да се јави во -судот, 
достави адреса и одреди полномошник кој ќе го 
застапува по овој спор во рок од 30 дена по обја-
вувањето на 'огласот. По истекот на овој рок, судот 
на тужениот ќе му постави старател преку Центарот 
за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1519/84. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 92 од Статутот на Земјодел-

ската задруга „Треска" — е. Модриште, Македонски 
Брод, Задружниот совет 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на директор на Задругата 
Покрај општите услови пропишани со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има висока стручна подготовка од земјо-
делски, економски или друг смер со работно ис-
куство од 6 години во земјоделството или стопан-
ството или средна стручна подготовка од спомена-
тите смерови со најмалку 10 години работно искус-
тво ; 

— да има работно искуство во раководење од 
3 ГОДИНИ; 

— да е морално-политички подобен. 
Заинтересираните кандидати кон молбата под-

несуваат доказни документи за квалификацијата и 
работното иску ство и уверение за »©осудуван. 

Документите се поднесуваат до конкурсната ко-
мисија при 33 „Треска" — е. Модриште, Македон-
ски Брод. 

Некомплетни документи не се земаат предвид 
при разгледувањето. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (438) 

Врз основа на член 170—172 од Законот за здру-
жениот труд, член 5—14 од Законот за работните 
односи и член 5 од Правилникот за внатрешна ор-
ганизација и систематизација на работите и работ-
ните задачи во РО „Уметност" — Скопје, Работнич-
киот совет 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на раководител на стопанско-ометковод-
на служба 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и 'следните услови: 

— дипломиран економист со две години работ-
но искуство, економист со три години работно ис-
куство, или средно економско училиште и четири 
години работно искуство. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за работни односи на РО 
„Уметност" — Скопје ул. „Наум Наумовски — Бор-
че" бр. 52, тел 236-015, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на конкурсот. 

Некомплетир аните и не благовремените молби 
нема да бидат земени во разгледување. (440) 

Работничкиот совет на Работната организација 
за комунални дејности „Стандард" — Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на индивидуален рабо-
товоден орган — директор на Работната орга-
низација 

Покрај општите услови предвидени со закон, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има висока школска подготовка, економ-
ски или правен смер, со вкупно работно искуство 
во струката, (во стопанството, најмалку 5 години; 

— да има ср е дно-економска школска подготовка 
со 6 Години работно искуство во струката во сто-
цанството; 

— да поседува моралново литички квалитети; 
— да покажувал спремност во досегашното ра-

ботење за развој на самоуправните односи,-
— да има проверени резултати во поглед на 

стручните, организационите и другите работни спо-
собности ; 

— да не постојат пречки од член 511 од Зако-
нот за здружениот труд. 

Изборот се врши за време од 4 години. 
Пријавите со потребните документи се доставу-

ваат до Комисијата за спроведување на конкурсот 
при РО „Стандард" — Дебар. 

Некомплетираните пријави нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на 
објавувањето. (439) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Коми-
сијата за избори и именувања на Собранието на 
општината Ресен 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на судија во Општинскиот 
суд во Ресен, (1). 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 91 од Законот за редовните судови треба да 
поднесат пријави до Собранието на општината Ре-
сен — Комисија за' избори и именувања, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето во весникот 
„Нова Македонија". 

Комисија за избори и именувања 
на Собранието на општината Ресен 

СОДРЖИНА 
Страна 

460. Одлука за бројот на членовите на Советот 
за безбедност на сообраќајот на патиш-
тата — — — — — — — — — 753 

461. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Републичкиот совет за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата — — 753 

462. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Универзитетокиот центар 
за м ате мат ичко-технички науки и во С о-
ветот на неговите основни организации — 754 

463. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на , општествената заедница во 
Советот на Природ но-математичкиот фа-
култет во Скопје — — — — — — 754 

464. Одлука за делегирање претставник во Оп-
штествениот совет на управата за областа 
на пазарот и цените — — — — — 755 

465. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Институтот за национална (исто-
рија — Скопје — —ч — — — — — 755 

466. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за гинекологи-
ја и акушерство при Медицинскиот факул-
тет во Скопје — — — — — — — 755 

467. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ОСЗТ Клиника за хематолеги-
ја — — — — — — — — — — 756 



Стр. 768 — Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 10 декември 1984 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Согласно одредбите на членот 6 од Законот за 
привремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства за исплата на личните дохо-
ди во 1984 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 20/84), 
Службата на општественото книговодство во СР Ма-
кедонија ја издава следната 

I 

О Б Ј А В А 

1. Порастот на исплатените аконтации на чис-
тите лични доходи во општествениот оектор на Ре-
публиката за периодот од 1 октомври 1983 година 
до зо септември 1984 година, во однос на истиот 
период од претходната година, изнесува 37,8°/о и ис-
тиот ќе се применува на корисниците на општестве-
ни средства од член 4 од Законот за привремена за-
брана на располагањето со дел од општествените 
средства за исплата на личните доходи во 1984 го-
дина. 

