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73. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
.ја, Претседателството на Ооциј а листичка Републи-
к а Македонија! издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА 
ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗ-
ГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за задолжително здру-
жување на дел од средствата на општествената 
репродукција за учество во финансирањето на из -
градбата на електроенергетски објекти, 

што Собранието н а Социјалистичка Република 
Македониј,а го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 февруари 1983 
водана. 

Број 08-547 
.25 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ 
ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРО-
ДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО 

НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 
ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдува обврска за задол-

жително здружување на дел од средствата на' оп-
штествената репродукција за учество во финанси-
рањето на изградбата на електроенергетски објек-
ти, висината на средствата, начинот на нивното 
користење, начинот и роковите за неговото вра-
ќање, како и управувањето со здружените средства. 

Член 2 
Основните организации на здружениот труд в'о 

областа на стопанството, работните организации во 
кои не се основани основни организации на здру-
жениот труд,' земјоделските задруги, основните за-
дружни организации, основните организации на ко-
оперантите, занаетчиските и други задруги, дого-
ворните организации на здружениот труд и основ-
ните организации ,на здружениот труд чие седиште 
се наоѓа во друга социјалистичка република или 
автономна покраина, за доходот што го остваруваат 
во делот на организацијата (продавници, дуќани, 
складови, агенции и други) кои трајно вршат деј -
ност на територијата н а Социјалистичка Република 
Македонија (во натамошниот текст: организации) 

задолжително здружуваат дел од средствата на 
општествената репрод,укција за 'учество во финан-
сирањето на изградбата . на електроенергетски об-
јекти з-а производство и пренос на електрична енер-
ги ј а. 

Организациите задолжително здружуваат дел 
од средств,ата на општествената репродукција за 
учество во финансирањето на изградбата на елек-
троенергетски објекти за производство и пренос 
на електрична енергиј-а во висина од 310/о на оства-
рениов доход. 

Основица за пресметување на износот од став 
2 на овој член претставува основицата утврдена 
според прописите за данокот на доходот на орга-
низациите на здружениот труд. 

Член 3 
Основните организации на здружениот труд за 

производство и пренос на електрична енергија за-
должително здружуваат 85% од средствата на амор-
тизација намалена за износот на пристигнатите 
отплати по долгорочните кредити. 

По исклучок, а врз основа на одлука на Са-
моуправната интересна заедница за енергетика на 
Македонија, обврската од став 1 на овој член на 
основните организации на здружениот труд за про-
изводство и пренос на електрична енергија може 
да се намалува за делот на средствата употребени 
за итни. поправки или замена на дел од основните 
средства што не можат да се обезбедат од сред-
ствата на амортизацијата кои им се оставаат на 
располагање или од средствата за инвестиционо 
одржување. 

Член 4 
Средствата здружени според одредбите на овој 

закон ќе се користат за учество во финансирањето 
на изградбата на производните и преносните елек-
троенергетски објекти, а според програмата за из-

i градба на електроенергетски објекти што ја доне-
сува Самоуправната интересна заедница за енер-
гетика на Македонија во согласност со Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Здружените средства се уплатуваат на посебна 
сметка на Самоуправната интересна заедница за 
енергетика на Македонија к а ј Службата на оп-
штественото книговодство1 на Макед,онија. 

Со здружените средства управува Собранието 
на Самоуправната интересна заедница за енерге-
тика на Македонија. 

Член 5 
Здружените средства, од член 2 став 2 на овој 

закон ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат како 
аконтација најдоцна во рок од 20 дена по истекот 
на рокот за доставување на периодичните прес-
метки, а конечните пресметки и уплати ќе се вр-
шат адајдоцна во рок од. 20 дена по истекот на 
рокот за доставување на завршните сметки за пе-
риодот од 1983 до 1989 година. 

Член 6 
Здружените средства од член 3 на овој закон 

основните организации н а здружениот труд за про-
изводство и пренос на електрична енергија ќе ги 
пресметуваат и ќе ги уплатуваат најдоцна во рок 
од 20 дена по истекот на рокот за доставување на 
завршните сметки за периодот од 1983 до 1989 го-
дина. 
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Член 7 
Здружените средства од член 2 став 2 на овој 

закон Самоуправната интересна заедница за енер-
гетика на Макед,онија ќе ги дава на инвеститорот 
во вид на кредит со каматна стапка од 6% годиш-
но, со рок на враќање од 30 ед,накви полугодишни 
рати. 

Здружените средства од член 3 на овој закон 
ќе се даваат на инвеститорот BIO ВИД на кредит со 
каматна стапка од З^б^/а годишно, со рок на вра-
ќање од 36 еднакви полугодишни рати. 

Каматната стапка од ставовите 1 и 2 н)а овој 
член може да се зголеми за манипулативните тро-
шоци на; банката. 

Каматата во текот на! користењето на кредитот 
ќе се пресметува и ќе се додава на главницата. 

Член 8 
Здружените средства од член 2 став 2 на овој 

закон ќе им се враќаат на организациите во 30 
еднакви полугодишни ануитети, почнувајќи од 1. 
01. 1992 година, со каматна стапка од-б'0/о годишно. 

' Здружените средства од член 3 на овој зако,н 
ќе им се враќаат на основните организации на 
здружениот труд за производство и пренос на елек-
трична енергија во 36 еднакви полугодишни ануи-
т е т ^ почнувајќи од 1. 01. 1992 година, со каматна 
стапка од 3,25 /̂0 годишно. 

На здружените средства според овој закон од 
денот на уплатата до почетокот на нивното вра-
ќање ќе се пресметува каматата утврдена во ста-
вовите 1 и 2 од овој член и ќе се д,одава на гла,в-
ницата. 

Здружените средства од ставовите 1 и 2 на овој 
член ги враќа Самоуправната интересна заедница 
за енергетика на Македонија. 

Член 9 
Собранието на Самоуправната интересна заед-

ница за енергетика на Македонија на почетокот 
на секоја година му поднесува извештај на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја за употребата на здружените средства според 
овој закон. 

Член 10 
. Контролата на пресметувањето и уплатувањето 

на здружените средства, според одредбите на овој 
закон, ја врши Службата на општественото книго-
водство на) Македонија. 

Член 11 
Средствата на општествената репродукција ш^о 

се здружени според Законот за здружување на 
дел од средствата на општествената репродукција 
за изградба на електроенергетски објекти („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/75, 22/78, 20/80 и 18/82) 
ќе им се враќаат на основ,ните организации на 
здружениот труд во 15 еднакви годишни ануитети, 
почнувајќи од 1. 01. 1985 година, со каматна стапка 
од 50/о годишно. 

Каматата на издвоените средства од денот на 
уплатата до денот на нивното ставање во отплата 
ќе се додава на главницата, 

Член 12 
Републичкиот секретар за финансии во соглас-

ност со претседателот на Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и градежништво поблиску 
го пропишува начинот на пресметувањето и упла-
тувањето на средствата од член 2 на овој закон. 

Член 13 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да в а ж и Законот за здружување на дел од 
средствата на општествената репродукција за из-
градба на електроенергетски објекти („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/75, 22/78, 20/80 и 18/82). 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

74. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството ' на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНАТА АМОРТИЗАЦИЈА 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИ-
ТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И НА ДРУГИТЕ КО-

РИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за намалување на прес-
метаната амортизација на основните средства на 
организациите на здружениот труд и на другите 
корисници на општествените средства, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, 'одржана на 25 февруари 1983. 
година. 

Број 08-548 
25 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ; 
Ангел Чемерски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНАТА АМОР-
ТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И НА 
ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ. 

СРЕДСТВА 

Член 1 
Организациите на здружениот труд и другите, 

корисници на општествените средства до крајот, 
на 1985 година можат да ј-а намалат амортизаци-
јата пресметана според стапките пропишани со Но-
менклатурата на средствата за амортизација до 
50% за следниве основни средства: 

1. За магистралните и другите патишта (вклу-
чувајќи ги и улиците и плоштадите во населбите), 
за придружните објекти на патиштата, за мосто-
вите, надвозниците и подвозниците на патиштата 
и за тунелите и галериите на патиштата и 

2. За градежните објекти и за предметите на 
опремата за вршење на дејностите што со Одлу-
ката за единствена класификација на дејностите 
се распоредени во областа 12 — образование, нау-
ка, култура и информации, освен издавачката и 
новинско-издавачката дејност (подгрупа 12.031), ра -
дио и телевизија (подгрупа 12.035) и кинематогра-
ф и ј а (подгрупа (12.036); во областа 13 — здравстве-
на и социјална заштита, освен дејноста на аптеките 
(13.016). 

