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

Среда, 14 јули 1982 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

332. 
Врз основа на член 6 од Законот за наградата 

„25 Мај" („Службен весник на СРМ" број 16/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 30 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРА-

ДАТА „25 МАЈ" 

Се разрешуваат членовите на Одборот за до-
делување на наградата „25 Мај" поради истек на 
мандатот: 

I 
. Страте Арсовски, 

Борис Алексовски-Карче, 
Благоја Георгиевски, 
Милорад Дубмалевски, 
м-р Катица Димова, 
Јованка Дојранлиева, 
Идриз Идризи, 
Заре Лазаревски, 
Панче Миркуловски, 
Петар Ристевски, и 
инж. Јован Софревски. 
За членови на Одборот за доделување на 

наградата „25 Мај" се именуваат: 
Предраг Кушевски, општествен работник во 

физичката култура од Скопје и делегат во Конфе-
ренцијата на Сојузот на организациите за физич-
ка култура на Македонија, 

Ванчо Цветковски, општествен работник во 
физичката култура од Скопје и делегат во Кон-
ференцијата на Сојузот на организациите за ф и -
зичка култура на Македонија, 

Елизабета Божиновска, член на Атлетскиот 
клуб „Работнички" - - Скопје и член на Републич-
ката конференција на ОСММ, 

Џавид Беговски, претседател на Општинската 
конференција на СС1РНМ — „Центар" — Скопје, 

Насте Настев, општествен работник во физич-
ката култура од Охрид и член на Претседател-
ството на Општинскиот сојуз на организациите за 
физичка култура, Охрид, 

д-р Саво Цветковиќ, општествен работник во 
физичката култура од Скопје, професор на^ Педа-
гошката академија „Климент Охридски" Скопје, 

Атанас Костовски, уредник на спортската редак-
ција на ТВ — Скопје, 

Тања Топурковска, активна кошаркарка на 
Кошаркарскиот клуб „Вардар" — Скопје, асис-
тент на Машинскиот факултет — Скопје, 

Драган Мурџев, член на Претседателството на 
Кошаркарскиот клуб „Борец" од Титов Велес и 
член на Претседателството на Кошаркарскиот со-
јуз на Македонија, 

Симон Наумоски, претседател на Ракометни-
от клуб" „Тутунов комбинат" — Прилеп и 

Азис Шеху, секретар на СОФКА — Гостивар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1746 
30 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

333. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СВМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 30 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТРАНСФУЗИО-

ЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Институтот за транс-
фузиологија во Скопје, поради истек на манда-
тот 

Димитар Смугревски, 
Драган Стошић и 
Ариф Шаким. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на Институтот за трансфузиологија во 
Скопје се именуваат: 

д-р Јосиф Јосифовски, советник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика, 

Михаило Гечевски, ВКВ работник, вработен 
во „ОХИС" Скопје и 

Идриз Идризи, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на С Р Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1749 
30 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

БОШКО Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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334. 
Врз основа на член 5 од Општествениот дого-

вор за меѓународна соработка во научната област 
на лексикографијата („Службен лист на СФРЈ" 
број 21/82), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 30 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО СОВЕТОТ 
ЗА КООРДИНАЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА МЕЃУНАРОД-
НА СОРАБОТКА ВО НАУЧНАТА ОБЛАСТ НА 

ЛЕКСИКОГРАФИЈАТА 

За претставник во Советот за координација и 
следење на остварувањето на програмата за ме-
ѓународна соработка во научната област на лекси-
к о г р а ф ^ ата, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија го именува 

д-р Манол Пандевски, научен советник во Ин-
ститутот за национална историја — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1747 
30 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СВМ, 

Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

335. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СВМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 30 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 

ВО СОВЕТОТ НА ОЗТ СТОМАТОЛОШКИ 
КЛИНИКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на ОЗТ стоматолошки 
клиники во Скопје поради истекот на мандатот: 

Мирослав Мешков, 
д-р Градимир Ланевски и 
Јегени Бесник. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ОЗТ стоматолошки клиники во Скопје 
се именуваат: 

