
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 14 мај 1985 
С к о п ј е 

Број 15 Год. XLI 

Претплатата за 1985 година изнесу-
ва 2.000. динари. Овој број чини 40 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

178. 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за ре-
публиките награди („'Службен весник на СРМ" број 
39/84), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ", „КЛИ-
МЕНТ ОХРИДСКИ", „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", „МИТО ХА-

ЏИ ВАСИЛЕВ"ЈАСМИН" и „25 МАЈ" 

I 
Паричниот износ на републичката награда „11 

Октомври" за долгогодишни остварувања се утврду-
ва во износ од 100.000 динари. 

Паричниот износ на републичките награди „11 
Октомври", „Климент Охридски", „Гоце Делчев", 
„Мито Хаџи Василев-Јасмин" и „25 Мај" за повеќе-
годишни односно едногодишни остварувања се утвр-
дува -во износ од 50.000 динари. 

II 
'Со шегувањето во сила на оваа (одлука престану-

ваат да важат: Одлуката за утврдување вишната на 
паричниот износ 'на наградата „11 Октомври", број 
08-1755 од 26 јуни 1984 година („Службен весник на 
СРМ" број 23/84), Одлуката за утврдување висината 
на паричниот износ на наградата „Климент Охрид-
ски", број 08-1756 од 26 јуни 1984 година („Службен 
весник на СРМ" број 23/84), Одлуката за висината на 
паричниот износ на наградата „Гоце Делчев", број 
06-1111 од 18 април 1978 година („Службен весник 
на СРМ" број 15/78), Одлуката за утврдување виси-
ната на паричниот износ на наградата „Мито Хаџи 
Василев"Јасмин", број 08-1754 од 26 јуни 1984 (година 
(„Службен весник на СРМ" број 23/84) и Одлуката за 
висината на паричниот износ на наградата „25 Мај", 
број 08-1803 од 26 март 1981 година („'Службен весник 
на СРМ" број 11/81). 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден' од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1238 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот собар, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

179. 

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од 
Законот за 'избор на членови на делегации и деле-
гати во општествено-политичките заедници и на са-
моуправите интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" брод" 41/81) и Заклучоците на Соборот таа 
здружениот труд од 26 април 1985 година, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ЧЕТИРИ ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ОД СОБ-

РАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ТИТОВ ВЕЛЕС, 
НЕГОТИНО, СТРУМИЦА И ОХРИД 

Се распишуваат дополнителни избори за избор 
на четири делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од делегатските изборни единици на собра-
нијата на општините Титов Велес, Неготино, Струми-
ца и Охрид, согласно Одлуката за определување на 
бројот на делегатите што се делегираат во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/81). 

II 

Дополнителните избори за избор на четири де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на СРМ во 'собранијата на општините Титов Ве-
лес, Неготино, Струмица и Охрид да се извршат спо-
ред новата листа на, кандидати. 

Дополнителните избори во собранијата на општи-
ните Неготино и Охрид да се извршат на 27. VI. 
1985 година, а во општините Титов Велес и Стру-
мица на 19. VI. 1985 година. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а пропиша-
ните рокови за изборните дејствија почнуваат на 17 
мај 1985 година. 

За спроведувањето на ова решение се грижат 
општи и ските изборни комисии на општините Титов 
Велес, Неготино, Струмица и Охрид, како и Репуб-
личката изборна комисија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1355 
10 мај 1985 година 

'Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

инж. Станко Младеновски, с. р. 
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180. 
Врз основа ма член: ,2 и член 7 од Законот за по-

милување („Службен весник на СРМ" др. 8/77) член 
102 од 'Кривичниот закон на СФРЈ и критериум ите-
ва групно помилување на осудени лица, Претседател 
ството на СР Македонија, на седницата одржана на 
7 мај 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД ЧЕТИРИЕ-

СЕТГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА 
ЗЕМЈАТА 

I 
Се ослободуваат од натамошно извршување на 

изречената казна затвор осудените лица: 

1. Али Реџеп Бориша, 
2. Антевски Петар Никола, 
3. Ацковски Трпе Јаким, 
4. Апостолски Ристо Наум, 
5. Бетулов Шериф Али, 
6. Балиски Јордан Душко, 
7. Божиновски Трифун Слободан, 
8. Беличев Крум Тодор, 
9. Бечвиновска Марко Темјана, 

10. Брндевски Стефан Георги, 
11. Гласновиќ РОКО Антун, 
12. Домазетовски Благој Ѓорѓи, 
13. Дојчинови Паско Иван, 
14. Златковиќ: Светозар Велибор, 
15. Иванов Ванчо Методи, 
16. Илиевски Арсо Борислав, 
17. Ивановски Апостол Тоде, 
18. Ицев Костадин Кољо, 
19. Јаблановиќ Предраг Михајло, 
20. Јаневска Димитрија Елизабета, 
21. Јовков Санде Димитрија, 
22. Јовановски 'Стојче Драги, 
23. Картов Јован Никола, 
24. Кавржов Стојче Љупчо, 
25. Капсаров Благоја Томе, 
26. Манев Фено Костадин, 
27. Медиу Ишреф Мехат, 
28. Митев Бранко М и т о , 
29. Младенов Тасе Душко, 
30. Михајловиќ Арсение Добривое, 
31. Мишковски Борис Миле, 
3 2 . НИКОЛОВ ИЛО КОЛО, 
33. Наумовски Никола Раско, 
34. Николовски Владо Димитар, 
35. Орачки Ефтим Петар, 
36. Пецев Јордан Александар, 
37. Поповски Душан Слободан, 
38. Ристевски Андон Благојче, 
39. Ристовски Ристо Горан, 
40. Ристов Радивој Драго. 
41. Селимовски Рамадан Џеват, 
42. Спасевски Боге Никола, 
43. Стаменковски Стојмен Стојан, 
44. Таир Шабан Мисим, 
45. Тасески Вангел Благоја, 
46. Тихомиров Тихомир Тодор, 
47. Тушкаловкжи Славе Љупчо, 
48. Усеиновеки Усеин Себаедин, 
49. Хаџиничев Никола Илија, 
50. Цветановски Тодор Љупчо, 
51. Цветановски Раско Славе,, 
52. Цури Рушан Мерџан:, 
53. Џеладин Метуш Шаин, 
54. Шабани Амди Камбер. 

И 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Абази Рушан Рами, од 4 (четири) на 3 (три) 

години и 6 (шест) месеци, 
2. Ајдинов Асан Демирали, од 5 (лет) години и 

2 (два) месеца на 4 (четири) години и 8 (осум) ме-
сеци, 

3. Ала Евзиј.а Садразем, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

4. Алили Меџди (Суат, од 2 ((две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци, 

5. Алимовски Ахмет Имер, од 110 (десет) на 9 
(девет) години,, 

'6. Анакиев Стоил Костадин, од 7 '(седум) години 
на 6 (шест) години и 3 (три) месеци, 

7. Ангеловски Иљо Ѓоре, од 8 ^сум) на 7 (седум) 
години и 3 (три) месеци, 

8. Апостолоски Миле Љупчо од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

9. Богатинов Коле Јонче, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

10. Богатинов Санде Спасе, од 14 ^четиринаесет) 
години на 12 (дванаесет) години и 6 '(шест) месеци, 

11. Божинов Илија Тушо, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

12. Василев Славчо Мите, од 11 '(единаесет) на 10 
(десет) години, 

13. Велков Ванчо Ристо, од 2 1(две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

14. Војнески ,Војне Чедо, од 4 ((четири) години на 
3 '(три) години и 6 (шест) месеци, 

15. Гаџов Лазо Ристо, од 2 ((две) 'години на 1 
(една) година и 6 (шеат) месеци, 

16. Го лубев Ристо Божин, од 4 ((четири) години 
на 3 '(три) години и 3 (три) месеци, 

17. Далипи Далип Заим, од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години, 

18. Димовски Гога Илија, од 2 (две) години и 7 
(седум) месеци на 2 (две) години и 1 (еден) месец, 

19. Димовски Богоја Боре, од 11 ((единаесет) на 
10 ((десет) години, 

20. Димитриевски Мите Петар, од 3 (три) години 
на 2 (две) 'години и 6 (шест) месеци, 

21. Дуцкиновски Анастас Милутин1, од 4 (четири) 
на 3 (три) (години, 

22. ѓорѓиев Димче Петре, од 2 (две) на 1 (една) 
година, 

23. Ѓурчиноски Стојан Танче, од 6 (шест) на 5 
(пет) години, 

24. Етеми Абдула Хавеија, од 7 (седум) години 
и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) 
месеци, 

25. Здравковски Марко Александар, од 2 (две) 
години и 4 ^(четири) месеци на 1 (една) година и 
10 (десет) месеци, 

26. Здравковски Славе Стефан, од 7 (седум) на 
6 '(тест) години, 

27. ,Иванов Панде Глигор, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци, 

28. Илиевски Стојан Борка, од 9 (девет) на 8 
((Осум) години, 

29. Иљази Рушид Алиосман, од 7 (седум) години 
на 6 (шест) години и 3 (три) месеци, 

30. Јовановски Добре Томе, од 2 (две) години 
и 10 (десет) месеци на 2 (две) години и 4 (четири) 
месеци, 

3,1. Јосимовши Владо Рато, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

32. Кајтазов Бајрам Кајтаз, од 11 '(единаесет) на 
10 (десет) години, 

33. Каровски Методија Јонче од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

34. Колевска Петко Деса, од 12 (дванаесет) на 
10 ((десет) години, 

35. Кочаџиевски Велјан Александар, од 3 (три) 
години на 2 '(две) години и 6 (шест) месеци, 

36. крстевски Никола Славчо, од 2 (две) години 
и 8 (01сум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца, 

37. Лазаров Христо Андон, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

38. Лазаров Јован Димитар, од 7 (седум) години 
и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 9 (девет) 
месеци, 

39. Љаков Лазо Васил, од 12 (дванаесет) години 
и 4 (четири) месеци, на 11 (единаесет) години и 4 
(четири) месеци, 