Член 2 
Овој закон се, применува и на пресметаната 

амортизација според завршната сметка за 1982 го-
дина. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де^ 

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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75. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 

ИЗВОЗОТ 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
с в а за поттикнување на извозот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на -седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 февруари 1983 
година. 

Број 08-549 
25 февруари 1983 година 

Окопје 
Претседател 

на Претседателетвото на СРМ, 
Ангел Чемерски, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

Член 1 
Заради обезбедување средства за поттикнување 

на извозот на стоки и услуги (средства за пот-
тикнување на извозот), основните организации на 
здружениот труд издвојуваат дел од доходот што 
се остварува со продажба на стоки и вршење на 
,услуги на домашниот пазар, на начин и под усло-
вите определени со овој закон. 

Член 2 
Средствата за поттикнување на извозот ги из-

.двојуваат основните брганизации на здружениот 
труд, работните организации со кои не се основани 
основни организации ,на здружениот труд, земјо-
.делските (и други задруги, договорните организа-
ции на здружениот труд, работните заедници што 
во организациите на здружениот труд вршат опре-
,делени работи од заеднички интерес за основните 
организации во нивниот состав, работните заедници 
што таквите работи ги вршат за земјоделска и 

,друга задруга, деловните заедници, банките, заед-
ниците за осигурув,ање имоти и лица и други ф и -
нансиски организации и други форми на здружу-
.вање на трудот и средствата (основна организација 
и друга самоуправна организација и заедница), кои 
во Одлуката за единствена класификација на де ј -
ностите („Службен лист на СФРЈ", број 34/76, 62/77, 
72/80 и 77/82), се распоредени во областите од 01 
до И. 

Член 3 
Средствата за намени од член 1 на овој закон 

ги издвојуваат и основните организации и другите 
^ самоуправни организации и заедници чие седиште 
се наоѓа во друга социјалистичка република или 
социјалистичка автономна покраина за доходот 
што го остваруваат ,во делот на организацијата, 
односно заедницата која трајно ' врши дејност на 
територијата на Социјалистичка Република Маке-
.донија. 

Под трајно вршење на дејноста, во смисла на 
став 1 од овој член, се подразбира вршење на 
дејноста најмалку 6 месеци, односно 3 месеци, ако 
дејноста се врши сезонски. 

Член 4 
Основица за издвојувана на средства за пот-

тикнување на извозот претставува основицата за 
пресметување на данокот од доход на организа-
циите на здружениот труд, намалена за доходот 
остварен со извоз на производи и услуги според 
учеството на извозот во вкупниот приход. 

Член 5 
Обврзниците од членовите 2 и 3 на овој за-

кон ги пресметуваат и ги издвојуваат средствата 
за поттикнување на извозот по стапка од 2,5% од 
основицата утврдена со член 4 од овој закон. 

Член 6 
Средствата за поттикнување на извозот се уп-

латуваат на посебна сметка на Самоуправната ин-
тересна заедница на Македонија за економски од-
носи со странство ка ј Службата на општественото 
книговодство. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се ко-
ристат според годишна програма за поттикнување 
на извозот на одделни производи и услуги што ќе 
ја донесе Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на ЈуГакедонија за економски односи со 
странство во согласност со Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Поконкретни критериуми и услова за користе-
ње на средствата во рамките на програмата утвр-
дува Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на Македо,нија за економски односи со 
странство. 

i 
Член) 7 

За користењето на средствата за поттикнување 
на 'извозот и за реализацијата на програмата од 
член 6 на овој закон, Самоуправната интересна 
заедница на Македонија за економски односи со 
странство повремено го известува Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

Самоуправната интересна заедница на Маке-
донија за економски односи со странство подне-
сува годишен извештај за користењето на сред-
ствата за поттикнување на извозот до Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 8 
Пресметаниот износ на средствата за поттик-

нување на извозот не влегува во основицата за 
пресметување на даноци, придонеси и на другите 
обврски од доходот. 

Член 9 
Во однос на утврдувањето и плаќањето на 

средствата за поттикнување на извозот, како и на 
казнените одредби, ќе се применуваат одредбите 
од Законот за данокот од доход на организациите 
на здружениот труд. 

Член 10 
Програмата од член 6, Самоуправната инте-

ресна заедница на Македонија за економски од-
носи со странство ќе ја донесе до 31 март 1983 
година. 

Член 11 
Републичкиот секретар за финансии, по потре-

ба, ќе донесе поблиски прописи за извршувањето 
на овој закон. 

Член 12 
Овој закон ќе се применува до крајот на 1983 

година. 
Член 13 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-

. менува од 1 јануари 1983 година. 
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76. 
Врз основа на член 21 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" бр. 15/80), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Соборот на општините, одржани на 25 февруари 
1983 година, ја разгледа Одлуката за определување 
на висината на надоместоците за употреба на јав-
ните патишта што се плаќаат за моторни и при-
клучни возила и донесе 

О Д Л У К А 
Собранието1 на Социјалистичка Република Ма-

кедонија е согла,сно со Одлуката за определување 
на висината на надоместоците за употреба на јав-
ните патишта што се плаќаат за моторни и при-
клучни возила, што ја донесе Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за па-
тишта на седницата одржана на 16 јуни 1981 го-
дина. 
СОБРАНИЕ НА C O l W А ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 08-583 
25 февруари 1983 година 

Скопје 

Претсед,ател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

77. 
Врз основа на член 117 став 2 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ" бр. 15/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Соборот на општините, одржани на 
25 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГОНАЛНАТА 
ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1983 

ГОДИНА 

Се потврдува Годишната програма за изградба, 
одржување и реконструкција на магистралната и4 

регионалната патна мрежа во СР Македонија за 
1983 година, што ја донесе Собранието на Репуб-
личката самоуправна ,интересна заедница за па-
тишта, на седницата одржана на 28 декември 1982 
година со новелираниот текст доставен на Собра-
нието на СРМ на 24 февруари 1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-599 Претседател 
25 февруари 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

78. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и О,пштествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА 
ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на (општестве-
ната заедница во Советот на Универзитетскиот цен-
тар за општествени науки во Скопје, поради истек 
на времето за кое се именувани: 

Кирил Алексовски, 
Илија Зафировски, 
Раде Гогов, 
Димче Димитриевски, 
Милутин Николовски, 
Емин Иљами, 
Дрита Карахасан — Бошковска, 
Вера Мициќ и 
Мирче Томовски. 

3ia претставници на 'Општествената заедница 
во Советот на Универзитетскиот центар за општес-
твени науки во Скопје се именуваат: 

Борис Алексовски, член на Советот на Репуб-
ликата, 

Перо Андоновски, помошник на Републичкиот 
општествен правобранител на самоуправувањето, 

Рецеп Златку, главен и одговорен уредник на 
весникот „Флака е влазеримит", 

Лазо Крстевски, член на Претседателството на 
Р К ССРНМ, 

Доне Николовски, член на Извршниот совет и-
секретар на Секретаријатот за финансии на Со-,: 
бранието на општина Чаир — Скопје, 

Стојмир Поповски, делегат во Општествено-по-. 
литичкиот собор на 'Собранието на СРМ, 

Миле Стој меновиќ, делегат во Соборот на здру- . 
жениот труд на Собранието на СРМ, претсед,ател 
на Културно-просветната заедница на општина Ку-
маново, 

Слободанка Тасевска, помошник на директорот 
на Републичкиот завод за општествено планира-
ше и 

Симо Трипуноски, претседател на Општинскиот 
комитет на СКМ — Тетово. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 08-568 
25 февруари 1983 година 

Скопј е 

Претседател 
на Собранието на ОРМ,-
Бошко Станковски, с. р-, 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на) Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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79. 
Врз основа на член 24 став 2, од Законот за 

заштита на националните паркови („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 33/80), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено -
лолитичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗАШТИТА 

НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВИ 

I 

Се разрешуваат (претставниците на општестве-
ната заедница во органот ,на управување на ОЗТ 
Национален парк „Пелистер" — Битола, поради ис- -
тек на времето за кое се именувани: 

Дуле Михајло, 
Трајан Печалевски и 
Трајан Тошевски. 
За претставници на општествената заедница 

во органот на управување на ОЗТ Национален 
парк „Пелистер" — Битола се именуваат: 

Павле Георгиевски, делегат во Општествено-
,политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Радуле Костовски, републички советник во Из-
БИЕНИОТ совет на Собранието на СРМ и 

Живко Магдевски, делегат во Општествено-
в о литичкиот собор на Собранието на СРМ. ! 