Борка Кишманова, лекар вработена во Собра-
нието на општина „Центар" — Скопје, 

Раде Давчев, правник во Градска аптека „1 
Мај" — Скопје и 

Ахмет Хамди, ВКВ машинбравар, вработен во 
„Пластика" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1 
Бр. 08-1750 Претседател 

30 јуни 1982 година на Собранието на СРМ, 
Скопје Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

336. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 30 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО К О Н К У Р Е Н Т Е КО-
МИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАШЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕКАН И ДИРЕКТОРИ НА ВИСОКО 

ОБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

За претставници на општествената заедница во 
конкурсните комисии за изготвување предлог за 
избор на декани и директори во следниве високо 
образовни организации се именуваат: 

— Декан на Правниот факултет во Битола 
Александар Талевски, претседател на Општин-

скиот суд во Битола и , 
Живко Магдески, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор на Собранието на С1РМ. 
— Декан на Економскиот факултет во Штип 
Момчило Стојанов, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на [Собранието на СР Македонија, 
вработен во З И К „Црвена Ѕвезда", ООЗТ „Три 
чешми" — Штип и 

Бранко Дупкарски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СР Македонија, ди-
ректор на Стопанска банка — филијала Берово. 

— Директор на Вишата школа за социјални 
работници во Скопје 

— Драган Николовски, делегат во Општестве-
но-политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Ристо Тоневски, советник на секретарот на Се-
кретаријатот за кадровски прашања на Извршниот 
совет на Собранието на ОРМ. 

— Директор на Клиниката за кожни и вене-
рични болести во Скопје 

Коста Јанчевски, потпретседател на Собрание-
то на општина „Гази Баба" — Скопје И 

Вергула Кардула, директор на Управата за 
прашања на борците и воените инвалиди во сос-
тав на Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика. 

— Директор на Институтот за радиологија во 
Скопје 

Димче Димитриевски, член на Претседателство-
то на РО СЗБ од НОВ на Македонија и 

Митко Велков, потпретседател на Собранието 
на општина „Карпош" — Скопје, директор на Ре-
публичкиот завод за унапредување на домаќин-
ството. 
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— Директор на ОЗТ стоматолошки клиники во 
Скопје 

Борис Ѓорѓиевски, член на Извршниот совет, 
претседател на Комитетот за општествени дејнос-
ти на Собранието на општина „Гази Баба" — Скоп-
је и 

Драган Тодоровски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на град Скопје, 
вработен во Градскиот совет на Сојузот на синди-
катите на Македонија. 

— Директор на Клиниката за инфективни бо-
лести во Скопје 

Димитар Шаламанов, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на град Скопје, 
вработен во Републичкиот штаб за територијална 
одбрана и 

Атанас Тренчевски, секретар на Собранието на 
општина „Карпош" — Скопје. 

— Директор на Клиниката за ревматологија во 
Скопје 

Веле Јакоски, член на Извршниот совет и 
претседател на Комитетот за општествени дејности 
на Собранието на општина „Кисела Вода" — Скоп-
је и 

Славе Геровски, дипл. правник, делегат во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на СРМ, 
вработен во СО „Автомакедонија" — Скопје. 

— Директор на Клиниката за нефрологија во 
Скопје 

Душко Арсовски, член на Извршниот сове* и 
претседател на Комитетот за здравство и социјал-
на политика на Собранието на општина „Карпош" 
— Скопје и 

Коста Петров, помошник на претседателот на 
Републичкиот комитет за труд. 