40. Љаггифи Исмаил Мухамед, од 4 (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) 
месеци, 
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41. Марковски Марко Блаже, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и в (шест) месеци, 

42. Марке Решит Џафер, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

43. Маликовски Малиќ Зеруш, од 8 (осум) на 7 
(седум) години, 

44. Мемеди Фаик Рецепт, од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години, 

45. Меродиева Спасо Добра, од 7 '(седум) на 6 
(шест) 'години, 

46. Мемети Ѓулас Бекир, од ,12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

47. Менковиќ Алија Фадил, од 9 (девет) години 
и 11 (единаесет) месеци на 8 (осум) години и 11 (еди-
наесет) месеци, 

48. Мемеди Назиф Бесим, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

49. Мефаиловски Илмија Џевџет, од 3 (три) го-
дини и 7 (седум) месеци на 3 (три) години и 1 '(еден) 
месец, 

50. Милошевски Милош Божидар, од 4 (четири) 
години и 4 (четири) месеци на 3 (три) години и 7 
(седум) месеци, 

51. Миленковиќ Станојко Трајан, од 12 (дванае-
сет) години и 5 (шест) месеци на 11 (единаесет) го-
дини и 6 (шест) месеци, 

52. Миов Александар Мише, од 4 (четири) години 
на 3 ,(три) години и 3 -(три) месеци, 

53. Мицев Илија Блажо, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години, 

54. Митев Костадин Илија, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

55. Наков Димитар Радослав, од 10 (десет) на 
9 (девет) -години, 

56. Натевски Диме Вангел, од 4 (четири) години 
на 3 (три) го доши и 6 -(шест) месеци, 

57. Пател Осман Есад, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години, 

58. Петковски Владимир Божидар', од 5 (пет) го-
дини на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци, 

59. Пешовски Борис Зоран, од 4 (четири) години 
и 2 (два) месеца на 3 (три) ич)дини и 5 1(оет) месеци, 

60. Рамиќ Асан Рефик, од 2 (две) години и 8 
(осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца, 

61. Рамадани Идриз Адемсафи, од 8 '(осум) годи-
ни и 3 ((три) месеци на 7 '(седум) години и 6 '(шест) 
месеци, 

62. Раимов Нијази Муртезан, од 41 (единаесет) 
н.а 10 (десет) години, 

63. Рапев Илија Методија, од 3 (три) години и 
9 (девет) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци, 

64. Реџеловски Реџеп Есат, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

65. Селмани Амди Р'амиз, од 5 -(пет) години на 
4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

66. Селмани Меди Вејсел, од 12 (дванаесет) на 
11 -(единаесет) години, 

67. Стојанов Стојче Никола, од 6 (шест) на 5 
(пет) години, 

68. Стојановски Милан Светислав, од 4 (четири) 
години и 2 (два) месеца на 3 '(три) години и 8 (осум) 
месеци, 

69. Стојановски То)дор Душко, од 6 (шест) годи-
ни и 6 (шест) месеци на 6 '(шест) години, 

70. Стојановски Стоиле Ранко, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 6 '(шест) месеци, 

71. Стојов Сребрен Ристо, од 10 '(десет) на 9 (де-
вет) години, 

72. Стрика Јован Верица, од 1 (една) година и 
9 (девет) месеци на 1 '(една) година и .3 (три) месеци, 

73. Сулејмани Нуредин Садри, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

74. Сулејмаеов Ќемал Зекријат, од 10 (десет) на 
9 (девет) години, 

75. Ќурчински Димитар Панте, од 5 (пет) на 4 
(четири) години м 3 (три) месеци, 

76. Умерооки Кенан Орхан, од 4 (четири) години 
на 3 (три) (години и з ;(три) месеци, 

77. Фејзулаи Тефик Фадиљ, од 13 (тринаесет) го-
дини и 6 (шест) месеци на 12 , (дванаесет) години и 
6 (шест) месеци, 

78. Филиповски Панде Никола, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

79. Џуклески Живко Драган; од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

80. Шапков Милан Стојанче, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

81. Шерифови^ Алија Мујо, од 10 '(десет) години 
и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години и 6 (шест) 
месеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-316 Претседател 
7 мај 1985 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Ванчо Апостолски, с. р. 

181. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата (Одржана на 7 мај .1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободува од натамошно извршување на из-

речената казна затвор осуденото лице: 
1. Спасов Лазар Боро, од с. Оризари. 

II 
Им се услови на 1 година извршувањето на изре-

чената казна затвор на осудените лица: 
1. Спасовски Милан Данчо од Крива Паланка, во 

траење од 2 месеца, 
2. Стојменов Јаким Стојмир од с. Косевци, во 

траење од 2 месеца, 
3. Цветановски Божин Цветан од с. Мургашево 

во траење од 3 месеци, 
4. Ајтовски Мишо Симион од Кочани, во траење 

од 3 месеци, 
,5. Костоска Ристе Ратка од- Прилеп, во траење 

од 3 месеци, 
6. Томев Блаже Миле од Кочани, во траење од 

3 месеци. 
III 

Му /се услови на 3 години извршувањето на изре-
чената казна затвор на осуденото лице: 

1. Нешов Гога Никола од Кочани, во траење 
од 7 месеци. 

I V ' 
Делумно се ошободуваат од натамошно извршу-

вање на 'изречената казна затвор 0'судените лица: 
1. Михајловиќ Воислав Нинослав од Скопје, во 

траење од 6 месеци, 
2. Ѓорѓиевски Спасе Стојан од с. . Герм,ан, во 

траење од 1 година, 
3. Ивевски Мехмед Садула, од с. Дебреште, во 

траење од 3 години. 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-317 Претседател 
7 мај 1985 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Ванчо Апостолски, с. р. 

182. 
Врз основа на член 393 став 1 точка 4 од Уста-

вот на 'Социјалистичка Република Македонија и член 
25 од Законот за државната управа, Извршниот со-
вет на 'Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВИОНИ ЗА ГАСНЕЊЕ НА 

ШУМСКИ И ДРУГИ ПОЖАРИ 
Член 1 

Со оваа уредба се утврдуваат случаите и постап-
ката на користење на авиони наменети за гаснење 
на шумски и други пожари настанати на територија" 
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та на Социјалистичка Република Македонија, а што 
ги одржува и користи Сојузниот (секретаријат за на-
родна одбрана. 

Член 2 
'Авионите од член .1 на оваа уредба можат да се 

користат во случаи на настанати пожари во: 
1. стопански Шуми чија вкупна површина изнесу-

ва над 100 ха; заштитни шуми и шуми со посебна 
намена; шуми на тешко пристапни подрачја (оддале-
чени од населени места и без -соодветни сообраќај-
ници) ; земјоделски посеви, пасишта и утрини (само 
ако поради големината и интензитетот на пожарот 
противпожарните единици не се во состојба да то 
спречат неговото ширење и постои опасност истиот 
да се прошири на шуми, -стопански објекти и насе-
лени места и 

2. стопански и 'воени објекти оо леши кровови 
или ,по случаи кота се работи за настанати пожари 
на околниот прО'Стор заради што објектите се непосред-
но загрозени, а противпожарните единици не се во 
состојба брзо да 'го локализираат пожарот. 

Член 3 
Во (случај на пожар од член 2 на оваа уредба, 

командирот на професионалната противпожарна еди-
ница во општината го известува општинскиот штаб 
за цивилна заштита за потребата од користење на 
авиони во акцијата за гаснење на шумски и други 
пожари. 

Барање за повикување на авиони за гаснење на 
шумски и други пожари поднесува командантот на 

општинскиот штаб за цивилна заштита до команди-
рот на Републичкиот 'Штаб за цивилна заштита кој 
одлучува за потребата од користење на авиони во 
акцијата за гаснење на шумски и други пожари. 

Ако командантот на Републичкиот штаб за ци-
вилна заштита одлучи да се користат авиони во ак-
цијата за гаснење на шумски и други пожари, го из-
вестува Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 4 
Републичкиот комитет за сообраќај и врски во 

согласност со Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство ги определува водените 
површини на природните и вештачките езера во Со-
цијалистичка Република Македонија од кои (авиони-
те ќе земаат вода за гаснење на 'шумски и други по-
жари, го врши нивното обележување и се грижи за 
одржување на обележувањата. 

Член 5 
Барањето за повикување на авиони за гаснење 

на шумоски и други пожари претставува образец и е 
составен дел од оваа уредба. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-656/1 'Потпретседател 
23 април 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, с. р. 

Б А Р А Њ Е 
за повикување на авиони за гаснење на ш у м о т и други пожари 
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183., 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Из-

вршниот 'совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), а во врска со 
член 20 став 5 од Законот за извршување на Репуб-
личкиот буџет за 1985 година („Службен весник на 
СРМ" бр 42/84), Извршниот ,совет на 'Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИЗГРАДБА И 
ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

УЧЕБНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Приходите што ги остварува Републичкиот завод 

за меѓународна научно-техничка 'соработка од врше-
ње на услуги, во износ од 135.203.875 динари, (ќе се 
користат како учество на Републиката за изградба и 
опремување на објекти и издавање на учебници за 
потребите на насоченото образование. 

Член 2 
Средствата од член 1 од оваа одлука се преве-

дуваат на Републичката заедница за насоченото об-
разование и ќе се користат за реализација на Про-
грамата за изградба и опрема на простор во насоче-
ното образование во СР Македонија во периодот од 
1981 до 1985 годин а и за реализација на Програмата 
за издавачка дејност на РО „Просветно дело" и РО 
„Наша книга" за издавање на учебници за насоче-
ното образование и тоа: 

— за изградба и опремување на ученички дом 
во Скопје во износ од 125.203.875 динари и 

— за (издавање на учебници за насоченото обра-
зование во (износ од 10.000.000 динари. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен верник на 'Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-658/1 Потпретседател 
23 април 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, с. р. 
184. 