II 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во органот на управување на ОЗТ 
Национален парк „Маврово" — Маврови Анови, 

,поради истек на времето за кое се именувани: 
д-р Мифтар Курти, 
инж. Јово Апостолски и 
д-р Митко Панов. 
За претставници на општествената заедн.ица во 

органот на управување на ОЗТ Национален парк 
„Маврово" — Маврови Анови се именуваат: 

Александар Груевски, член на Советот на Ре-
публиката, 

Момчило Мицковски, делегат во Општествено-
но л итичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Садик Садику, потпретседател на Извршниот 
,совет на Собранието на општина Гостивар. 

III 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во органот на управување на ОЗТ 
Национален парк „Галичица" — Охрид, поради ис-
'Тек на времето за кое се именувани: 

д-р Слободан Поповски, 
Горѓи Стојановски и 
м-р Милчо Точко. 

За претставници на општествената заедница 
во органот на управување на ОЗТ Национален 
парк „Галичица" — Охрид се именуваат: 

Лилјана Мишева, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, професор во 
ЦОУ „Братство-единство" — Охрид, 

Димче Талески, началник на Општ. штаб за 
TO — Струга и 

Трајан Марковски, извршен секретар на Прет-
седателството на ОК на СКМ — Охрид, на работа 
во СОК — Охрид. 

IV 
Се разрешуваат претставниците на општестве-

ната заедница во органот на управување на ОЗТ 
Национални паркови и ловишта во Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

Павле Игновски, 
Ристо Групче и 
(инж. Југослав Тодоровски. 
За претставници на општествената заедница во 

органот на управување на ОЗТ Национални парко-
ви и ловишта во Скопје се именуваат: 

Миле Новаковски, помошник на републичк,иот 
секретар за внатрешни работи, 

Ванчо Цветковски, член на Советот на Репуб-
ликата и 

Блашко Јаневски, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-569 
25 јануари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на' здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

80. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-

НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

ПРИЛЕП 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Економскиот факул-
тет во Прилеп, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

Илија Неловски, 
Васко Павловски и 
Тод,е Аврамовски. 
За претставници на Општествената заедница во 

Советот на Економскиот факултет во Прилеп с^ 
именуваат: 

Орде Јадоски, член на Извршниот совет на Соб-
ранието на општина Прилеп, 

Кочо Мацановски, секретар на ОК на ОКМ — 
Крушево и 

Спиро Магдевски, член на Извршниот совет на 
Собранието на општина Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-570 
25 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепкалковски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, с. р. 
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81. 
Врз оскава на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на о,дделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на, 25 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-

ВЕТОТ НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ И 
ПОЛИТИЧКИ НАУКИ - СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница в'о Советот на РО Факултет за правни 
и политички науки — Скопје поради истек на вре-
мето за кое е именуван 

Томе Георгиевски. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на РО Факултет за правни и политички 
науки — Скопје се именува 

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-
талитичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-571 
25 февруари 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на. Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот! собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

82. 
Врз основа на член 35 од, Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр.. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Ошптествено-нолитичкиот со-
бор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА\ РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-

НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Работната организа-
ција Шумарски факултет во Скопје, поради истек 
на времето за кое се изменувани: 

инж. Живко Минчев, 
инж. Стево! Лазаревски, 
инж. Бранко Станковски, 
инж. Бранислав Таневски и 
Ж и в к о Стефановски.' 

За претставници на општествената заедница во 
Сове-тот на Работната организација Шумарски ф а -
култет во Скопје се именуваат: 

Јордан Јанев,, делегат во Соборот на ,здруже-
ниот труд на Собранието на 'СРМ, раководител на 

ООЗТ ,.,Црвени Брегови" при ЗИ,К „Повардарие" 
— Неготино', 

Панче Карталов, советник во Задружниот со-
јуз на Македонија, 

Бошко Костовски, дипл. инж., на работа во Сто-
панската комора на Македонија, 

Благоја Сотировски, дипл. шумарски инженер, 
на работа во ООЗТ „Паркови и з е л е н и л о " - Скопје, 

Панче Спировски, дипл. шумарски инженер, на 
работа во СОЗТ „Треска" - Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-572 Претседател 
25 февруари 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

, Претседател 
на Соборот) на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиов собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

83. 

Врз основа на член 35 од Законот за високото 
образование -(„Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република! 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
БИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

ЗА ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Собирот на работните луѓе на ф а к у л -
тетот за драмска уметност во Скопје,' поради истек 
на времето за кое е именуван 

Горавј Стефановски. 
За претставник на општествената заедница во 

Собирот на работните луѓе на Факултетот за драм-
ска уметност во Скопје се именува 

Иван Тошевски, републички советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-573 Претседател 
25 февруари 1983 година на Собранието на СРМ. 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот) дабар, 

Змгаз Б лазимовски , с. р. 
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84. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на' СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-по литичкиот со-. 
бор, одржани на 25 февруари 1983 година', донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИ-

ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ 
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници ,на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
индивидуален работоводен орган на ООЗТ Клиника. 
за гинекологија и акушерство при Медицинскиот 
факултет во Скопје се именуваат: 

Дрита Карахасан-Бошковска, делегат во Опш-
тествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ 
и 

Момчило Апостолов, заменик на секретарот на 
Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-574 
.25 февруари 1983 година Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
„на Ошптествено-полктичкиот! собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

Ѕ5. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
Л 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-полр1тичкиот со-
бор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 
НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШ-

ТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Конкурсната комисија за (избор на директор на 
ООЗТ Институт за заштита на растенијата — Скоп-
је се именуваат: 

Цветко Теофиловски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието' на СРМ и 

Михаил Пехчевски, заменик на главниот ре-
публички инспектор за земјоделство и шумарство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-575 Претседател 
25 февруари 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

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

Претседател 
ра Општествено-политичкмот) Јаобор, 

Валчо Близнаковски, с. р. 

86. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" б р ^ 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-по л Р1тичкиот со-
бор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 
НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 
ООЗТ КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛО-

ГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО! СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Конкурсната комисија за изготвување предлог за 
избор на индивидуален работоводен орган на ООЗТ 
Клиника за гастроентерохепатологија при Меди-
цинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

Димитар Јосифовски, претседател на Советот 
на Сојузот на синдикатите на Македонија на опш-
тина „Центар" — Скопје и 1 

Миле Јакоски, директор на Вишата школа за 
социјални работници — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-576 Претседател 
25 февруари 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје ^ Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиов собор, 

Банчо Близнаковски, с. р. 

87. 
Врз (основа на член 58 од Законот за системите 

за врски, за радносообраќ ај и поштенски, телег-
рафски сообраќај („Службен весник на СРМ" бр. 
14/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „СКОПЈЕ" -

СКОПЈЕ 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава согласност на Одлуката на /Работ-
ничкиот совет на Работната организација за ПТТ 
сообраќај „Скопје" — Скопје, донесена на 30 де-
кември 1982 година, со која за генерален директор 
на Работната организација за ПТТ сообраќај „Скоп-
је" — Скопје е именуван 

Радослав Вељановски, генерален директор на 
Работната организација за ПТТ сообраќај4 „Скопје" 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр:; 08-577 Претседател 
25 февруари 1983 година на 'Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот! собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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8.8. 
Врз основа на член 28, а BIO врс,ка со член 39 

од Законот за избор на членови на делегациите и 
на делегатите во Собранијата на олштествено-по-
литичките и самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/81) и заклучокот 
на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ ОД СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНАТА „ЦЕН-

ТАР" - СКОПЈЕ И ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 
I 

Се распишуваат дополнителни избори за избор 
на два делегати во Соборот' на здружениот труд 
'на 'Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од делегатските 'изборни единици на собра-
нијата на општините „Центар" — Скопје и Прилеп, 
согласно одлуката за определување на бројот на 
делегатите што се делегираат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
4/82). 