— Директор на Клиниката за хируршки бо-
лести во Скопје 

Васил Теговски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Коста Георгиевски, делегат во Општествено -
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

— Директор на Студентскиот центар „Скопје" 
— Скопје 

Милка Божикова, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Михајло Николовски, член на Извршниот совет 
и претседател на Општинскиот комитет за обра-
зование, култура и физичка култура. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1752 Претседател 
90 јуни 1982 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

337. 
Врз основа на член 3 од Законот за наградата 

„Гоце Делчев" („Службен весник на СРМ" број 
12/78), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 30 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „Гоце Дел-
чев" поради истек на мандатот: 

претседателот 
д-р Христо Андонов-Полјански; 
членовите: 
Александар Алексиев, 
Ристо Андоновски, . 
Наум Димовски, 
Владо Картов, 
д-р Галаба Паликрушева, 
Милан Панчевски, 
Трајко Стаматоски, 
д-р Радмила Угринова-Скаловска 
д-р Сејфедин Сулејмани и 
д-р Светомир Шкариќ. 
За претседател и членови во Одборот за до-

делување на наградата „Гоце Делчев" се имену-
ваат : 

за претседател 
Љубе« Лапе, академик на Македонската ака-

демија на науките и уметностите; 
за членови: 
проф. д-р Христо Андонов Полјански, редовен 

професор на Филозофскиот факултет — Скопје, 
д -р Орде Ивановски, научен советник во Ин-

ститутот за национална историја — Скопје, 
д-р Цвета Органџиева, Институт за фолклор — 

Скопје, 
д-р Вера Антиќ, професор на Филолошкиот 

факултет — Скопје, 
д-р Димитар Димевски, доцент на Филозофски-

то факултет — Скопје, 
д-р Петар Стојанов, научен советник во Ин-

ститутот за национална историја — Скопје, 
Драган Николовски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на (Собранието на СРМ, 
д-р Иван Кантарџиев, член на Претседател-

ството на ССРНМ, 
Гоце Митевски, самостоен советник во Из-

вршниот совет на Собранието на ОРИ и 
д-р Нијази Хаџиамза, професор на Педагош-

ката академија — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1745 
30 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

338. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за 

заштита на националните паркови („Службен вес-
ник на СРМ" број 33/80), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 30 јуни 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

УПРАВИТЕЛ НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
„ПЕЛ ИСТЕР" — БИТОЛА 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава согласност на Одлуката донесена на 
Собирот на работните луѓе на ОЗТ Национален 
парк „Пелистер" — Битола одржан на 23 април 
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1982 година со која за работоводен орган — уп-
равител на ОЗТ „Национален парк „Пелистер" — 
Битола е именуван 

д-р инж. Живко Паришко, досегашен управи-
тел на Националниот парк. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1753 
30 јуни 1982 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, е. р. 

339. 
Врз основа на член 35 од Законот за Службата 

на општественото книговодство на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/77), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 
јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-

ТО КНИГОВОДСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Службата на општестве-
ното книговодство на Македонија поради истекот 
на мандатот 

Роза Русо 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Службата на општественото книговод-
ство на Македонија се именува 

Стојанка Најденовска, советник во Републич-
киот секретаријат за финансии. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1748 
30 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

340. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
46 од Законот за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ" број 6/81), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 
јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Скопје, што го донесе Собрание-
то на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата, на седни-
цата одржана на 29 октомври 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1789 
,50 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието н'а СРМ, 

Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

341. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на ОР!М" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 30 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА КЛИНИКАТА ЗА КОЖНИ И ВЕ-

НЕРИЧНИ: БОЛЕСТИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Клиниката за кожни 
и венерични болести во Скопје поради истекот 
на мандатот 

Месут Сулејмани, 
Љубица Чонева и 
д-р Нада Белкова. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Клиниката за кожни и венерични бо-
лести во Скопје се именуваат: 

д-р Перо Лубаровски, вработен во РО „Алка-
лоид" — Скопје, 

Марика Ристова, медицинска сестра во Војната 
болница, хируршки оддел — Скопје и 

д-р Иса Салиу, лекар во Медицинскиот цен-
тар — Тетово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1751 Претседател 
30 јуни 1982 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, » 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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342. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СЕМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 30 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕС-

ТИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Клиниката за детски 
болести во Скопје, поради истекот на мандатот 

д-р Александар Ивановски, 
Славица Мирчева и 
Мунир ЈБумани. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на Клиниката за детски болести во 
Скопје се'именуваат: 