Врз основа на член 17-а од Законот за обезбе-
дување постојани средства на Фондот на Федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на (стопански 
недоволно развиените републики и автономни покра-
ини во периодот од 1981 до 1985 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 31/81, (18/82, и -19/83), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИ 
ТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ 
СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1981 ДО 1985 ГОДИНА, во 1985 ГОДИНА 

1. Стапките на задолжителниот заем утврдени со 
член 7 и 8 од Законот за обезбедување постојани 
средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање 

на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини во периодот 
од 1981 до 1985 година (Законот), (во 1985 година 
линеарно се зголемуваат и изнесуваат: 

— 8% за трговијата на мало, туристичкото пос-
редување, осигурувањето на имоти и лица и 'Проек-
тирањето и сродни технички услуги; 

— 6,4% за градежништвото; 

— 2,4% за производството на феролегури, про-
изводството на руди од обоени метали, производ-
ството на обоени метали и у. сл уште во областа на 
прометот; 

— -1,6'0/о за производството на железна руда, про-
изводството на железо и челик, производството на 
неметални минерали, производството на (базни хе-
миски производи, производството и (преработката н'а 
хартија, производството на текстилна преѓа и ткае-
нини, производство на готови текстилни производи, 
производство на кожа и крзно, производство на 
кожни обувки и галантерија, преработката на кау-
чук, производството на прехранбени производи, про-
изводството на добиточна храна, земјоделското про-
изводство, водостопанството, ПТТ услугите и угости-
телството ; И 

— 4,8% за обврзниците за кои со Законот не 
се предвидени ослободувања и за обврзниците кои 
заемот не го плаќаат по посебните стапки од алине-
ја 1, 2, 3 и 4 на овој член. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" 

Бр. 23-644/1 
23 април 1985 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

185. 

Врз основа-на член 28 став 4 од Законот за ор-
ганизирање на дејност за унапредување на образова-
нието и воспитувањето '(„Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74), Извршниот савет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВА-
. ЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

1. Се разрешуваат досегашните (претставници на 
општествената заедница во Советот на Републичкиот 
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завод за унапредување на образованието и воспиту-
вањето, поради истек на времето за кое се имену-
вани : 

— Ленче Гаврилска, 
— Викторија Каменарска, 
— м-р Ремзи Несими. 
12. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Републичкиот завод за унапредување 
на образованието и воспитувањето се именуваат: 

— м-р Благородна Лакинска, асистент на Фило-
зофшиот факултет во Скопје, 

— д-р Александар Самарџиев, професор на При-
родно-математичкиот факултет во Скопје, 

—' 'Софија Стефановска, директор на Детската 
градинка „13 Ноември" — Скопје. 

Бр. 17-518/2 Потпретседател 
23 април 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, с. р. 

186. 
Врз основа на член 4 од Законот за финансира-

ње на истражувачките работи во 'рударството („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 48/74), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СЕКРЕТАР НА 

СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО 
РУДАРСТВОТО 

Се разрешува од должност секретар на 'Советот 
за истражувачки работи во рударството Михаило 
Шишковски, поради исполнување на условите за пен-
зија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 30 јуни 1985 година. 

Бр. 17-747/1 Потпретседател 
23 април 1985 година на Извршниот . совет, 

Скопје Кочо Тулевски, с. р. 

187. 
Врз основа на член 4 од Законот за финансира-

ње на истражувачките работи во рударството („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 48/74), Извршниот 'совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА ИС 

ТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

За 'Секретар на 'Советот за истражувачки рабо-
ти во рударството 'се именува м-р Томислав Новаков-
ски, главен инженер, научен соработник во Институ-
тот за рударство и металургија при Рудници и же-
лезарница „Скопје" — ^Скопје, сметано од 1 јули 
19185 година. 

Бр. 17-748/1 Потпретседател 
23 април 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Талевски, с. р. 

188. 
' Врз основа на член 170 од Законот ^ 'државната 

управа („Службен весник на СРМ4 бр. 45/80), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА 

За директор на Републичкиот завод за информа-
тика се именува Трајче Мукаетов, досегашен дирек-
тор на РЕ Информатика во „Алкалоид" — Скопје. 

Бр. 17-584/1 Потпретседател 
28 март 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, с. рг 

189, 
Брз основа на член 172 став 2 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-

НО ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

За заменик на директорот на Републичкиот завод 
за меѓународна научно-техничка соработка се имену-
ва Ристо Шанев, досегашен помошник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за култура. 

Бр. 17-504/2 
28 март 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

190. 
Врз основа на 'член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУР-

НИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

За помошник на претседателот на Републичката 
комисија за културни врски со странство се назначу-
ва Никола Кичевски, досегашен советник на претсе-
дателон' на Републичката комисија за културни врски 
со странство. 

Б р . 17-5,85/1 
28 март 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

191. 
Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за 

внатрешни работи — -Пречистен текст („Службен вес-
ник на СРМ" бр 37/80), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУ 
ВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Цените на обрасците што се употребуваат во 
органите на управата надлежни за внатрешни работи, 
изнесуваат ;и тоа за: 

1. Лична карта 50,00 динари 
2. Возачка дозвола 80,00 „ 
3. Дозвола за возач на трактор 80,00 „ 
4. Возачка потврда 80,00 „ 
5. Сообраќајна дозвола за регистри-

рано возило 80,00 „ 
6. Сообраќајна дозвола за регистри-

рано возило ('земјоделски трак-
тор) 80,00 „ 

7. Потврда за регистрација, за регис-
трирано возило 80,00 „ 

8. Потврда за привремена регистра-
ција на (возило 50,00 „ 

9. Дозвола за поседување и носење 
на оружје 50,00 „ 

10. Дозвола за поседување оружје 50,00 „ 
11. Тест за полагање возачки испит 30,00 „ 
12. Извод од матичната книга на ро-

дените за употреба во странство 30,00 „ 
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13 Извод од матичната книга на /вен-
чаните за употреба во (странство 30,00 „ 

14. Извод од матичната книга на ум-
рените за употреба во странство 30,00 „ 

15. Постојана пропусница за движење 
и задржување на аеродром 20,00 „ 

16. Привремена пропусница за дви-
жење и задржување на аеродром 20,00 „ 

17. Барање за издавање пропусница 
во малограничен (сообраќај на ли-
ца 20,00 

18. Пропусница за премин: на Југосло-
венско -бугарока граница во мало-
граничен сообраќај ма лица 60,00 „ 

19. Привремена дозвола за движење 
и престој во граничен појас 20,00 „ 

20. Постојана дозвола за движење и 
престој во граничен појас 20,00 „ 

21. Привремена дозвола за движење 
и задржување на граничен премин 20,00 „ 

22. Постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен: премин 20,00 „ 
II. (Со денот на влегувањето во сила на ова ре-

шение престанува да важи (Решението за цените на 
обрасците што ги издаваат органите на управата 
надлежни за внатрешни работи '(„Службен весник на 
СРМ" бр. 1/84 и 27/84). 

III. Ова решение (влегува во сила наредниот ден 
по денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-5261/1 
25 април 1985 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
М-р Љубомир Варошлија, с. р. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
192. 

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„'Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Управниот од-
бор, на 'седницата одржана на 18 април 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРАС-
ТРУКТУРНИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 

1985 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Републичкиот фонд за креди-

тирање на побрзиот развиток на стопански недовол-
но развиените краишта (во натамошниот текст: Ре-
публички фонд) што ќе се формираат од делот на 
вишоците на приходите на Народната банка на Ма-
кедонија, каматата и од пренесените средства во 1985 
година во висина од 335,3 мил. динари ќе се употре-
бат за учество во создавањето на стопанска и друга 
инфраструктура, за проширување на материјалната 
основа на трудот на организациите на здружениот 
труд во општествените 'дејности и за потпомагање 
на зафати од посебен интерес на општините 'што ќе 
се определат со оваа одлука. 

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците 
неповратно. 

Член 2 
Со средствата на Републичкиот фонд во висина 

од 95,2 мил. динари ќе се потпомага уредувањето на 
градежно земјиште (изградба на пристапни патишта, 
довод на електрична енергија, обезбедување на вода 
и довод на телефонски линии) во подигањето на сто-
пански капацитети од организациите на здружениот 
труд вон недоволно развиените краишта, како и за 

стопанска инфраструктура за адаптација на објекти 
за стопански цели, кога се подигаат капацитетите вон 
центрите на општините. 

Член 3 
Средствата од претходниот член ќе се обезбедат 

на инвеститорите како учество во висина до 40% од 
пресметковната вредност на овие вложувања. 

По исклучок, во општините Македонски Брод, 
Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка, во кои се 
намалува населението, ова учество може да изнесува 
до 60%. 

Член: 4 
Корисниците на средствата се организациите на 

здружениот труд кои остваруваат развојни програми 
според одредбите на член 2 од оваа одлука. 

Решенијата за одобрување ќе ги донесе Управ-
ниот одбор на Фондот по предлог на Комисијата за 
следење на развојни програми. 

Член 5 
Средствата на Републичкиот фонд во висина од 

149,6 мил. динари собранијата на општините ќе мо-
жат да ги распределат за адаптација на постојни 
објекти и за стопанска инфраструктура на капаците-
тите во селски населби и за потпомагање на инвес-
тиционите зафати за: изградба на училишен простор 
за основно образование, модернизација и реконструк-
ција на локални патишта, рударски истражувања, 
електрификација на селските населби, изградба на 
водоводи, изградба на амбулантнонполиклинички об-
јекти и за ПТТ врски во селските населби. 

Член 6 
Распределбата на средствата по општини од 

претходниот член се врши диференцирано, а во за-
висност од достигнатиот степен на 'стопанска раз-
виеност и број на жителите во поодделните општини 
И тоа: 

во мил. динари 

Берово 6,5 
Брод Македонски 8,7 
Виница 6,8 
Гостивар 21,2 
Дебар 7,1 
Демир Хисар 8,7 
Кичево .15,3 
Кратово 6,5 
Крива Паланка 8,2 
Крушево 6,5 
Радовиш 7,8 
Ресен 6,5 
Струга 15,2 
Тетово 24,6 

Член 7 
Општините со посебни одлуки ќе ги утврдат 

непосредните корисници во согласност со намените 
утврдени во членовите 5,10 и И од оваа одлука. 