И 
Дополнителните избори за избор на делегати 

во Соборот на здружениот труд во собранијата 
на општина „Центар" — Скопје и Прилеп, ќе се 
одржат и тоа: 

— во 'Собранието на општината Прилеп, на 13 
април 1983 година 

— во Собранието на општината „Центар", Скоп-
је на 27 април 1983 година. 

Дополнителните избори да се извршат според 
нова листа на кандидати. 

III 
Ова решение влегува BOi сила со денот на обја-

вувањето во ,,,Службен весник на СРМ", а пропи-
шаните рокови за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 14 март 198'3 година. 

IV ' 
За спроведување на ова решение се грижи Ре-

публичката и општинските изборни комисии. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 2 0 - 2 

1 март 1983 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

89. 
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со член 2, 4 и 4-а од Уредбата за ограничување 
на прометот на моторен бензин и дизел-гориво 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/82 и 75/82), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД-
БАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ 
НА МОТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВО ЗА 
ПАТНИЧКИТЕ ВОЗИЛА, ТРАКТОРИТЕ И МА-

ШИНИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА БОНОВИ 

Член 1 
Во Уредбата за определување на количините 

на моторен бензин и дизел-гориво за патнички во-
зила, тракторите и машините врз основа на бо-
нови („Службен весник на СРМ" бр. 49/82) во член 
1, став 2, ред 1, во потточките под: 

— ,„6" зборовите „од 1 март до 31 октомври" се 
заменуваат со зборовите „од 1 февруари до 31 де-
кември" ; 

—I „г" зборовите „20 литри го машина" се за-
менуваат со ' зборовите „25 литри на 1 хектар ж е т -
вена површина". 

Член 2 
Во член 2, став 1, точка 1, во потточките под: 
— ,„6" зборовите „од 1 март до 31 октомври" се 

заменуваат со зборовите „од 1 февруари до 31 де-
кември" ; 

— „г" зборот „и" во првиот ред се заменува со 
зборот ,,,или" и зборовите „30 литри по машина" се' 
заменуваат со зборовите „25 литри на 1 хектар 
жетвена површина". 

Во точка 2, потточка а) бројот ,ДО" се заменува 
со „20". 

Член 3 
По член 2 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 2,-а 
На сопствениците на трактори кои се регистри-

рани за вршење на јавен превоз на стока се опре-
делува бензин или дизел гориво во количини од 
150 литри за едно возило за едномесечна потро-
шувачка. 

Боновите на корисниците од став 1 на овој 
член ги издава општинскиот орган на управата, 
надлежен за внатрешни работи 'врз основа на одоб-
рението за вршење јавен превоз на стока". 

Член 4 
Во член 6, став 1 зборовите „и чле,н 4" се -

бришат. 
Член 5 

Во член 6 се додава нов член кој гласи: 

„Член 6-а 
Боновите на корисниците од членот 4 на оваа 

уредба ги издав,а општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи врз основа на пред-
лог на здравствената организација". 

Член 6 
Оваа уред,ба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ^Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а се применува од 1 март 
1983 година. 

Бр. 23-410/1 Потпретседател 
24 февруари 19831 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, с. р. 

90. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/77) и член 7 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1983 година („Службен весник на СРМ" бр. 50/82), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 50/82), во раздел 62 -
Средства за финансирање на потребите на други 
општествено-политички заедници се вршат след-
ниве изменувања: 

— позиција 569, конто 440 — придонес на Ре -
публиката за Буџетот на федерацијата износот 
„5.373.000.000" на двете места се заменува со изно-
сот „5.369.500.000"; 

—I позиција 578, конто 445 — Кратово износот 
„18.833.000" се заменува со износот „22.333.000"; и 
износот на групата „329.468.000" се заменува со из -
носот „332.968.000". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави BIO „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија"^ 

Бр. 23-409/1 
24 февруари 1983 година 

Скопје 
Пот,претседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

91. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 22 декември 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 15 и 27 од Пра-

вилникот за издвојување, распоредување и кори-
стење на средствата за заедничка потрошувачка, 
донесен од работниците во Основната организација 
на здружениот труд „Орел" во Радовиш, во состав 
на Работната организација „Б,алканшпед", со ре-
ферендум на 30 март 1981 година и Табеларниот 
преглед кој е составен дел на Правилникот за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи донесен со референдум на 30 март 
1981 година, во делот во кој е извршено вредну-
вање на работите и работните задачи на возачите 
на леќи коли. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Орел" во Радовиш, на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 168/82 од 5 ноември 1982 година поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
актите означени во точката 1 на (Оваа одлука. По-
стапката беше поведена затоа што основано се по-
стави прашањето за согласноста на оспорените чле-
нови 15 и 27 со уставното начело на еднаквост, 
како и за нивната спротивност со член 173 став 
1 и 3 од Законот за здружениот труд и за согла-
сноста на оспорениот табеларен преглед со устав-
ното начело на распределба според трудот. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспоре-
ниот член 27 од Правилникот за распределба на 
средствата за заедничка потрошувачка е предви-
дено дека кредит за решавање на станбеното пра-
шање може да добие работник кој има вкупен и 
непрекинат работен стаж најмалку три години. 
Понатаму, Судот утврди дека во член 15 од овој 
правилник е предвидено право на стан да имаат 
работниците кои се постојано вработени во основ-
ната организација и- тоа под услов да имаат на ј -
малку три години работен стаж, со што работни-
ците кои немаат три години работен стаж се ста-
ваат во нееднаква положба со другите работници. 

Според член 173 став 1 и 3 од Законот за здру-
жениот труд, работникот кој засновал работен однос 
правата, обврските и одговорностите што ги има 
во работниот однос ги остварува од денот кога 
започнал да работи. Согласно, пак, дел II став 3 
алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија, неприкооновената основа на полож-
бата и улогата на човекот ј а сочинува, покрај 
другото, и еднаквоста на правата должностите и 
одговорностите на луѓето во согласност со устав-
носта и законитоста. 

Од изнесените уставни начела и законски од-
редби произлегува дека работникот од денот на 
засновањето на работниот однос вѕо организацијата 
на здружениот труд се стекнува со сите права кои 
му следуваат по основ на работа па и со правото 
да учествува во распределбата на средствата за 
заедничка потрошувачка. Со оглед на тоа, предви-
дуваното работникот да има определено работно 

искуство како услов за стекнување на право за 
учество во распределбата на средствата за реша-
вање на станбените потреби (станови и станбени 
кредити), доведува до нееднаквост на работниците 
во остварувањето на нивните права. 

На основа изнесеното Судот оцени дека оспо-
рените членови 15 и 27 од означениот правилник 
не се во согласност со уставното начело на еднак-
вост, како и дека се во спротивност со член 173 
став 1 и 3 од Законот за здружениот труд. 

5. Разгледувајќи го оспорениот табеларен прег-
лед, Судот утврди дека во него се предвидени две 
работни места за возачи на леќи коли со разли-
чен број на бодови. Во правилникот за организа-
ција на работата и 'систематизација на работните 
задачи исто така се предвидени две работни места 
за возачи на лека кола. Притоа, за едното работно 
место се бара работникот да е висококвалификуван 
возач, а за другото квалификуван возач. За овие 
работи и работни задачи е утврден потполно ист 
опис и попис. 

Согласно член 129 став 3 од Законот за здру-
жениот труд, придонесот на работникот во работата 
се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот 
на работата земајќи го предвид особено обемот и 
сложеноста на работата, квалитетот на остварените 
резултати на трудот, успешноста во користењето 
на средствата на трудот, остварените заштеди во 
работата, користењето, ,на работното време, одго-
ворноста во работата и условите под кои работи 
работникот. 

Со оглед на тоа што возачите на леќи коли е 
предвидено да вршат потполно исти работи и ра-
ботни задачи, а различното вреднување не е ре-
зултат на различниот обем и сложеност на овие 
работи и работни задачи, ниту пак на различните 
услови за работа, Судот утврди ,дека оспорениот 
дел од табеларниот преглед не е во согласност со 
уставното начело на распределба според трудот 
изразено во член 22 од Уставот на СР Македо-
нија, како и дека е во спротивност со член 129 
став 3 од Законот за здружениот труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точка 1 на оваа одлука. 