Фанија Јовановска, педагог, вработена во При-
фатилиштето за деца и младинци — Скопје, 

Тихо Георгиевски, самостоен советник во Со-
бранието на СРМ и 

Афродита Мимидиновска, делегат во Општес-
твено-политичкиот собор на Собранието на ОР Ма-
кедонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1755 Претседател 
30 јуни 1982 година на Собранието на СЕМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

343. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
45 од Законот за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ" број 6/81), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 
јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
— СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичка самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, пот-
пишана од учесниците во Спогодбата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1790 Претседател 
30 јуни 1982 година на Собранието на СОРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

344. 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина ([„.Службен весник на СРМ" бр. 42/81), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА БРАШНО 

1. На организациите на здружениот труд кои 
се занимаваат со промет на брашно или со про-
изводство на леб на територијата на СР Македо-
нија за купените количини брашно тип „500", „800" 
и „1100" од организациите на здружениот труд 
од другите социјалистички републики и соција-
листичките автономни покраини во периодот од 1 
јули до 31 декември 1982 година им се исплатува 
компензација по 1,35 дин/кгр. 

2. Исплатата на компензацијата од точка 1 на 
оваа одлука се врши врз основа на книговодстве-
ната евиденција на организациите на здружениот 
труд. 

3. Барањето за исплата на компензацијата од 
точка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата 
на општественото книговодство. Кон барањето се 
доставува препис од фактурата за купените коли-
чини на брашно. 

4. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука 
се исплатува од средствата на Републичкиот бу-
џет за 1982 година, Раздел 69, позиција 607. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1490/1 
8. јули 1982 година 

Скопје 

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

345. 
Врз основа на член 281 став 3 од Делов-

никот на Собранието на СЕМ, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд, Соборот 
на општините и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 30 јуни 1982 година, ги разгледа Из-
вештајот на Извршниот совет за остварените дви-
жења и постигнатите резултати во развојот на СР 
Македонија за периодот јануари—април со оцена 
за мессц мај 1982 година, ставовите и мислењата 
на Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Претседателството на Р К на 
ОСРНМ, Претседателството на Советот на ССМ, 
Претседателството на Заедницата на општините и 
градовите на Македонија, како и Појдовните ос-
нови на долгорочната програма за економска ста-
билизација и предлозите и мислењата на работ-
ните тела и соборите на Собранието и донесе 
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З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА НАТАМОШНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИ-
КАТА НА ОПШТЕСТВЕНО -ЕКОНОМСКИОТ РА-

ЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1982 ГОДИНА 

I 

Тргнувајќи од оцените за движењата и состој-
бите, содржани во Извештајот на Извршниот со-
вет, а имајќи ги предвид ставовите и мислењата 
изнесени по него, Собранието на СРЖ оценува 
дека општествено-економскиот развој во првите 
пет месеци од годинава се остварува во мошне 
сложени и неповолни услови и со проблеми кои 
на одделни подрачја се заоструваат. 

Стопанските движења во оваа година се ка-
рактеризираат со: забавување на порастот на ма-
теријалното производство и на стопанската актив-
ност воопшто; присуство на бројни и сложени 
проблеми во економските односи со странство, осо-
бено во поглед на намирување на пристигнатите 
обврски спрема странство; нарушените односи во 
понудата и побарувачката на пазарот и во дви-
жењето на општествената репродукција, високата 
инфлација и силниот притисок за пораст на це-
ните; побрзиот пораст на личните доходи и на оп-
штата и заедничка потрошувачка од предвидува-
њата; присуство на натамошни проблеми во соци-
јалниот развој, особено во поглед на зголемува-
њето на бројот на лицата кои бараат вработување 
и друго. 

Забавената динамика на стопанскиот пораст 
и присуството на другите проблеми влијаеше врз 
слабеењето на квалитативните фактори на разво-
јот. Продолжува тенденцијата за опаѓање на про-
дуктивноста на трудот, намалено користење на 
средствата со опаѓање на економичноста на рабо-
тењето. Ваквата положба неповолно се одразува 
врз конкурентската способност на организациите 
на здружениот труд на домашниот и на стран-
ските пазари. 