Член 8 
Средствата од претходниот член ќе можат да се 

користат како учество во висина до 40% од вред-
носта на инфраструктурните зафати во сите недо-
волно развиени општини. 

По исклучок за вложувањата во општините Ма-
кедонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Па-
ланка и во пограничните населби учеството од овие 
средства може да изнесува до 60%. 

Член 9 
Корисници на 'средствата од член 5 од оваа одлу-

ка се организациите на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници, собранијата на општините 
и другите правни лица преку кои се реализираат ин-
фраструктурните зафати. 

Член 10 
За изградба и обезбедување на довод на вода 

каде овој проблем е поизразен и неговото решавање 
бара поширока општествена поддршка на собранија-
та на општините Крушево и Кратово им се обезбеду-
ваат по 25,5 мил. динари, 
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Овие средства ќе може да се употребат за на-
бавка на опрема (цевоводи, пушиш станици и сл.), 
а како учество во одлуките оо кои се заокружуваат 
финансиските конструкции за овие зафати. 

Член 11 
За замена на дотраените (столбови на електро-

мрежата на подрачјето на општината Македонски 
Брод, како најмалку развиена општина, од средства-
та на Републичкиот фонд се обезбедуваат 8,5 мил. 
динари. 

Средствата од претходниот став се обезбедуваат 
како учество од Републичкиот фонд во висина До 

60% од пресметковната вредност, а користењето ќе 
се врши преку „Електромакедонија" — ' Скопје — 
ООЗТ „Електропорече" — Македонски 'Брод. 

Член 12 
За да се забрза електрификацијата на селските 

населби и изградбата на локални патишта на општи-
ните Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Кри-
ва Паланка, во кои шоред пописот на населението 
од 1981 година е намален бројот на жителите, допол-
нително им се распределуваат по 5,0 мил. динари. 

Користењето на овие средства ќе се врши спо-
ред програмите на собранијата на општините во кои 
ќе се утврди и делот на учеството на месното насе-
ление, општините и друго. 

Учеството на средствата на 'Републичкиот фонд 
за овие намени може да изнесува до 60% од вред-
носта на програмите. 

Член 13 
-Преку Републичката заедница за вработување ќе 

се користат 5,0 мил. динари за стручно оспособување 
и преквалификација на невработените лица од сто-
пански недоволно развиените краишта. 

(Поблиските ушеви за користење на овие сред-
ства ќе се утврдат со посебен договор. 

Член 14 
За поврзување н1а определени ридско-планински 

и погранични села во стопански недоволно развие-
ните краишта со ПТТ врски ќе се употребат 6,0 
'мил. динари како учество на Републичкиот фонд во̂  
остварувањето на заедничка програма што ќе се ут-
врди со самоуправна спогодба помеѓу РО ПТТ сооб-
раќај — Скопје, Републичкиот фонд, Стопанска бан-
ка — Здружена банка — Скопје и собранијата на 
општините утврдени во Програмата. 

Овие средства ќе можат да се (користат како 
учество најмногу до висина до 25% од пресметков-
ната вредност. 

Член 15 
Користењето на средствата од Републичкиот 

фонд според Одлуката ќе се врши преку основните 
банки на Стопанска банка — Здружена банка — 
Скопје каде се остваруваат буџетските средства на 
општините. 

Овластената Стопанска банка —- Здружена банка 
— Скопје преку која се остваруваат и користат сред-
ствата на Републичкиот фонд ќе ги врши финан-
сиските работи и ќе врши наменска контрола за упо-
треба на средствата за што ќе го известува Репуб-
личкиот фонд. 

Ако средствата се користат ненаменски или не 
ое обезбедува учество од другите извори, Стопанска 
банка — Здружена банка — Скопје ќе по извести 
Управниот одбор на Фондот кој ќе изврши прерас-
пределба на овие средства. 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, и ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-112/1 
24 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
Саве Гаџовски, с. р, 

193. 
Врз основа на член 7 од Законот за задолжи-

телниот заем за обезбедување постојани средства на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на (стопански недоволно развиените краишта 
во периодот од 1981 до 1985 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 31/81), Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд, на седницата одржана на 18 април 
19.85 година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1985 ГОДИНА 
Член 1 

Аконтацијата на задолжителниот заем за обез-
бедување постојани средства на Републичкиот ф ' 0 н д 
за кредитирање на побрзиот развиток на стопански 
недоволно развиените краишта (во натамошниот 
текст: Републички фонд) во периодот од 1981 до 1985 
година за 1985 година се утврдува во износ од 700,0 
мил. динари. 

Член 2 
Средствата од претходниот член ќе се обезбедат 

оо уплатување на задолжителниот заем од страна на 
организациите на здружен труд во Републиката оп-
ределени со Законот за задолжителен заем за обез-
бедување постојани средства на Републичкиот фонд 
во периодот од 1981 до 1985 година (во натамошниот 
текст: Закон за задолжителен заем). 

Член 3 
Издавањето на обврзниците за уплатените сред-

ства по оваа одлука, како и пресметувањето на кама-
тата и рокот за враќање ќе се вршат -според одред-
бите на Законот за задолжителен заем. 

Член 4 
Средствата што ќе се остварат според оваа од-

лука претставуваат постојани средства на Републич-
киот фонд и ќе се употребат како учество на Ре-
публичкиот фонд во кредитирањето на инвестицио-
ните зафати во стопански недоволно развиените кра-
ишта. 

Член 5 
Кредитните средства од претходниот член ќе им 

се одобруваат на организациите на здружениот ТРУД 
за инвестиционите зафати во стопански недоволно 
развиените краишта (според одредбите на Законот 
за задолжителен заем и условите и (критериумите 
утврдени во Одлуката за поблиските услови за дава-
ње кредити и начинот на користењето на средствата 
од Републичкиот фонд што ќе се формираат на кре-
дитна основа во периодот од 1981 до 1985 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02 -112/2 Претседател 
2,4 април 1985 година на Управниот одбор на Фондот, 

Скопје Саве Гаџовски, с. р. 
И С П Р А В К А 

Во Правилникот за специјализација и супспеци-
јализација на здравствените работници и здравстве-
ните соработници со високо образование („Службен 
весник на (СРМ", бр. 36/84) во член 5 се вршат след-
ните исправки: 

—' во член 5 точка 4,7 и 8 покрај основната спе-
цијализација „'педијатрија" треба да Стојат и зборо-
вите „,интерна медицина"; 

— во член 5 во точките 23 до 26 во колоната 
„по основ на специјализација" пред зборот „микро-
биологија" треба да стои зборот „медицинска"; 

— во член 5 во точка 31 во колоната „траење во 
месеци" треба да стои бројот „12"; 

— во член 5 во точка 39 во колоната „по основ 
па специјализација" по зборот „физиологија" треба 
да стојат и зборовите „и патофизиологија"; 

— во член 6 на крајот од точка 10 треба да стои 
„36 месеци". 

Од Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

179. 
Врз основа на член 586 од Законот за здруже-

ниот труд и член 5 од Самоуправната 'спогодба за 
основите на Планот за развој на здравството ,и здрав-
ственото осигурување те СР Македонија за периодот 
1981—1985 година. Републичката заедница за здрав-
ствена заштита, Заедницата на здравствените орга-
низации во СР Македонија и „Реплек — Македонија" 
склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОРГАНИЗИРАНО СНАБДУВАЊЕ СО МЕДИЦИН-
СКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИ-
ТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО 
СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Поаѓајќи од заедничката одговорност во корис-

тењето на општествените (средства, а со цел да се 
обезбеди рационално и наменско користење на сред-
ствата за набавка на медицинска опрема и резервни 
делови, Републичката заедница за здравствена заш-
тита, Заедницата на здравствените организации во 
СР Македонија и „Реплек — Македонија" (во ната-
мошниот текст: учесници), со оваа (самоуправна спо-
годба воспоставуваат систем на организирано и заед-
ничко снабдување на здравствените организации со 
медицинска опрема и резервни делови и ги утврду-
ваат меѓусебните права, обврски и одговорности за 
нејзиното спроведување. 

Член: 2 
Целта на оваа спогодба е: 
— воспоставување на систем на организирано 

снабдување со медицинска опрема и резервни дело-
ви за потребите на здравствените организации во 
Републиката, 

— рационално и наменско користење на сред-
ствата што се издвојуваат за набавка на медицинска 
опрема и резервни делови, 

— создавање услови за ефикасна и рационална 
здравствена заштита, 

— општествено оправдано и економски целис-
ходно користење на медицинската опрема и резерв-
ните делови, 

— стандардизација и типизација на медицинската 
опрема, 

— подобрување на техничката опременост на 
здравствените организации и подобро користење на 
здравствените капацитети, 

— оспособување на здравствените организации за 
успешно работење во редовни и вонредни прилики, 

— одржување и поправка на медицинска опре-
ма и 

— обезбедување услови за користење на постој-
ната медицинска опрема и во услови на општо-на-
родна одбрана. 

Член 3 
Системот на организирано снабдување на здрав-

ствените организации со медицинска опрема и ре-
зервни делови го сочинуваат: 

1. планско утврдување на набавката на меди-
цинска опрема и резервни делови за една и повеќе 
години, 

2. утврдување на вкупните потреби на медицин-
ската опрема и резервните делови во здравствените 
региони и Републиката и 

3. обезбедување услови за одржување и поправ-
ка на медицинските апарати и инструменти. 