У. бр. 168/82 
22 декември 1982 година 

ч Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога,/ Николовски, с. р. 

92. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки по јавната 
расправа, на седницата одржана на 10 февруари 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за дополнување 

на Правилникот за утврдување на работите и ра-
ботните задачи бр. 03-823 и Одлуката за измену-
вање и дополнување на Правилникот за методо-
логија и вреднување на работите и работните за -
дачи бр. 03-823, донесени од Работничкиот совет на 
Печатницата „Просвета" во куманово на седни-
цата одржана на 28 мај 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Печатницата „Просвета" во К у -
маново на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одлуките означени во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нивната уставност и зако-
нитост. 
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4. На јавната расправа Судот утврди дема со 
првооспорената одлука во делот В — комерцијал-
на служба е додадена нова точка 14, со која се 
предвидени работи и работни задачи на надворе-
шен аквизитер-набавувач на работа (патник), да-
ден е описот ,на овие работи и работни задачи и 
се предвидени условите за нивното вршење. 

Во член 179 од Законот за здружениот труд е 
предвидена обврска работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд со самоуправен 
општ акт, со кој се уредува работниот однос, да 
ги уредат условите што работникот треба да ги 
исполнува за вршење на определени работи од-
носно работни задачи што во основната организа-
ција се вршат според нејзината дејност и природа, 
технологија и други услови на трудот. 

Од означенава законска одредба произлегува 
дека е неотуѓиво право на работниците во основ-
ната организација на здружениот труд да ги уре-
дуваат работите и работните задачи во основната 
организација и условите за нивното извршување. 
Меѓутоа, доколку во 'статутот или во самоуправна-
та спогодба за здружување на трудот на работни-
ците во основната организација, во одредбите во 
кои се утврдени основите на општествено-економ-
ските односи, работниците предвидат овластување 
ова право да може да го врши и работничкиот 
совет на основната организација на здружениот 
труд, тогаш, самоуправниот општ акт, со ној се 
уредуваат работите и работните задачи на работ-
ниците и условите за нивното вршење, може да го 
донесува и работничкиот совет на основната орга-
низација. 

Со оглед на тоа што првооспорената одлука 
работничкиот совет ја дрнел без овластување во 
статутот односно во самоуправната спогодба за 
здружување на трудот на работниците во печат-
ницатах Судот утврди дека одлуката ја донел не-
надлежен орган и поради тоа таа е во спротив-
ност со член 179 од Законот за здружениот труд. 

Со второ оспорената одлука е извршено зголе-
мување односно намалување на вкупниот број на 
бодовите и на бројот на бодовите по час, односно 
е намален процентот на провизијата за работи и 
работни задачи на определени работници без ут-
врдени основи и мерила за тоа намалување односно 
зголемување. 

Според член 23 од Уставот на СР Македонија 
и член 127 од Законот за здружениот труд,. работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд се должни да ги утврдат основите и мерилата 
за распределба на средствата за лични доходи, до-
дека според член 463 од истиот закон работниците 
во основната организација со референдум' одлучу-
ваат за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што второоспорената одлука ја 
донел работничкиот совету а не работниците на 
печатницата со референдум, и што зголемувањето 
односно намалувањето на вкупниот број на бодо-
вите и на бројот на бодовите по час односно на-
малувањето на процентот на провизијата за опре-
делени задачи е извршено без утврдени основи и 
мерила, Судот утврди дека тоа не е во согласност 
со член 23 од Уставот на СР Македонија и дека е 
во спротивност со членовите 127 и 463 од Законот 
за! здружениот труд. 

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

У. бр. 210/81 
10 февруари 1983 година 

I . Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд' на Македонија 
Гога Николовски, с. р. 

93. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното, деј -
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
29 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување устав-
носта и законитоста на член 15 точка 1-1 точка 
1,3 и точка 4 од Правилникот за решавање на стан-
бените потреби на работниците, донесен од работ-
ниците во Шумарскиот факултет во Скопје со ре-
ферендум одржан на 24 декември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Шумарскиот факултет во Скоп-
је на начин определен за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поднесе предлог до Уставниот суд на Македо-
нија за оценување уставноста и законитоста на 
одредбите од актот означен во точката 1 ,на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот неосновано 
се врши вреднување на квалитетот на станот на 
потстанар, затоа што тој може пред распределбата 
на становите да се пресели во друг стан во кој 
условите за живеење се полоши и врз основа на 
тоа да добие поголем број бодови, наспроти друг 
работник, кој е потстанар, а не постапил така. По-
натаму, во предлогот се наведува дека во членот 
15 точка 4 од правилникот, во- врска со утврде-ните 
мерила, неправилно е утврден различен број бодо-

. ви во зависност од возраста и полот на децата, за-
тоа што потребите за станбено живеење со ништо 
не се намалуваат нити зголемуваат ако детето е 
помладо од 10 години, односно постаро од 10 гог 
дини, уште помалку има врска со прашањето дали 
се работи за деца од ист или од различен пол. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 15 
од оспорениот правилник е предвидено дека во ос-
новот степен на станбена загрозеност се содржани 
квалитетот на станот, станбената површина по член 
на семејно домаќинство и правниот карактер на 
станбениот однос и по секој од овие основи се до-
бива одреден број бодови, така во зависност од 
квалитетот на станот се добива одреден број бо-
дови. Понатаму, во зависност од правниот карактер 
на станбениот однос се добиваат одреден број бо-
дови при што потстанарот добива 40 бода. Од тоа 
произлегува дека се вреднува квалитетот на ста-
нот на потстанарот. Исто така, Судот утврди дека 
според бројот на семејното домаќинство, брачната 
состојба и средството се добива определен број бо-
дови, при што е различен бројот на бодовите во 
зависност од тоа дали е брачна двојка без деца, 
или со деца до 10 години, или, пак, со деца над 
10 години, како и од тоа дали се децата од ист или 
различен пол. 

Согласно уставното начело на солидарност и за-
емност на секој спрема сите и на сите спрема секого 
изразено во дел II став 3, алинеја 6 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија, како и со-
гласно член 42 став 1 од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 37/77) и 
член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација со општ 
акт ќе го утврдат начинот, условите и редот на 
првенството по кој ќе се добива на користење стан 
во општествена сопственост. 

Од наведеното уставно начело и од изнесениве за-
конски одредби произлегува дека е самоуправно пра-

- во на работниците во организациите на здружениот 
ТРУД, да предвидат такви основи и мерила за ут-
врдување редот на првенство на доделување на 
користење на стан во општествена сопственост со 
кои пред се ќе се оствари уставното начело на 
заемности солидарност во задоволувањето на стан-
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белите потреби на работниците. Со тоа што во кон-
кретниот случај е утврден различен број бодови 
за квалитетот на станот на работникот (потстанар) 
и со тоа , што е утврден различен број бодови во 
зависност од возраста, полот и бројот на децата, 
Судот утврди дека не се повредува уставното на-
чело на заемност и солидарност. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 213/82 
29 декември 1982! година 

Скопје , " 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија 
Гога Николовски, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за даноците на 
граѓаните („Службен весник на СРМ" број 50/82), 
се поткраднале грешки, поради што се дава 

Бр. 7 - Стр. 115 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

1. Во член 11, се додава став 3 кој гласи: '„Точ-
ката 3 се брише". 

2. Во член Л4, ред четврти пред зборовите „по 
правило"' треба да стои „и". 

3. Во член 28, ре,д први, наместо бројот „1" 
пред запирката треба да стои бројот „2". 

4. Во член 34, став 2, наместо „став 4" треба 
да стои „став 5". 

5. Во член 37, став 1 ред втори по зборот „во-
ди" треба да стои запирка. 