Покрај неповолните движења во материјално-
то производство присутно е и определено забаву-
вање на развојот на социјалистичките самоуправ-
ни општествено-економски односи. 

Во вакви услови остварени се определени ре-
зултати при реализацијата на задачите утврдени 
со Резолуцијата за политиката на остварување на 
Општествениот план на СР [Македонија за перио-
дот од 1981 до 1985 година, во 1982 година, но тие 
на одделни подрачја отстапуваат и затоа се оце-
нуваат дека во целост не можат да бидат задово-
лувачки. 

II 

1. Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија смета дека е неопходно за натамошното 
развивање на социјалистичките самоуправни од-
носи и за јакнење на економската и политичката 
стабилност во Републиката, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници порешително да ги остваруваат цели-
те и задачите утврдени со Резолуцијата за општес-
твено-економскиот развој за оваа година. За таа 
цел е неопходно со поголема доследност и одговор-
ност да се применуваат донесените мерки во те-
ковната економска година. Исто така, итно да се 
донесат преостанатите предвидени мерки и да се 

преземаат дополнителни мерки и активности за 
реализација на утврдените задачи на развојот. 

Вкупната активност за реализација на полити-
ката за остварување на Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1981 до 1985, во 1982 година, на сите носи-
тели на развојот во наредните месеци од оваа го-
дина да биде насочена кон создавање услови за 
остварување на: 

— натамошно развивање на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи врз 
доследна примена на начелата на Уставот, Законот 
за здружениот труд и другите системски закони; 

— подинамичен и стабилен пораст на произ-
водството и услугите, пред се, за извоз; 

— перманентен и интензивен пораст на изво-
зот на стоки и услуги, селективен увоз и врз таа 
основа подобрување на резултатите во остварува-
њето на платно-билансната позиција на Репуб-
ликата; 

— побавен пораст на цените и трошоците за 
животот, постигање поусогласени стоковно-па-
рични односи на пазарот и подобрување на снаб-
деноста на пазарот со стоки од витално значење 
за населението; 

— ^усогласени односи во распределбата на оп-
штествениот производ и распоредувањето на до-
ходот и чистиот доход; 

— сведување на сите видови потрошувачка во 
предвидените рамки и 

— доследно спроведување на законските и дру-
ги прописи и општи акти од страна на организа-
циите на здружениот труд и од другите корисници 
на општествените средства. 

2. Со цел да се создадат пошироки можности 
за зголемен обем на производството на стоки и ус-
луги, неопходно е работниците и самоуправните 
органи во организациите на здружениот труд, пос-
тојано да ги согледуваат проблемите за остварува-
ње на предвиденото производство и навреме да 
преземаат мерки и активности за нивно решавање. 

(1) Организациите на здружениот труд од сфе-
рата на материјалното производство заедно со Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ, Самоуправ-
ната интересна заедница на Македонија за еко-
номски односи со странство и Стопанската комора 
на Македонија, постојано да преземаат мерки за 
навремено и континуирано снабдување со основни 
суровини и репродукциони материјали, особено од 
увоз, кои имаат најголемо значење за процесот на 
тековната репродукција. 

За подобрување на снабдувањето со електрич-
на енергија во рамките на билансираните коли-
чества во Републиката, потребно е да се обезбеди 
производството на планираните количества во пос-
тојните капацитети во Републиката, договорените 
количества од системот, вонбилансните од репуб-
ликите и покраините со кои може да се покрие 
недостигот на билансираната потрошувачка во Ре-
публиката, како и потребните количества од увоз. 
Неопходно е да се преземат сите мерки за акти-
вирање на ТЕ „Битола I" во месец јули годинава, 
како и да се оствари планираното производство 
до крајот на 1982 година. Истовремено, неопходно 
е да се интензивира изградбата џа ТЕ „битола II", 
со цел да се активира во втората половина на 1983 
година и да се извршат сите подготвителни работи 
за започнување на изградбата на нови електроиз-
вори со сила од 600 МВТ за потребите по 1985 
година, меѓу кои приоритет да има ТЕ, „Битола III". 