Член 4 
За организирано снабдување со медицинска оп-

рема и резервни делови учесниците се обврзуваат: 
— да се донесуваат среднорочни и годишни пла-

нови и програми за набавка на медицинска опрема 
и резервни делови во општините, здравствените ре-

гиони и Републиката во согласност со плановите, 
програмите за развој на здравствената заштита, 

— да вршат стандардизација и типизација на ме-
дицинската опрема, 

— да го определуваат производителот и да вр-
шат избор на медицинската опрема и резервните 
делови, 

— да обезбедуваат услови за одржување и поп-
равка на медицинска опрема (огранизирање на Ре-
публички сервис за одржување и поправка на меди-
цински апарати и инструменти), 

— преку" Републичкиот сервис за одржување и 
поправка на медицински апарати и инструменти да 
организираат стручно оспособување и усовршување 
на кадрите кои работат на одржување и поправка на 
медицинска опрема како и кадрите кои р1акуваат со 
медицинската опрема, 

— да обезбедуваат информирање и координира-
ње на (активностите во врска со снабдувањето со ме-
дицинска опрема и резервни делови и 

—- да обезбедуваат соработка со домашните про-
изводители на медицинска опрема и резервни дело-
ви особено во врска со насо чувањето на нивните про-
изводствени програми, обезбедување на квалитетна 
и најсовремена медицинска опрема и резервни де-
лови. , 

Член 5 
Плановите за снабдување со медицинска опрема 

и резервни делови на ниво на општината ги донесу-
ваат општинската заедница' за здравствена заштита 
(во натамошниот текст: (општинската заедница) врз ос-
нова на плановите на ОЗТ од здравствената дејност 
(во натамошниот текст: здравствени организации) на 
своето подрачје. 

Плановите за снабдување на ниво на регионал-
ните заедници за здравствена заштита се донесу-
ваат врз основа на плановите на општинските заед-
ници. 

Плановите за (снабдување со медицинска опрема 
и резервни делови на ниво на Републиката, ги до-
несуваат Собранието на Републичката заедница за 
здравствена заштита (во натамошниот текст: Републич-
ка заедница) врз основа на плановите на регионални-
те и општинските заедници за здравствена заштита 
на предлог на Комисијата за медицинско снабдување 
од член 7 на оваа спогодба. 

Врз основа на плановите за снабдување на меди-
цинска опрема и резервни делови се донесуваат го-
дишни програми за снабдување со медицинска опре-
ма и резервни делови во општината, регионот и Ре-
публиката, кои ја содржат динамиката на опремува-
њето на одделни здравствени организации, потребите 
и -видот на медицинската опрема и резервните де-
лови. 

Член 6 
Здравствената организација може да користи 

средства за набавка на медицинска опрема и резерв-
ни делови од општинската, регионалната или Репуб-
личката заедница, само ако таквата 'набавка е пред-
видена во плановите од член 5 од оваа спогодба и 
доколку Комисијата од член 7 од оваа спогодба даде 
согласност за видот и производителот на медицин-
ската опрема и резервните делови. 

Одлука за набавка на медицинска -опрема и ре-
зервни делови донесува самоуправниот орган на 
здравствената организација врз основа на Одлуката 
за давање на согласност од страна на Комисијата за 
медицинско снабдуваше. 

Член 7 
За успешно спроведување и следење на оваа са- -

моунравна спогодба, реализирање на плановите за 
снабдување со медицинска опрема и резервни делови 
'и координација на работата и активностите во врска 
со 'снабдувањето со медицинска опрема и резервни . 
делови, учесниците ќе формираат Комисија за снаб-
дување со медицинска опрема и резервни делови (во 
натамошниот текст: Комисија). 
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Комисијата од претходниот ста!в се состои од 11 
члена од ш и 2 члена делегира Републичката заедни-
ца и по 1 член од Заедницата на здравствените орга-
низации во СРМ, Извршниот совет на Собранието на 
СРМ, од „Реплек — Македонија" од СИЗ за 'економ-
ски односи со (странство, од здравствените региони 
и од Медицинскиот факултет — Скопје. 

За утврдување на потребата и (видот на медицин-
ската опрема и резервните делови, за поодделни 
гранки на медицината Комисијата, по потреба, /ќе 
консултира стручњаци од тие области, а може да 
формира и стручни поткомисии. 

Член 8 
Комисијата од претходниот член ги врши след-

ните работи: 
— ги врши сите работи во врана со реализаци-

јата на оваа самоуправна спогодба и е одговорна 
пред учесниците за нејзиното спроведување, 

— али координира активностите на учесниците на 
оваа спогодба и плановите за организирано снабду-
вање со медицинска опрема и резервни делови, ука-
жува на учесниците за евентуалните тешкотии во 
спроведувањето на спогодбата и предлага мерки за 
нивното надминување, 

— утврдува планови и програми за снабдува-
ње со медицинска опрема и резервни делови што ги 
донесува Собранието на Републичката заедница, 

— утврдува предлози за распределба на девиз-
ните средства за набавка на медицинска опрема и 
резервни делови од увоз, 

— врши 'Стандардизација и типизација на меди-
цинската опрема, 

— врши и други работи што. произлегуваат од 
оваа спогодба. 

Член 9 
Комисијата донесува деловник за работа. 
Мандатот на членовите во Комисијата трае 4 го-

дини. 
Член 10 

Комисијата одлучува со мнозинство на гласови 
од вкупниот број на членовите на Комисијата. 

Член 11 
Комисијата по потреба, а најмалку еднаш годиш-

но, поднесува извештај на Собранието на Републич-
ката заедница и на другите учесници за својата ра-
бота во спроведувањето на оваа (спогодба и за реа-
лизацијата на плановите за снабдување со медицин-
ска опрема и резервни делови. 

Член 12 
Заради целосно информирање на учесниците и 

другите заинтересирани органи и (организации. Заед-
ницата на здравствените организации во СРМ ќе из-
дава Информативен билтен. 

Податоците кои се објавуваат во Информатив-
ниот билтен ќе ти утврди Комисијата. 

Член 13 
Заедницата на здравствените организации (во СР 

Македонија ги врши 'Следните работи: 
— прибира податоци за долгорочни и годишни 

потреби на здравствените организации за набавка 
на медицинска опрема и резервни делови за потре-
бите на Комисијата, 

— (подготвува потребни! информации за медицин-
ска опрема и резервни делови, за потребите на учес-
ниците и Комисијата', 

— соработува со производителите на медицинска 
опрема и резервни делови оо цел за насочување на 
нивните производствени програми, обезбедување на 
редовно снабдување на здравствените организации 
во Републиката оо квалитетна и современа медицин-
ска опрема и резервни делови, 

— ги врши стручно-административните и другите 
работи за потребите на Комисијата како и за други-
те поткомисии што ќе бидат формирани во врска со 
спроведувањето на оваа спогодба. 

Член 14 
„Реплек — Македонија" ги врши -следните ра-

боти: 
— соработува со домашни и странски произво-

дители на медицинска опрема и резервни делови со 
цел за обезбедување на квалитетна и најсовремена 
медицинска опрема, резервни делови и потрошен ма-
теријал, 

— ги врши сите надворешно-трговски и финан-
сиски работи во врска со набавката на медицинска-
та опрема и резервните делови, 

— ги 'врши сите работи во врска со набавката 
на медицинската опрема и резервни делови за пот-
ребите на здравствените организации во согласност 
со одлуката за давање согласност за набавка од Ко-
мисијата, 

— организира Републички сервис за одржување 
и поправка на медицинска опрема и инструменти во 
гарантен и вонгарантен рок, 

— преку Републичкиот сервис за одржување и 
поправка на медицински апарати, организира стручно 
усовршување на кадрите кои работат на (одржување-
то и поправката на медицинската опрема, како и 
кадрите кои ракуваат со медицинска опрема во Ре-
публиката и воспоставува соработка со производите-
лите и корисниците на медицинска опрема во врска 
со нејзиното одржување и сервисирање како и оо 
сервисите на производителите за опремата во зем-
јата и (странство. 

Член 15 
Учесниците се спогодба „Реплек — Македонија" 

да организира Републички сервис за одржување и 
поправка на медицинска опрема. 

Член 16 
Заедницата на здравствените организации во 'СР 

Македонија и „Реплек — Македонија" заеднички 
прибираат каталози и проспекти, цени, техничка до-
кументација, упатства за ракување и одржување, ка-
талози на резервни делови и друга документација за 
домашната и странска медицинска опрема и резерв-
ни делови како и услови под кои истите можат да 
се набават. 

Член 117 
Измени и дополнувања на оваа спогодба може 

да. предложи секој учебник. 
'Предлозите за измени и дополнувања на Спо-

годбата се доставуваат во писмена форма до сите 
учебници. 

Измените и дополнувањата на Спогодбата се 
вршат на начин предвиден за нејзиното склучување. 

Член 18 
Кон оваа спогодба можат да пристапат и други 

заинтересирани организации и заедници. 

Член 19 
Усвојувањето и потпишувањето на оваа спогодба 

се врши со потпишување од овластени (претставници 
на учесниците. 

Член 20 
Оваа спогодба ќе 'се објави во „'Службен весник 

на Сопијалиетичка Република Македонија", а ќе се 
применува од денот на 'потпишувањето. 

6 септември 1984 година 
Скопје, 

П о т писници: 

1. д-р Кирил Доревски, с. р. 

2. Прим. д-р Никола Стојановски, е. р, 

3. м-р Душко Туџаров, с. р. 
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180. 
Врз основа на член 18 од Општествениот (договор 

за ученички и студентски стандард, Собранието на 
СР Македонија, Републичката конференција на Со-
јузот на социјалистичката младина на Македонија, 
Републичката заедница на насоченото образование 
и Студентскиот центар „Скопје" —' Скопје (во на-
тамошниот текст: учесници на Спогодбата) склучу-
ваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ЌЕ ГО 
ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ОБЈЕК-
ТИТЕ НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ" -

СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба се утврдува виси-

ната на недоместокот што го плаќаат студентите за 
услугите за сместување и исхрана на студентите во 
објектите на Студентски центар „'Скопје" — Скопје, 
партиципацијата на Републичката заедница на насо-
ченото образование, како и правата и обврските на 
учесниците во ^погодувањето. 

Член 2 
Учесниците во Спогодбата се согласија форми-

рањето на цените во член 1 од оваа спогодба да се 
врши врз основа на планската калкулација изготвена 
од страна на Студентскиот центар „Скопје" — Скопје 
согласно критериумите за сместување и исхрана и 
законските прописи. 