Број 13-598 
4 март 1983 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

100. 
Врз основа на членовите 95 и 99 од Законот 

за патишта („Службен весник на СРМ" бр. 15/80), 
Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за патишта, на седницата одржана 
на 16. VI. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А ^ 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПА-
ТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И 

ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

1) За моторни и приклучни возила се плаќа 
надоместок за употреба на јавните патишта (во на-
тамошниот текст: патарина) за периодот од 12 ме-
сец^ и тоа: 

1. За товарни возила: 
а) за товарни возила (камиони и камионети), 

за специјални товарни возила и комбинирани во-
зила (комби) наменети за превоз на определени 
товари, според носивоста и тоа: 

— со носивост до 3 тони — 1.337 динари за 
секој тон носивост; 

— со носивост над 3 до 8 тони — 4.000 динари 
+ 1.800 динари за секој тон носивост над 3 тони; 

— со носивост над 8—10 тони — 13.000 динари . 
+ 1.940 динари за секој тон носивост над 8 тони; 

— со носивост над 10 тони 16.875 динари + 
2.250 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивоста на товарното возило не е изра-
зена во цели тони, патарината се плаќа за носи-
вост до, половина тон — во висина до 50% од из-
носот определен за еден тон, а за носивост над 
половина тон до полн тон — во износ определен 
за цел тон. 

б) за товарни трицикли со носивост до 400 кг. 
како за мотоциклите наведени во оваа точка "под 
9 според работната зафатнина на моторот, а за то-
варните трицикли со носивост над 400 кг. + 150 
динари. 

" Одлуката за давање согласност на оваа од-
лука, донесена од Собранието на СРМ на 25. II. 
1983 година, објавена е во „Службен весник на 
СРМ" бр. 7/83. 

2. За автобуси, комбибуси и комбинирани во-
зила (комби) за превоз на патници 150 динари за 
секое патничко седиште; 

3. За работни возила^ без оглед на носивоста и 
тежината — 375 динари за секое возило; 

4. За приклучни возила: 
а) За товарни приколки и за специјални то-

варни приколки, наменети за превоз на определе-
ни товари според нооивоста и тоа: 

- со носивост до 3 тони — 700 динари за се-
кој тон носивост, 

- со носивост над, 3 до 8 тони - 2.100 динари 
-f 987 динари за секој тон носивост над 3 тони, 

- со носивост над, 8 до 10 тони — 7.037 динари 
+ 1.150 динари, 

- со носивост над 10 тони — 9.937 динари + 
1.462 за секој тон носивост — над 10 тони. 

Ако носивоста на товарната приколка не е из-
разена во цели тони, патарината се плаќа за но-
сивост до половина тон — во висина до 50"% од 
износот определен за еден тон, а за носивост над 
половина тон — во износ определен за цел то-н,. 

б) За патнички автобуси и (приколки — 225 ди-
нари за секое патничко седиште. 

в) За работни приколки — 225 динари за се-
која приколка, без оглед на тежината. 

5. За влечни возила 
а) за трактори динари 
- до 18 KW (25 КЅ) 275 
- над 28 KW (25—40 КЅ) 410 
- над 29—46 KW (40—65 КЅ) 550 
- над 46 KW (над 63 КЅ) 680 
б) За теглачи со полуприколка до 10 тони но-

сивост како за товарни возила наведени во оваа 
точка под 1 според носивоста на приколката, а за 
секој тон носивост на полуприколката над 10 тони 
по 1.925 динари. 

Ако се регистрира само. теглач, не се плаќа на -
доместок за употреба на јавните патишта. 

6. За специјални возила за превоз на опреде-
лени лица — 375 динари за секое возило. 

7. За патнички возила според зафатнината на 
моторот и тоа: 

динари 
- до 900 см3 315 
- над 900 до 1350„ см3 470 
- над 1350 до 1800 см3 690 
- над 1800 до 2500 см3 1.000 
- над 2500 до 3150 см3 1.500 
- над 3150 см3 2.160 
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8. Патничките возила од точка 7 кои се преу-
редени за погон на плин, освен патарината од оваа 
точка плаќаат годишно и додатен надоместок во 
висина од 1.250 динари, а такси-возилата 2.800 ди-
нари. 

9. За мотоцикли според работната зафатнина 
на моторот и тоа: 

— до 125 см3 100 динари 
— над 125 до 250 см3 145 
— над 250 до 500 см3 180 ,, 
— над 500 до 1000 см3 220 
- ч над 1000 см3 260 
2) Имателите на моторни возила плаќаат надо-

месток пред поднесување на барањето за регистра-
ција односно за продолжување на регистрацијата 
на возилото и тоа во еднократен износ однапред 
за 12' месеци,'' опфаќа,јќи го и месецот во кој се 
врши регистрација односно продолжувањето на ре-
гистрацијата. 

По исклучок, авто транспортните организации 
на здружениот труд можат надоместокот да го пла-
ќаат во рати, секои три месеци однапред, во износ 
од една четвртина на тој надоместок. 

Органот на управата надлежен за внатрешни 
работи може да изврши регистрација на патничко 
моторно возило ако имателот на возилото поднесе 
потврда за платениот надоместок односно потврда 
за платена прва рата на надоместокот за автотран-
соортните орга-низации. 

3) Имателот на моторното возило што - привре-
мено го регистрира своето возило за време покусо 
од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот 
за тој временски период. 

4) Ако имателот на моторно или приклучно' во-
зило, возилото го одјави пред истекот на времето 
за кое платил патарина, може во рок од 3 месеци 
по одјавувањето к а ј општинскиот орган на упра-
вата надлежен за финансии да бара враќање на 
платената патарина за сите преостанати цели ме-
сеци. 

5) За отуѓено моторно возило или приклучно 
возило, за кое е платена патарина по точка 1 на 
оваа одлука^ новиот имател за тоа време не треба 
да плаќа патарина. 

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на 
висината на надоместоците за користење на јав-
ните патишта што се плаќа на моторни и приклу-
чни возила („Службен весник на СРМ" бр. 38/80). 

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

Бр. 08/1-2985/2 
30 декември 1982 година 

'Скопје 
Претседател, 

Саве Гаџевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
ДЕБАР 

101. 
Врз основа на член 13 од Законот на СИЗ за 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), 
Самоуправната спогодба за основање на ОСИЗ за 
образование и наука - Дебар, Собранието на За -
едницата, на седницата одржана на 21. II. 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност и од личен доход 
од вршење на самостојна стопанска и нестопанска 
дејност. 

Член 2 
. Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

О СИЗ за образование и наука изнесуваат: 
— придонес од личен доход на вработените во 

стопанство и нестопанство, освен воспитно-образов-
ните организации од основното и средното насочено 
образование, по стапка од 5%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 2%; 

.— придонес од личен доход од вршење на са-
мостојна стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 6%. 

Член 3 
Придонесот од личен доход од работен однос 

на воспитно-образовните организации од основ-
ното и средното насочено образование ќе се плаќа, 
по стапка од 2,5'%. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износ. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за утврдување стапки 
на придонеси, бр. 0102 од 13. III. 1979 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1983 година и 
ќе се објави во „Службен гласник на општината 
Дебар". 

Бр. 05-34/2 
21 февруари 1983! година 

Дебар 
Претседател, 

Лулзим Муладаути, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ДЕЛЧЕВО 

102. 
Врз основа на член 14 став 1 точка 4 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита — Делчево, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 16. XII. 1982 го-

.дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДЕЛЧЕВО за 
1983 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на пресметковната стапка на ОСИЗ 

за социјална заштита за 1983 година изнесува: 
— 0,38% од остварениот доход на стопанството 

на општината Делчево'; 
— 0,40% од личните доходи на вработените во 

општествените дејности на територијата на општи-
на Делчево; 

— 0,35% од личен доход за вршење на стопан-
ска и нестопанска дејност и 

— 0,10% од вршење на земјоделска дејност. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
/ 

Бр. 02-84/5 
16 декември 1982 година 

Делчево 
' Претседател, 

f . Пашалиски, с. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води граѓански спор за пла-
ќање издршка по тужбата на тужителот Минире 
Исени од с, Камењане, против тужениот Ибрахим 
Исени од с, Камењане, а сега на привремена работа 
во Швајцарија со непозната адреса. Вредност на 
спорот 24.000 динари. 