2. Порастот на исплатените аконтации на чис-
тите лични доходи во општествениот сектор на Ре-
публиката за периодот од 1 јануари до 30 септем-
ври 1984 година, во однос на истиот период од прет-
ходната година, изнесува 38,8°/о и истиот ќе се при-
менува за корисниците на општествени средства од 
член 1 и з од Законот за привремена забрана на 
располагањето со дел од општествените средства за 
исплата на лични доходи во 1984 година. 

468. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на За-
водот за рехабилитација на деца и мла-
динци во Скопје. — — — — — — 756 

469. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување директор 
на Заводот за рехабилитација на деца со 
оштетен слух „Кочо Рацин" — Битола — 756 

470. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за избор на декани и продекани на 
Прм родно-м атема™ чкиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 756 

471. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за избор на декан на Рударско-гео-
лошкиот факултет во Штип. — — — — 757 

472. Одлука за давање согласност на Општите 
услови за испорака на електрична енергија 757 

473. Одлука за усвојување на Договорот за 
усогласување на административните такси 757 

474. Одлука за разрешување и избор на член 
на Одборот за општествено-политички од-
носи — — — — — — — — — 757 

475. Одлука за 'образување на Републички од-
бор за меѓународната година на млади-
ната ОН — 1985 година — — — — — 758 

476. Одлука за определување највисоки цени 
на весниците „Нова Македонија" „Флака 
е влазримит" и „Бирлик" — — — — 758 

477. Решение за повторно назначување совет-
ник на директорот на Републичкиот хи-
дрометеоролошки завод — — — — 758 

478. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
економски односи со странство — — — 758 

479. Наредба за привремена забрана на ловење 
риба во реката Вардар — — — — — 759 

480. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 199/83 ОД 12 септември 1984 година 759 

481. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 155/84 од 19 септември 1984 година 760 

482. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 78/83 од 26 септември 1984 година 760 

483. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 176/84 од 3 (октомври 1984 година 761 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

303. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за износот и видот на приходите 
на работникот и членовите на неговото 
потесно семејство односно домаќинство 
кои влијаат на правото на продолжен па-
ричен надоместок — — —' — — — 761 

304. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање придонес за вра- ѕ 

ветување за работниците на привремена 
работа во странство — — — — — — 761 

305. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за обезбедување средства од до-
ходот и од личните доходи на работници-
те за остварување и развој на физичката 
култура на (општините и градот и за здру-
жување средства во 'Републичката заедница 
на физичката култура за 1984 година — 762 

306. Одлука за валоризација на висината на 
додатокот на деца за 1984 година — — 762 

СТРУМИЦА 

307. Одлука за висината на надоместокот на 
потребните трошоци и посмртната помош 
на осигурените лица —; — — — — 763 

ТЕТОВО 

308. Одлука за целосно ослободување од при-
донесите за општествена заштита на де-
цата од личните доходи на работниците 
од стопанските дејности и од личните до-
ходи на работниците од општествените 
дејности за месеците XI и XII 1984 го-
дина — — — — — — — — — 763 

309. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработувањето за 1985 година 763 

КРИВА ПАЛАНКА 

310. Одлука за утврдување стапките на при-' 
донесите за финансирање на основното 
образование за 1984 година — — — — 764 

311. Одлука за привремено намалување стап-
ката на придонесот од личен доход за 
стопанство и нестопанство — — — — 764 

ЗИ2. Одлука за престанување со уплата на 
стапките на придонесите на ОСИЗ на фи-
зичката култура — Крива Паланка — — 764 

313. Одлука за утврдување стапките на придо-
несите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на културата — Крива 
Паланка за 1984 година — — — — 765 

ШТИП 

314. Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање на придонесот од доходот на орга-
низациите на здружен труд што оства-
руваат доход и утврдување стапките на 
придонесот од личен доход на граѓаните 
за 1984 година — — — — — — — 765 

315. Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање на пресметковната стапка на придо-
несот за општествена заштита на децата 
во 1984 година — — — — — — — 765 

316. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за постојаните износи на придо-
несите на здравственото (осигурување на 
одделни категории лица надвор од рабо-
тен однос за 1984 година — — —1 — 765 
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