За ублажување на проблемот на снабдува-
њето со електрична енергија, покрај мерките за 
штедење и редукцијата, надлежните органи и орга-
низации од Републиката да покренат иницијатива 
к а ј соодветните органи и организации во Федера-
цијата, републиките и автономните покраини, каде 
што постојат повремени вишоци на електрична 
енергија да не ја извезуваат, со оглед на потребите 
и големиот недостиг ка ј нас и во другите републи-
ки и автономни покраини. 
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Организациите на здружениот труд треба да ги 
интензивираат активностите сврзани со подготву-
вањето програми за супституција на енергијата 
од течните горива со цврсти горива од домашни 
извори и за изградба на мали проточни хидроцен-
трали. Истовремено, потрошувачите на електрич-, 
на и други видови енергија да преземат итни мер-
ки за рационализација и штедење на енергијата. 

Во индустријата да се интензивира процесот 
на преориентација во производство кон повисоки 
фази на доработка, кои не се значително зависни 
од електрична и други видови енергија. 

Организациите на здружениот труд за произ-
водство, пренос и дистрибуција на електричната 
енергија, членки на Сложената организација на 
здружениот труд „Електростопанство на Македо-
нија", за совладување на економските проблеми 
во процесот на репродукцијата и развојот на оваа 
сложена организација, треба да преземат енергич-
ни мерки и активности за да се отстранат орга-
низационите и други видови слабости кои непо-
волно влијаат врз користењето и функционирање-
то на единствениот енергетски систем, врз економ-
ско-технолошкото и самоуправно-организационото 
функционирање на системот во целина. 

За остварување на планираната динамика на 
индустриското производство, треба да се вложат 
максимални напори за што поскоро активирање 
на крупните објекти во утврдените рокови соглас-
но со заклучоците на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, донесени во месец ап-
рил 1982 година. Инвеститорите, банките и изведу-
вачите на Рудниците и индустријата за никел, че-
лик и антимон „ФЕНИ" и Рафинеријата за нафта 
„Скопје" да преземат мерки за запазување на тие 
рокови, а работниците и самоуправните органи за 
започнување и остварување на предвиденото про-
изводство во 1982 година. 

Заради поголемо користење на слободните к а -
пацитети во индустријата, организациите на здру-
жениот труд да преземат мерки за создавање по-
поволни услови за давање услуги на странски пар-
тнери, преку доработка на полупроизводи во про-
изводи со повисока фаза на преработка. 

Истовремено, напорите на производните организа-
ции на здружениот труд треба да бидат насочени кон 
остварување на долгорочна производствена коопе-
рација и научно-техничка соработка со организа-
циите на здружениот труд во земјата и со деловни 
партнери од странство, како и кон поголема при-
мена и усовршување на сопствената технологија 
и иноваторството. 

Со оглед на значајните отстапувања во снаб- • 
дувањето со нафтени деривати на стопанството, 
организациите на здружениот труд, потписници на 
Самоуправната спогодба за рамномерно и под ед-
накви услови , снабдување на пазарот со нафтени 
деривати, треба да преземат активности за над-
минување на тешкотиите и за обезбедување на нав-
ремено снабдување со договорените количества. 
Неопходно е да се испитаат и причините за нерам-
номерното снабдување со нафтени деривати и да 
се преземат мерки за нивно отстранување. 

(2) Во областа на земјоделството, организации-
те на здружениот труд интензивно и во континуи-
тет да продолжат со активностите за навремено 
извршување на жетвените работи што се во тек и 
за собирање и сместување на производите. 