Бидејќи тужениот Ибра1хим Исени од с. Каме-
њане се наоѓа во странство со непозната адреса, 
се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да одреди свој полномошник или да се 
јави лично во судот. Доколку во определениот рок 
не се јави ќе му биде поставен привремен стара-
тел преку Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1380/82. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли-

цето Велиу Адил од с. Градец — Гостиварско кој 
наводно умрел од природна смрт во месец декем-
ври 1943 година во с. Градец, во рок од еден ме-
сец од денот на објавувањето на овој оглас во 
,,Службен весник на СРМ" да се јави на овој суд, 
"во колку е Ш.Ш. Истовремено судот ги повикува 
сите лица кои знаат за неговиот живот тоа да го 
соопштат на судот. По истекот на рокот од еден 
мѕес^ц судот ќе утврди дека Ш ѕ лице е умрено, 
доколку не се јави на огласот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 845/82. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје се реше-
нието ФИ. бр. 1098 од 16. XI. 1982 година, на ре-
гисТирска влошка бр. 1-921-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училишниот центар за средно об-
разование „Гоце Делчев", Ц. О. - Валандово со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Ѓорѓиев Михаил, директор, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Дончев Борис, 
в. д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1098/82. (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1131 од 25. XI. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1196-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Земјоделскиот факултет, О. 
Сол. О. со ООЗТ-Скопје, булевар „Југославија"" бб 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник проф. д-р Тома Ангеловски, в. д. декан, а 
се запишува како нов застапник д-р инж. Јордан 
Шокаровски, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1131/82. (451) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието фи. бр. 1163 од 13. XII. 1982 година, на 
регистирска влошка бр. 1-222-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Основното училиште „Глигор 
Прличев", Ц. О. нас. Железарница — Скопје со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Славковиќ Анка директор, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Домлевски Алек-
сандар, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1163/82. (452) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 943 од 26. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-107-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Предучилиш-
ната установа „Братство единство", Ц. О. — Скопје, 
ул. „Цветан ,Димов" бр. 49 со следните податоци: 
Фирмата на Предучилишната установа „Братство 
Единство", Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов" 
бр. 49 се менува, така што во иднина ќе гласи: 
Работна организација за згрижување и воспитание 
„Братство единство", Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан 
Димов" бр. 49. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 943/82. (453) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 126 од 5. VII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-141-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластените лица за 
застапување на РО Здравствен дом со ц. о. — 
Берово со следните податоци: Правото за заста-
пување на досегашниот индивидуален работоводен 
орган Кирил Николов престанува, а за (вршител на 
должноста индивидуален работоводен орган на ор-
ганизацијата е именуван д-р Методи Чучурски, кој 
GO неограничени овластувањата ќе ја застапува 
'организ аци јата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот 
дом со ц. о. - Берово, бр, 02-80/15 од 26. VI. 1982 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 126/32. (454) 

Окружниот стопански суд во Штип, со ре-
шението Фи. бр. 139 од 27. VII. 1982 година, на 
регистарска влошка бр. l-447-O-O ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита — Берово со 
следните податоци: Му престанува правото за зас-
тапување на Пачемски. Петар, досегашен потпис-
ник на Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита од Берово, а за сек-
ретар на Заедницата е именуван Ралповски Петар 
кој со неограничени овластувања ќе да застапу-
ва Заедницата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на ОСИЗ за социјална 
заштита — Берово, бр. 38/1 од 16. VII. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 139/82, (455) 

Окружниот стопански суд во Штип со ре-
шението Фи. бр. 140 од 27. VII. 1982 година, на 
регистарска влошка бр. 1-448-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата 
Берово со следните податоци: Му престанува пра-
вото за застапување на Пачемски Петар, досегашен 
потписник на ОСИЗ за општествена заштита на 
децата од Берово, а за секретар е именуван Рал-
е в с к и Петар, кој со неограничени овластувања 
ќе ја застапува ОСИЗ. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на Заедницата — Беро-
во, бр. 76/1 од: 16, VII. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. 
бр. 140/82. . (456) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 144 од 29. VI. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-117-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на 1овластеното лице за 
застапување на Централното училиште „Дедо Ило 
Малешевски" — Берово со следните податоци: Му 
престанува правото за застапување на Јован Ре-
цеповски, досегашен директор на ЦОУ „Дедо Ило 
Малешевски" од Берово, бр. 0202-95 од 29. VI. 1982 
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Чибаноски Јован, кој со неограничени овластувања 
ќе ја застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ „Дедо Ило 
Малешевски од Берово, бр. 0202-95 од 29. VI. 1982 
година, ^ 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 144/82. (457) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи бр. 174 од 20. X. 19Ф2 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-118-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Центарот за средно насочено обра-
зование „Ацо Русковски", Ц. О. — Берово со след-
ните податоци: Му престанува правото за застапу-
вање на Иван Бошначки, досегашен директор на 
Центарот, а за в. д. директор е именувана Зограф-
ска Вера, која со неограничени овластувања ќе ја 
застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Берово, бр. 
02-2258/1 од 5. X. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 174/82. (458) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 143 од 29. VII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-452-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за физичка култура, Ц. О. — Берово 
со следните податоци: Му престанува правото за 
застапување на Киро Соколовски, досегашен пот-
писник на Заедницата, а за секретар на Заедницата 
е именуван Ролевски Бранко, кој ќе ја застапува 
со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на ОСИЗ за физичка култура — Берово, 
бр. 0101-33 од 16. VII. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 143/82. (459) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 141 од 29. VII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-445-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за образование и наука, Ц. О. — Бе-
рово со следните податоци: Му престанува правото 
за застапување на Стојан Бубевски, досегашен сек-
ретар на заедницата, а за секретар е именуван 
Бранко Ролевски, кој ќе ја застапува ОСИЗ за 
образование и наука Ц. О. — Берово, со неограни-
чени овластувања. Уписот се изврши во регистарот 
врз основа на одлуката на ОСИЗ за образование и 
наука - Берово, бр. 02-63/1 од 16. VII. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 141/82. (460) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 170 од 20. IX. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-450-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на станувањето, Ц. О. — Берово со следните по-
датоци: Му престанува правото за застапување на 
Васил Брашнарски, досегашен секретар на Само-
управната интересна заедница на станувањето, 
Ц. О. од Берово, а за секретар е именуван К а ф е -
џиски Љупчо, кој со неограничени овластувања ќе ја 
застапува СИЗ на станувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на О СИЗ С — Берово, бр. 
0203-67/1 од 23. VII. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 180/82. (461) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ — Детска пневмо-фтизиоло-

гија при Градската општа болница ,,Моша Пијаде" 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
За пополнување на работите и работните за-

дачи и тоа: 
1. еден лекар специјалист оториноларинголог 

со неполно работно време од 2 часа неделно. 

У с л о в и : 

Кандидатите да се лекари специјалисти ото-
риноларинголози со 2 години специјалистички стаж. 

Со пријавите за конкурирање да достават: уве-
рение за положен специјалистички испит, соглас-
ност од Советот на ООЗТ каде што е вработен со 
полно работно време, согласност од органот на. уп-
равата надлежен за работите на трудот на општи-
ната и изјава дека не работи во друга организација 
или орган со неполно работно време. 

Некомплетираните пријави нема да бидат зе-
мени предвид при разгледувањето од Комисијата 
за работни односи. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". ^ 

Советот на ООЗТ Технолошки факултет —-
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

За избор на наставници и асистенти: 
1. избор на еден наставник, во , сите збања, по 

предметот „Теоретски основи на текстил"; 
2. еден асистент во областа на хемиското ин-

женерство. 

У с л о в и : 

Покрај општите услови пропишани со Законот 
за здружен труд, ка-ндидатите треба да ги испол-
нуваат и условите од Законот за високото обра-
зование на СРМв и од Правилникот за избор и ре-
избор на наставници и асистенти при факултетот. 

Своите пријави (кандидатите можат да г̂ и под-
несуваат секој работен ден во архивата на факул-
тетот или преку пошта и кон пријавата должни 
се да приложат список на стручните трудови и по 
еден примерок од самите трудови. 

Конкурсот е отворен 30 дека од денот на об-
јавувањето. 

Советот на Институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

За избор и реизбор на научни и стручни ра-
ботници 

1. Реизбор на еден виш стручен соработник во 
Одделението за селекција со семепроизводство или 
избор во звањето стручен советник. 

2. Реизбор во звањето научен соработник во 
Одделението за селекција со семепроизводство или 
избор во звањето научен соработник. 