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

Член 3 
При формирањето на цените на услугите за 

сместување на студентите се земаат следните -крите-
риуми : 

— потрошени суровини и материјали, 
— потрошена електрична енергија, 
— транспортни услуги, 
— други -производствени услуги, 
— отпис на ситен инвентар и амбалажа, 
— други материјални трошоци, 
— ^производни услуги, 
— надоместок за превоз на работници, 
— бруто личен доход, 
— надомест за боледување, 
— придонеси од доход, 
— општествена исхрана, 
— регрес за годишен' одмор, 
— фондови. 

Член 4 
При формирањето на цената на услугите за ис-

храна на студентите според критериумите од член 3 
од оваа спогодба се земаат во 'Предвид стандардите 
за структурата и калорично ста на храната. 

Член 5 
Врз основа на критериумите утврдени во член 3 

и 4 -од оваа спогодба, а имајќи ги предвид определ-
бите на пошироката општествена заедница за зашти-
та на -студентскиот стандард, се утврдува покачува-
ње на општествено договорената цена за чинење за 
1985 година во однос на 1984 година за сместување и 
исхрана на студентите да изнесува 35%. 

Член 6 
Учесниците во Спогодбата се согласија висината 

на надоместокот што месечно ќе го плаќаат студен-
тите за сместување и исхрана во 1985 година да се 
зголеми за 250/о во однос на висината на надоместо-
кот утврден во Самоуправната спогодба за 'формира-
ње на цените на услугите во објектите на Студентски 
центар „Скопје" - Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 33/84) и да изнесува: 

1. З а с м е с т у в а њ е : 

Студентски дом „Стив Наумов" 

— за легло во соба со 4 легла 739,5С 
— за легло во соба со 3 легла 805,00 
— за легло во -боба со 2 легла 865,50 
— за легло во соба со 1 легло 930,00 

Студентски дом „Кузман Јосифовски-Питу" 

— за легло во соба со 3 леша 900,00 
— за легло во соба со 2 легла 930,00 
— за легло во соба со 1 легло 962,00 

Студентски дом „Гоце Делчев" 

— за лешо во ш б а со 2 легла 1.294,50 

— за легло во соба со 1 лешо 1.355,00 

Студентски населби — бараки 

— за лешо во соба -со 4 леша 671,50 — за легло во соба со 3 леша 705,50 

— за лешо во соба со 2 легла 735,50 

2. З а и с х р а н а 

— за еден ручек 45,50 — за една -вечера 40.50 — месечно (ручек и вечера) 2.582,00 

Член 7 
Цената на услугите за ш е г у в а њ е на :студентите 

— брачни другари се формира според критериумите 
предвидени во член 3 и 4 од оваа -спогодба и изне-
сува 2.179,00 динари месечно. 

Исклучок од -став 1 на овој член претставуваат 
трошоците за електрична 'енергија и трошоците за 
вода кои посебно ги плаќаат студентите — брачни 
другари според потрошувачката утврдена -со контрол-
но броило. 

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО СПОГОДБАТА 

Член 8 
Студентски центар „Скопје" — Скопје се обврзу-

ва дека ќе го обезбеди договорениот обем и квали-
тет на услугите за сместување и исхрана на студен-
тите и ќе през-еме максимални напори за штедење и 
за подем атинско работење. 

Член 9 
Републичката заедница на насоченото образова-

ние се обврзува дека остатокот од цената плус амор-
тизацијата и инвестиционото одржување ќе го надо-
мести навремено.. 

Во колку во текот на 1985 година вкупниот из-
нос од наплатени фактури за парно греење за сту-
дентските домови и населби го надмине проценту ал " 
ногго покачување од 350/о во споредба со месец де-
кември 1984 година се обврзува да го надомести Ре-
публичката заедница на насоченото образование на 
име на Студентски центар „Скопје" — Скопје. 

Член 10 
Републичката конференција на Сојузот на соци-

јалистичката младина на Македонија се обврзува 
дека преку Универзитетската конференција на ССММ 
и 'активите на ОСММ во (студентските домови и на-
селби ќе се залага за доследно вклучување на сту-
дентите корисници на услугите во Општите напори 
за економска стабилизација и за доследно почитува-
ње на општествено договорените норми за сместува-
ње и исхрана во објектите на Студентски центар 
„Скопје" — Скопје. 

Член 11 
Учесниците во Спогодбата се обврзуваат дека ќе 

се придржуваат на утврдените права и обврски во 
примената на оваа спогодба, 
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Член 12 
За следење на спроведувањето на оваа спогодба 

учесниците на Спогодбата формираат заедничка ко-
мисија составена од нивни делегати. 

Член 13 
Изменување и дополнување на оваа -спогодба се 

врши на начин и по постапка како и за нејзино 
склучување. 

Член 14 
Оригинален примерок од оваа спогодба се дос-

тавува до сите учесници во Спогодбата. 

Член 15 
Оваа спогодба се ш е т а за 'склучена откако ќе ја 

потпишат овластените потписници. 

Член 16 
Оваа спогодба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 -април .1985 година. 

ПОТПИСНИЦИ: 
1. Собранието на СР Македонија, 
2. Републичката конференција на 

Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија, 

3. Републичката заедница на насо-
ченото образование, 

4. Студентскиот центар' „Скопје" — 
Скопје. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА 

181. 
Врз основа на член 31 од Самоуправната спогод-

ба за здружување во СИЗ за енергетика на Македо-
нија и предлогот на Извршниот одбор, а но (спрове-
дена јавна расправа, Собранието на СИЗ за енерге-
тика на Македонија Јна седницата одражна на 28 фев-
руари 19185 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФНИОТ 

СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Во член 4 од Тарифниот аистем за продажба на 

електрична енергија („Службен нешиќ на СРМ" бр. 
45/82) по став з се додава нов став кој гласи: 

„На потрошувачите кои ќе обезбедат соодветно 
мерење, се пресметува онаа моќност што е постиг-
ната во пресметковниот период на поголем дневен 
тарифен став". 

Член 2 
Во член 7 став 2 во петтиот ред сметано одозго-

ра, по зборовите: „работна енергија" запирката се 
заменува со точка, а зборовите: „а ќе се применува 
по истекот на 12 месеци од денот на донесувањето 
на овој тарифен систем" се бришат. 

Член 3 
Во член 14 ставот 3 се менува и истиот гласи: 
„Односот помеѓу (повисоките и пониските сезон-

ски тарифни ставови се утврдува во однос 1,5 :1". 

Член 4 
Член 15 се менува и истиот гласни: 
„Тарифните ставови според (времето на денот се: 
1. поголеми дневни ставови (ВТ) 
2. помали дневни ставови (НТ) 
По поголеми двени тарифни ставови (ВТ) се 

пресметува електричната енергија испорачана во тра-
ење од 12 часа дневно и тоа од 07 до 13 часот и од 
16 до 22 часот, во периодот за зимско мерење на 
времето, а од 8 до 14 часот и од 17 до 23 часот, во 
периодот за летно мерење на времето. 

По помали дневни тарифни ставови (НТ) се 'прес-
метува електричната енергија испорачана за времето 
од 13 до 6 часот, и од 22 до 07 часот, во периодот за 
зимското мерење на -времето, а од 14 до 17 часот и 
о(д 23 до 08 чаоот во периодот за летното мерење на 
времето. 

По помали дневни тарифни ставови (НТ) се прес-
метува електричната енергија испорачана во часови-
те за кои важат тие тарифни ставови само 'ако таа 
испорака се мери одвоено. 

По помали дневни тарифни ставови (НТ) се прес-
метува електричната енергија испорача во недела (од 

0—24,00 часот) под услов да потрошувачот обезбеди 
такво мерење. 

Меѓу поголемите дневни и помалите дневни та-
рифни ставови се утврдува односот од 2 :1". 

Член 5 
Членот 19 се менува и истиот гласи: 
„Учеството на моќноста во вкупната вредност на 

енергијата изнесува 50%"". 

Член 6 
Член 23 се менува и истиот гласи: 
„Тарифните ставови за прекумерна преземена 

реактивна енергија изнесуваат 25% од тарифните 
ставови за работната енергија". 

Член 7 
По член 23 се додава нов член 23-а кој гласи: 
„Основни критериуми за утврдување на нивото 

на тарифните ставови по канонски нивоа и катего-
рија на потрошувачка, се вкупните трошоци на елек-
тричната енергија 'кои настануваат до местото на ис-
пораката на ел. енергија на -потрошувачите. 

На основа вкупните трошоци на електричната 
енергија од претходниот став се одредуваат тариф-
ните ставови во склад со тарифните елементи и од-
неси утврдени со одредбите од овој тарифен 'систем". 

Член 8 
Во член 28 став 2 бројката 20% се заменува со 

бројката 25%. 

Член 9 
Во член 30 став 1. алинеја 3 која гласи: 
„За вили, викендица и викенд станови, пресмет-

ковната моќност се утврдува и тоа: 
— за еднофазен приклучок почетни 6-те 
— за трофазен приклучок почетни 18-те, се брише. 

Член 10 
По членот 34 се додава нов член 34-а кој гласи: 
„На потрошувачите во домаќинствата ка ј кои 

електричната енергија се мери со еднотарифни бро-
нза, тарифните ставови за енергијата се пониски од 
поголемите дневни тарифни ставови при двотариф-
ното мерење за 20%". 

Член 11 
Се овластуваат стручните служби на Собранието 

на СИЗ за енергетика на Македонија да изготват 
пречистен текст на Тарифниот систем за продажба 
на 'електрична енергија. 

ОСИЗЕ б,р. 31/XVIII/5 
28 февруари 1085 година 

Скопје 

Претседател, 
дипл, маш. инж, Стојан Пецаков, с. р, 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

182. 
Врз основа на член 39 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите на собрани-
јата на општествено политичките заедници и на са-
моуправните заедници („Службен весник на 'СРМ" 
бр. 41/61) и член 20 од Статутот на Републичката за-
едница на културата, Собранието на Републичката 
заедница на културата, на седницата одржана на 29 
април '19-85 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-

ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

I 
Се распишуваат 'дополнителни избори за избор 

на делегат во Собранието на Републичката заедница 
на културата и тоа во Делегатската единица Општин-
ска самоуправна интересна заедница на културата 
Струмица — еден делегат од редот на корисниците 
на услугите, бидејќи досегашниот делегат Марија 
Марангозова е отповикана по предлог на Делегаци-
јата на ОЗТ „Треска" — ООЗТ „Јосиф Јосифовски" 
— Струмица. 