За задоволување на потребите на населението 
со неопходните прехранбени производи нужно е да 
се откупат што поголеми количества од годинаш-
ниов род, пред се, пченица, маслодајни семиња и 
шеќерна репка. Организациите на здружениот труд 
што се занимаваат со откуп на пченица, произ-
водство и промет на брашно да ги обезбедат пот-
ребните обртни средства за откуп на сите вишоци 
од наведените производи што ќе се произведат во 
Републиката. За недостигот од овие производи што 
ќе се појави во однос на вкупните потреби, долж-
ни се да преземат мерки за да го обезбедат преку 

деловни односи со основните организации на здру-
жениот труд од поширокото подрачје на земјата, 
настојувајќи притоа увозот на тие производи це-
лосно да се избегне или да се сведе на минимум. 

За надминување на проблемите кои во оваа 
сфера егзистираат подолгорочно, а посебно при 
откупот на производите од индивидуалните про-
изводители, потребно е со мерките на економската 
политика, покрај договорените услови, да се обез-
бедат и дополнителни стимулативни мерки, .даноч-
ни и други олеснувања за производителите на па-
зарни вишоци. 

Организациите на здружениот труд, земјодел-
ските задруги, општините и Републиката веднаш 
да преземат мерки на време да се донесат акцио-
ните програми за есенската сеидба за да се обез-
беди потребната материј ално-техничка база. Сите 
носители на акционите програми треба да настоју-
ваат уште од оваа есен да ги прошират сеидбени-
те површини под житни култури, а особено под 
пченица. 

Во тој правец веднаш да се започне со реа-
лизација на постојните програми за активирање на 
необработените површини со производно насочува-
ње кон зголемено производство на пченица, јач-
мен, маслодајни семиња, шеќерна репка и слично. 

<3) За поголемо искористување на капаците-
тите во градежната оператива и за зголемување на 
активноста, усилбите на организациите на здру-
жениот труд треба да продолжат за зголемување 
на градежните работи во странство. Истовремено, 
напорите да ги , насочат кон натамошно зацврсту-
вање на доходовни односи на сите организации кои 
учествуваат во реализација на комплетни објекти 
во странство, како и за поефикасно и рационално 
градење во целина. 

(4) За обезбедување на побрз развој на туриз-
мот, посебно на странскиот, потребно е да се пре-
земат мерки и активности за поорганизирано при-
фаќање на туристите, квалитетно подобрување на 
угостителските и друг вид услуги, при што од по-
себно значење е да се обезбеди нормално снабду-
вање на туристичките места со прехранбени про-
изводи, нафтени деривати и други стоки. 

<5) За поголемо искористување на сообраќајни-
те капацитети нужни се натамошни поконкретни 
мерки и активности за поголема реализација на 
определбите на Општествениот договор за сообра-
ќајната политика. 

3. Реализацијата на предвидениот извоз на сто-
ки и услуги и во наредните месеци останува основ-
на задача на развојот, предуслов за поддржување 
на процесот на репродукцијата во оценетите рам-
ки и претставува основен и клучен фактор за реа-
лизација и на другите задачи на развојот. 

|(1) Организациите на здружениот труд и во 
наредниот период е неопходно да остваруваат ди-
намичен пораст на извозот на стоки и услуги, по-
себно на конвертибилното подрачје. 

Самоуправните органи на организациите на 
здружениот труд е неопходно постојано да го сог-
ледуваат остварувањето на извозните програми по 
производи и услуги, по валутни подрачја и во од-
делни земји и врз таа основа навреме да ги посо-
чуваат проблемите и да преземаат мерки и актив-
ности за нивно отстранување. 

Истовремено, да се регулираат обврските по ко-
ристените странски кредити меѓу банките и ор-
ганизациите на здружениот труд, да се подготват 
плановите за пристигнатите фиксни и гарантира-
ни обврски спрема странство, како и да се ажури-
раат донесените планови и да се преземаат навре-
мени мерки за нивно извршување. 

Организациите на здружениот труд, особено од 
областа на сообраќајот, градежништвото и угости-
телството, неопходно е да преземат мерки и ак-
тивности за остварување на побрз девизен прилив 
по основ на извезените стоки и услуги. Притоа, 
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треба да се прават напори извозот на стоки да се 
остварува со користење на домашни превозни ка-
пацитети. 