3. Реизбор на еден асистент во Одделението за 
агротехника или избор во звањето научен сора-
ботник. 
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4. Реизбор во звањето помлад асистент во Од-
делението за технологија, ферментација и фабри-
кација или избор во звањето асистент. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за организација на науч-
ните дејности и Статутот на Институтот за тутун 
— Прилеп. 

Кон пријавата кандидатите да приложат: ди-
плома за завршен факултет, потврда за завршени 
постдипломски студии или одбрана на докторска 
дисертација, куса биографија и список на научни 
трудови. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат до Институтот за тутун — Прилеп. 

Советот на Основното училиште „Ристе Ристе-
ски" — с. Долно Косоврасти — Дебарско, врз ос-
нова на член 68 од Статутот на училиштето, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

За именување на индивидуален работоводен ор-
ган-директор на Училиштето 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

— да има завршено филозофски факултет или 
педагошка академија — гр-упа одделенска настава 
или друга група на македонски наставен јазик; 

— да има над 5 (пет) години работно искуство 
во струката; 

— да поодува морално-политички квалитети и 
организациони способности; ч 

да не е осудуван и против него да не се 
води истрага за кривично дело. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до коЖурсната комисија, 

Некомплетираните документи не се земаат во 
разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 (петнаесет) дена од 
денот на објавувањето. 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
.је ООЗТ Институт за лозарство и винарство — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р с 

за преизбор и избор на следните работни места: 

—еден наставник во звањето вонреден или ре-
довен професор по предметот општо лозарство; 

— преизбор на два асистента за наука во Од-
делението за лозарство; 

— преизбор на два асистента за наука во1 Од-
делението за винарство. 

v Кандидатот треба да ги исполнува условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ и согласно донесениот Правилник 
за утврдување на критериуми за пополнување на 
наставните, научните и стручните звања во РО 
Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за 
лозарство и винарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Цријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок за пријавување е 16 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 
став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78 и 
46/82), Собранијата на општините Чаир, Гази Баба 
и Кисела Вода — Скопје 

О Б Ј А В У В А А Т 

ДЕКА ЌЕ ВРШАТ ИЗБОР - ПОВТОРЕН ИЗБОР 
НА ДВАЈЦА СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД 

СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните ус-
лови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани прав-
ници со потребно искуство и стручно знаење, со 
положен правосуден испит и морално-политички 
квалитети за вршење на судската функција. 

Пријавите со потребните документи кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на 
општината Чаир — Скопје - Комисија за праша-
ња на изборите и именувањата во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето на соопште-. 
нието. 

\ С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 17/79 и 
46/82), собранијата на општините Центар и К а р -
пош објавуваат дека ќе извршат избор на два јца 
судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

Кандидатите за избор на судии треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно 
искуство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит; и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судиската функција . 
Заинтересираните кандидати, пријавите со по-

требните документи, треба да ги достават до Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на општината Центар во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на ова соопштение. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Закон за задолжително здружување на 
дел од средствата на општествената реп-
родукција за учество во финансирањето 
на изградбата на електроенергетски об-
јекти — — — — — — — — — — 105 
Закон 'за намалување на пресметаната 
амортизација на основните средства на 
организациите на здружениот труд и на 
другите корисници на општествените сред-
ства — — — — — — — — — — 106 
Закон за обезбедување средства за пот-
тикнување на извозот — — — — — 107 
Одлука за давање согласност на Одлуката 
за определување на висината на надоме-
стоците за употреба на јавните патишта 
што се плаќаат за моторни и приклучни 
возила — — — — — — — — — " 108 
Одлука за потврдување на Годишната 
програма за изградба, одржување и ре-
конструкција на магистралната и регио-
налната патна мрежа во СР Македонија 
за 1983 година — — - — — — 108 
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СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

— со објаснувања и судска пражтика и со обрасци— 
(со најновите измени на Законот) 

Ова ново издание на збирката ќе содржи: За-
кон за работните односи со најновите измени на 
Законот, објаснувања кон членовите на Законот, 
обрасци и примери на одлуки, решенија и други 
акти од областа на работиѓите односи, пример на 
Самоуправна спогодба (правилник) за работните 
односи на работниците во основните организации 
на здружениот труд и работните заедници, одред-
би за работните односи од Законот за здружениот 
труд (глава IV и V). 

Кон ова издание се дадени нови и дополнител-
ни објаснувања и упатства и примерна на Законот 
за работните односи. Проширени се објаснувањата 
кон одделните членови и се поткрепени со ставови-
те на Уставниот суд на Македонија и на судовите 
на здружениот труд, се укажува и на другите ста-
вови за одделни прашања. На тој начин (несомнено 
се проширува значењето на објаснувањата и упат-
ствата за примена на Законот и новите измени. 

Содржината на збирката е дополнета со Зако-
нот за приправниците на кој се дадени објаснува-
ња, примери на одлуки и решенија во врска со 
приемот на приправници на работа и Упатството 
за пропишување на образецот на договорот за из-
вршување на повремени или привремени работи 
(договор за д^ло) и образец на договорот за ра-
бота, како прописи односно акти кои имаат непос-
редно врска со остварувањето на Законот за работ-
ни односи. 

Збирката корисно ќе им послужи на работни-
ците што работат во стручните служби во органи-
зациите на здружениот труд, во самоуправните ор-
ганизации и заедници, а кои треба да им пружат 
помош на рабо1)гниците во' одлучувањето и уреду-
вањето на прашањата за работните односи. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, заме-
ник на претседателот на Републичкиот комитет за 
законодавство и организација, а рецензија и пред-
говор д-р Владимир Митков, професор на Правниот 
факултет во Скопје. Цена 300,00 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во, Советот на Универзитетскиот цен-
тар за општествени науки во Скопје — 108 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во органите на управување во организа-
циите на здружениот труд за заштита на 
националните паркови — — — — — 109 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Економскиот факултет во 
Прилеп — — — — — — — — — 109 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на РО Факултет за правни и 
политички науки '— Скопје - — — — НО 

110 

110 

111 

111 

111 

111 

112 

112 

112 

113 

113 

114 

115 

115 

116 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември"1 бр. 10-а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК - Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" - Скопје 

Одлука за разрешување и именуваше 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Работната организација 
Шумарски факултет во Скопје — — — 
Одлука за разрешување и име,нување 
претставник на општествената заедница 
во Собирот на работните луѓе на Факул-

I тегот за драмска уметност во Скопј е — — 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата за 
изготвување предло,г за избор на инди-
видуален работоводен орган на ООЗТ Кли-
ника за гинекологија и акушерство при 

(Медицинскиот факултет во Скопје — — 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Конкурсната 
комисија за изготвување предлог за из-
бор на директор на ООЗТ Институт за 

^заштита на растенијата — Скопје — — 
/Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Конкурсната 
комисија за изготвување предлог за избор 
на индивидуален работоводен орган на 
ООЗТ Клиника за гастроентерохепатоло-
гија при Медицинскиот факултет во С,копје 

^Одлука за давање согласност за именува-
ње генерален директор на Работната ор-
ганизација ПТТ сообраќај „Скопје" — 

^Скопје — — — — ' — — — — — 
/Решение за распишување на дополнител-
ни избори за избор на делегати во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на 
СРМ од собранијата на општината „Цен-
тар"— Скопје и општината Прилеп — — 

^ Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за определување на количините 
на моторен бензин и дизел гориво за пат-
ничките возила, тракторите и машините 
врз основа на бонови — — — — — 
Одлука за изменување на намената на 
средствата за посебни намени утврдени 
со Републичкиот буџет за 1983 година — 

/Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 168/82 од 22 декември 1982 година 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 210/81 од 10 февруари 1983 година 

'Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 2,13/82 од 29i декември 1982 година -
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за даноците на 
граѓаните — — — — — — — — 

Општи: акти на самоуправните интересни 
заедници 

I^J^UllJJL 
Одлук-а за определување на висината на 
надоместоците за употреба на јавните па-
тишта што се плаќаат за моторни и прик-
лучни возила — — — — — — — 

ДЕБАР 

Одлука за утврдување стапки на придо-
неси за 1983 година — — — — — — 

ДЕЛЧЕВО 

Одлука за висината на пресметковната 
стапка на Самоуправната интересна за-
едница за социјална заштита — Делчево' 
за 1983 година — — — — — — — 