II 
Изборот за делегат ќе се изврши до 29. V 1985 

година 
III 

Како ден од кој почнуваат да течат роковите на 
изборните дејствија се определува 29. IV 1985 го-
дина. 

IV 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 0804-56/27 
29 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Богоја Радески, о. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ - ВАЛАНДОВО 

183. 
Врз основа на член 103 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 156 точка 2 од Статутот на Општинската за-
едница за здравствена заштита — В:аландово, Собра-
нието на Заедницата на заедничката седница на Со-
борот на корисниците на услуги-работници и 'Собо-
рот на давателите на услуги, одржана на 27 март 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА 
НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за 1985 година, на подрачјето на Оп-
штинската заедница за здравствена заштита — Ва-
ландово, се определува во вишна од 9% од бруто 
личниот доход и другите примања во која се 'содр-
жани : 

— стапката на придонесот за задолжителните ви-
дови здравствена заштита од 3,30%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од осигурувањето од 5,70%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести се одредува 'во висина од 0,60'%. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став кај обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход, а оние кои не 
формираат доход претставува бруто личниот доход и 
др. примања. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство за детализирани работници, 
се одредува во висина од 23'% од просечниот нето 
личен доход "Остварен во матичната организација на 
работникот за претходната година. 

Член 4 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на Заедницата за вработување за лицата што се при-
времено без . работа., се определува во вишна од 
13,48% од нето примањата на надоместокот. 

Основицата за пресметување на придонесот за 
здрав1ствена заштита ја сочинуваат просечниот износ 
на име паричен надоместок на привремено безработ-
ните лица.. 

За лица кои работат по договор на дело, ќе се 
плаќа придонес за здравствена заштита во случај 
несреќа на работа и професионално заболување 
0,60'% од бруто личниот доход за извршената работа 
по договор на дело, како и за повремени работници 
и работници кои работат на продолжена работа. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 (година. 

Бр. 02-146 
27 март 1985 година 

Валандово 
Претседател, 

д-р Костадин Ристов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА -
ВАЛАНДОВО 

184. 

Врз основа на член 50 и 51 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница за противпожарна 
заштита на општината Валандово, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница, на 'Седницата одр-
жана на 27 Март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ СТАПКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА 

ВАЛАНДОВО ЗА 1985 ГОДИНА 

Член '1 
Се донесуваат стапки за финансирање на Само-

управната интересна заедница за противпожарна заш-
тита на општината Валандово и тоа: 

1. од личен доход за вршење на земјоделска деј-
ност на подрачјето на општината Валандово, по (стап-
ка од 0,10%; 

2. од личен доход за вршење на стопански и не-
стопански дејноста, занаетчиска дејност, по стапка 
од '10%; 

3. од доход на основните организации на здру-
жен труд од областа на стопанството, по стапка од 
0,4 0%; 

4. Од бруто личните доходи на организациите на 
здружен труд од областа на нестопанството, по стап-
ка од 0,40% и 

5. од бруто личните доходи на вработените чии 
седишта на организации се надвор од општината 
Валандово по ставка од 0,40%. 

Член 2 
(Приходите од член 1, точка 1 и 2 ќе 'ти напла-

тува Управата за приходи при Собранието на општи-
ната В(аландово преку порекната политика спрема 
предвидените стапки. 
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Приходите од член 1 точка 3 на оваа одлука ќе 
ги исплатуваат организациите на здружен труд од 
областа на стопанството при предавање на перио-
дичните односно завршните сметки. 

Приходите од член 1 точка 4 и 5 на оваа одлу-
ка ќе ги исплатуваат организациите на здружен труд 
од областа на нестопанството ири подигањето на 
личните доходи за исплата на своите работници. 

Член 3 
Уплата ќе се врши во полза на жиро сметка бр. 

41300-843-031-1791 Самоуправна интересна заедница за 
противпожарна заштита на општината Валандово. 

Член 4 
Одлуката за донесување на стапките за финанси-

рање на Самоуправната интересна заедница за про-
тивпожарна заштита при Собранието на општината 
Валандово ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне- ' 

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина. 

Бр. 36/1 
27 март 1985 година 

Валандово 
Претседател, 

Костадин Гогов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ДЕБАР 

,Врз основа на член 85 и 160 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Дебар и член 77 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83), -Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Дебар, 
на седницата одржана на 3 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ОД РАБОТНИЧКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СИЗ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА - ДЕБАР 

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

токот, условите и начинот на остварување на право-
то на погребни трошоци и посмртна помош 'во слу-
чај на смрт на осигуреник и осигурено лице. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за погреб се утвр-

дуваат во износ и тоа: 
— 4.150,00 динари во (Случај на смрт на осигуре-

но лице до едногодишна возраст; 
— 6.600,00 денари во случај на смрт на осигу-

рено лице од една до седум годишна возраст; 
— 9.100,00 динари во случај на смрт на осигу-

рено лице над седум до петнаесет годишна возраст; 
— 11.800,00 динари, во случај на смрт на осигу-

реник или осигурено лице над петнаесет годишна 
возраст. 

Член 3 
Надоместокот на погребните трошоци се испла-

тува на лицето кое го извршило погребот на оси-
гуреното лице или осигуреникот врз основа на извод 
на умрените, изјава за извршен закоп и здравстве-
ната легитимација на умрениот. 

Член 4 
На членовите на семејството на умрениот осигу-

реник им припаѓа посмртна помош 'во висина на 
едномесечен износ од основата за надомест на ли-
чен доход, односно последната пензија, материјал-
ното обезбедување или привремениот надоместок. 

Член 5 
Барањето на исплата на надоместокот за погреб-

ни трошоци и посмртна помош стасува на денот на 
смртта на осигуреникот односно осигуреното лице. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето. а ќе се применува од 1 април 1985 година и 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 018-639 
3 април 1985 година 

Дебар 
Претседател, 

Јанка Арбелска, с. р. 

Ј 
Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за долг но тужба-
та на тужителот ЗОИЛ „Македонија" филијала Скоп-
је, против тужениот Младеновиќ Миодраг ул. „Хо 
Ши Мин" бр. '214-д, Скопје. Вредност на спорот 
110.703,00 динари. 

Се повикува тужениот Младеновиќ Миодраг да 
се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас или во истиот рок да ја достави 
својата адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави 'во рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд (Скопје II — Скопје, П. бр. 
3403/84. (55) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се 
води спор по тужбата на ЗСИЗ на станувањето на 
град Скопје против тужената Кулевска Циља од 
Скопје, сега со непозната 'адреса на живеење во 
странство. 

Се повикува тужената Кулевска Циља од Скопје, 
во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја 
достави точната адреса на живеење. Во спротивно, 
ќе и се постави привремен 'старател кој ќе ги шти-
ти нејзините интереси во оној спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — 'Скопје, 1П. бр. 
701/85. (56) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исплата на долг по тужбата на тужителот Гала 
Гани од Чаковец, ул. „Ленинова" бр. 11, против ту-
жениот Ајет Ристеми од Тетово, (сега со непозната 
адреса. 

Се 'повикува тужениот Ајет Ристеми од Тетово 
да се јави во судот, достави адреса или одреди пол-

номошник кој ќе го застапува по овој предмет во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. ,По ис-
текот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави 
старател преку Центарот за социјални работи — Те-
тово -кој ќе по застапува истиот до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. (бр. 1653/84. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Зулфиќар Османи од е. Ка-
мењане, за докажување на смртта на лицето Јакуп 

Османи, порано од с. Камењане. 
Се повикува лицето Јакуп Османи, порано од с. 

Камењане, како и секој друг кој, знае за неговиот 
живот да се Јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спро-
тивно ќе се докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 174/85. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за утврдување на сопственост по основ на одр-
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жување по тужбата на тужителот Нурим,ан Ејуп Ну-
риши од Тетово, против тужената Дамјановска Ѓена, 
со непозната адреса на живеење. 

Бидејќи тужената Дамјатовска Ѓена не живее во 
Тетово, а нејзината адреса не му е позната на тужи-
телот и на судот, се повикува истата да се јави во 
судот, да достави своја адреса или да овласти полно-
мошник кој /ќе ја застапува во оваа постапка. Во 
спротивно, судот преку Центарот за социјални рабо-
ти ќе и постави привремен застапник кој ќе ја зас-
тапува. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, Л. бр. 395/85. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Не дади Арифи од Тетово, за 
докажување на смртта на лицето Ризван Селмани, по-
рано од с. Орашје — Тетово. 

Се повикува лицето Ризван Оелмжи, како и се-
кој друг што знае за неговиот живот, во рок од 15 
дена по објавувањето на овој оглас да се јави во Оп-
штинскиот (суд во Тетово. Во 'спротивно ќе се дока-
же неговата sмрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 168/85. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за физичка делба по предлогот на предлагачката 
Ќелебије, (сопруга на Ферит Џемаили од Тетово, ул. 
„Б. Тоска" бр. 126, против Карамани Куртиш Су-
лејман од Тетово, ул. „Б. Тоска" (бр. 41, кој се наоѓа 
на привремена работа во СР Германија, со непозната 
адреса. 

Се' повикува противникот Каримани Куртиш Су-
лејман од Тетово, а сега на привремена работа во 
СР Германија со непозната адреса, да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово, да ја достави својата 
адреса или, пак, постави овој полномошник во рок-
од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, 
на истиот ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги штити неговите права и интереси во пос-
тапката. 

Од Општинскиот 'суд ВО' Тетово, ВPС. бр. 434/84. 

Пред Општинскиот -суд во Тетово е заведен пред-
мет за развод на брак по тужбата на Исмани Иљаз 
од Слатино, против Мејреме Исмани од Слатино. 

Се повикува тужената Мејреме Исмани од село 
Слатино, а сега во Норвешка со непозната адреса, 
да с!е јави во овој суд во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот или да постави свој полномошник. 
Во (спротивно, ќе -и се постави привремен старател 
кој ќе ја застапува во оваа (постапка и ќе ги штити 
нејзините интереси. 

Од Општинскиот (суд во Тетово, П. бр. 370/85. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Кировки Ане од е. Вратен-
ца — Тетово, за прогласување на исчезнато лице и 
тоа Трпко Ќириќ, порано од с. 'Вратница — Тетовско. 

Се повикува лицето Трпко Петрушев Ќириќ, по-
рано од с. Вратница — Тетово, како и секое друго 
лице што знае за неговиот живот, да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по 
објавувањето на овој оглас. 

Доколку не се јави лицето Трпко Ќириќ, пора-
но од с. Вратница, -судот ќе го прогласи за исчез-
нато лице, врз основа на предложените докази. 

Од Општинскиот 'суд во Тетово, Р. бр. 206/85. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Култур-
но^-уметничко друштво „Пралипе" — Скопје" се ог-
ласува за неважен. 

Загубениот трказелен печат под назив: „СОМ Ма-
кедонија ООС Брвеница — Тетово" се огласува за 
нев,ажен. 

Загубениот четвртаот штембил под назив „Зеле-
нило — Беоопрад" — Београд, ООУР „Парк" — Скоп-
ље „Далија" — Сервис за хортикултура, Скопље" се 
огласува за неважен. 

Загубените два тркалезни печати под назив: 
„Здравствен дом на Скопје ООЗТ за примарна 

здравствена заштита „Чаир" со н:. сол. о., Скопје — 1" 
и „Здравствен дом на Скопје ООЗТ за примарна 
здравствена заштита „Чаир" со н.сол.о., Скопје — 6" 
с ̂ огласуваат за неважни. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство на (име Благица Костова, Штип. 
Работна книшка на име Влаже Јованов, Штип. 
Свидетелства за I и II година на име Драги Ми-

нов, Пробиштип. (8 88-в) 
Свидетелство за VIII' одделение на име Тоте 

Маркоски, 'Прилеп. (1320) 
Свидетелство за VI одделение на име Астин 

Ибески, Прилеп. (1321) 
Свидетелство на име Борис (Петрески, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Гоце Ди-

мески, (Прилеп. (1323) 
Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 

Тодески, Прилеп. 1324) 
Воена книшка АШ. 01587, издадена од СНО — 

Куманово на име Кире Петровски, ул. „Боро Пр-
цан" бб/6, Куманово. (1325) 

Свидетелство на име Шаип Далиповски, Крива 
Пап,анка. (1326) 

Работна книшка, издадена од СО Македонски 
Брод на име Латифоски Џемаил, е. Пласница, Маке-
донски Брод. (1327) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-
кадар Саитоски, Македонски Брод. (1328) 

Свидетелство за VIII одделение на -име Неџат 
Синаноски, Македонски Брод. (1329) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мехдије 
Сефароски, Македонски Брод. (1330) 

Работна книшка издадена од СО — Ресен на име 
Дијана Крушевска, ул. „7-ма Македонска бригада" 
бр. 39, Ресен. (1331) 

Свидетелство за завршено Градежно училиште — 
архитектурски смер, издадено од УЦСО „Нико Нес-
тор" — Струга на име Дијана Крушковска, ул. „7-ма 
Македонска бригада" бр. 39, Ресен. (1332) 

Лична карта на име Абдула Имери, с. Камења-
не, Тетово. (1383) 

Возачка дозвола, издадена од СВ Р — Тетово, 'на 
име Абдула Имери, е. Камењане, Тетово. (1384) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кочо Ра-
цин" на име Сулиќ Мирсат, е. Горно Оризари, Титов 
Велес. (1333) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од ЦОУ „Трајко Андреев" на име Кимов Киро, 
ул. „Орце Мартинов" бр. 61, Титов Велес. (1414) 

Решение бр. 165/11-2/ЈБ за одобрение да се из-
врши наплата на извоз со увоз од 5. 12. 1983 годи-
на, издадено од НБМ — Скопје на име РО „Интер-
импекс-промет", !Скопје. (1439) 

Возачка дозвола на име Имбрили Асани, с. Бо-
говиње, Тетово. (1458) 

Царинска декларација и оригинален список за 
ТУ црно бели, издадени од Царински служба — 
Штип на име Абдула Оелм1анов, ул. „Ванчо Прке" 
бр. 22, Виница. (1498) 

Пасош, издаден од СВ Р — Куманово на име 
Феми Салии, ул. „К. Антевски" бр. 19, Куманово. 

Возачка дозвола издадена од СВ,Р Нови Град — 
Сарајево на име Неџбедин Хакики, ул. „Буљаков по-
ток" бр. 2/2, Сарајево. (1523) 

Возачка дозвола издадена од СВ,Р — Гостивар 
на име Божо Новаковски, ул. „18 Ноември" бр. 1,2, 
Гостивар. (1543) 

Воена книшка на име Рафиз Синани, о. Груп-
чин, Тетово. ;(1617) 

Воена книшка на име Адем Бајрами, ул. „М. 
Бафќари" бр. 166, Тетово. (1644) 

Воена книшка на име Азис Амети, с. Вешала, 
Тетово. (1744) 

Диплома за стручен испит по историја — геогра-
фија издадена во Брчко на име Мирослав Јовановски. 
Скопје. (1745) 
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Републичката самоуправна интересна заедница за 
патишта — Скопје 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапување на работите за изградба на пла-
тото на Граничниот премин Стар Дојран на ју-
гословенеко -грчката грани ца 
Ориентациона претсметковна вредност на рабо-

тите за изградба на платото на Граничниот премин 
е 85.000.000,00 динари. 

Рок за отпочнување на работите е до 15 јуни 
1985 година, а рок за завршување на работите е 30 
септември 1985 година. 

Рок за поднесување на понудите е 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на овој конкурс во 
„'Службен весник на СРМ". 

Отворање на понудата ќе се изврши во просто-
риите на Републичката СИЗ за патишта, улица „Ни-
кола Вапцаров" бб Скопје во 9,00 часот седумнасет-
тиот ден сметано од денот на објавувањето на кон-
курсот во „Службен БОСНИЌ на СРМ". 

Понудувачите ќе 'бидат известени за резултатот 
на јавното наддавање во рок од 10 дена од денот на 
отворањево на понудите. 

Прегледот на инвестиционо-техничката докумен-
тација и прием на договорната документација се 
врши во просториите на Републичката СИЗ за па-
тишта — (Скопје, секој работен ден од 8,00—14,00 
часот. 

Понудите да се достават на адреса: Републичка 
СИЗ за патишта, улица „Никола Вапцаров" — бб 
Скопје. 

СОДРЖИНА 
Страна 

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

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Решение за именување секретар на Сове-
тот за истражувачки 'рабати во рудар-
ството — — — — — — — 334 
Решение за именување директор на Ре-
публичкиот завод за информатика — — 334 
Решение за именување заменик на ди-
р е к т о р а на Републичкиот завод за меѓу-
народна научно-техничка соработка — — 334 
'Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичката комисија 
за 'културни врски со странство — — — 334 
Решение за цените на обрасците што се 
употребуваат (во органите на управата 
надлежни за внатрешни работи — — — 334 

Републички фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно 

развиените краишта 

Одлука за користење на средствата на Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно 
развиените краишта во создавањето на 
инфраструктурните и други услови за раз-
вој БО 1985 година — — — — — — 335 
Одлука за утврдување на аконтацијата на 
задолжителниот заем на стопанството на 
ОР Македонија за 1985 година — — — 336 
Исправка на Правилникот за специјализа-
ција и субспецијализација на здравствени-
те работници и здравствените ' соработни-
ци со високо образование — — — — 336 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

^Самоуправна спогодба за организирано 
(снабдување со медицинска опрема и ре-
зервни делови за потребите на организа-
циите на здружениот, труд од здравствена-
та дејност во СР Македонија — — — 337 

'Самоуправна спогодба за висината на на-
доместокот што (ќе го плаќаат студентите 
за услугите во објектите на Студентскиот 
центар „Скопје" — Скопје — — — — 339 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за измени и дополнувања на Та-
рифниот систем за продажба на електрич-
на енергија — — — — — — — — 340 
Решение за распишување дополнителни 
избори за избор на делегат во Собранието 
на Републичката заедница на културата 341 
ВАЛАНДОВО 

' Одлука за стапките на придонесите за 
здравствена заштита на работниците и 
стапката на посебниот придонел: за корис-
тење на здравствена заштита во странство 
во 1985 година — — — — — — — 341 
Одлука за донесување стапки за финанси-
рање на Самоуправната интересна заедни-
ца за противпожарна заштита на општи-
ната Валандово за 1985 година — — — 341 
ДЕБАР 

Одлука за висината на погребните тро-
шоци и посмртна помош на осигуреници-
те и осигурените лица од работничкото 
осигурување за подрачјето на СИЗ за 
здравствена заштита — Дебар — — — 342 

Одлука за утврдување на паричните из-
носи на републичките награди „1,1 Октом-
ври", „Климент Охридски", „Гоце Делчев", 
„Мито Хаџи Василев"Јасмин" и „25 мај" 329 
Решение за распишување на дополнителни 
избори за четири делегати во 'Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ 
од собранијата на општините Титов Велес, 
Неготино, Струмица и Охрид - — — 329 
Одлука за групно помилување по повод 
Четириесетгодишнината од ослободување" . 
то на земјата — — — — — — — 330 
Одлука за помилување на осудени лица — 331 
Уредба за користење на авиони за гасне-
ње на шумски и други пожари — — — 331 
Одлука за учество на Републиката за из-
градба и опремување на објекти и за из-
давање на учебници за потребите на насо-
ченото образование — — — — — — 333 
Одлука за зголемување на стапките на за-
должителниот заем за обезбедување - пос-
тојани средства на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини во периодот од 
1981 до 1985 година во 1985 година — — 333 
(Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Републичкиот завод за уна-
предување на образованието и воспитува-
њето — — — — — — — — — 333 
Решение за разрешување од должност се-
кретар на Советот за истражувачки рабо-
ти во рударството — — — — — — 334 