Организациите на здружениот труд со своите 
партнери во странство да преземаат мерки и ак-
тивности за развивање на посебни форми на со-
работка, преку проширување на компензационите 
работи, привремен увоз и доработка, како и за 
зголемување на малограничниот стоковен промет и 
долгорочна производна соработка, посебно со со-
седните земји. На тој начин компензационите ра-
боти треба да придонесуваат за забрзување на на-
платата на организациите на здружениот труд при 
прометот со странство, а не да ги стеснуваат мож-
ностите за ефективен девизен прилив на стоките 
кои можат да се извезат по друг основ. 

Организациите на здружениот труд од агроком-
плексот, во соработка со Стопанската банка — 
Здружена банка, неопходно е да се организираат 
за редовно повлекување на кредитните средства, 
одобрени од Меѓународната банка за обнова и раз-
вој по Програмата „Македонија III". 

,(2) Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство треба 
да презема мерки и активности за поддршка на 
организациите на здружениот труд кон оствару-
вање на поголем извоз и кон постигнување на по-
усогл^сени. регионални односи во остварувањето на 
платно-билансната позиција на Републиката. 

За оваа цел, Самоуправната интересна заедни-
ца на Македонија за економски односи со стран-
ство е неопходно: 

а) да го следи остварувањето на извозните 
програми на организациите на здружениот труд и 
да презема мерки за нивна реализација; 

б|) во издавањето на согласности за увоз да 
обезбеди приоритет за најпотребните суровини и 
репроматеријали за поддржување на производ-
ството наменето за извоз, за избегнување прекини 
и застој во производството и за навремено испо-
рачување на. договорените производи и услуги; 

в!) постојано да ја следи состојбата во извр-
шувањето на извозните обврски и остварувањето 
на увозните права по организациите на здруже-
ниот труд и по основни единици и 4 врз основа на 
тоа да преземе мерки и активности за поусогласени 
односи во размената со странство; 

г) во соработка со Стопанската комора на Ма-
кедонија да го следи остварувањето на самоуправ-
ните спогодби на организациите на здружениот 
труд, посебно на производителите на синтетски 
влакна, лимови, олово, цинк, памучни предива, ви-
но и на други земјоделско-прехранбени производи, 
во врска со обезбедувањето на право за увоз и де-
визни средства од организациите на здружениот 
труд на кои им ги испорачува своите производи. 

(3) Стопанската комора на Македонија своите 
активности да ги насочи, пред се, кон: 

а) доследна реализација на извозните програ-
ми на организациите на здружениот труд; 

б) доследно реализирање на програмите за не-
редовно снабдување со суровини и репроматерија-
ли на производството наменето за извоз; 

в) поголемо вклучување на организациите на 
здружениот труд од Републиката за користење на 
кредитни средства од Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка, со поголем извоз 
на опрема и изведување на инвестициони работи 
во странство; 

г) преземање акции, во соработка со Репуб-
личкиот комитет за економски односи со стран-
ство, за зголемено вклучување »на организациите 
на здружениот труд за поголемо користење на 
странски кредити за плаќање на увозот на мате-
ријалите за репродукција. 

Стопанската комора на Македонија, во сора-
ботка со Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски одцоси со странство, вед-
наш да донесат оперативни програми за оствару-
вање на поусогласени регионални односи на изво-

зот и увозот на стоки, во согласност со предвиде-
ните односи во платно-билансната позиција на Ре-
публиката. 

|(4) Банките овластени за работи со странство 
веднаш да ги подготват и да ги ажурираат пла-
новите на пристигнатите фиксни и гарантирани 
обврски по долговите спрема странство заедно со 
организациите на здружениот труд — крајни ко-
рисници и да обезбедат девизни средства за ре-
довно извршување на тие обврски. 

. Банките треба да вложат напори за согледу-
вање на можностите за ангажирање странски кре-
дитни средства за совладување на расчекорот ме-
ѓу приливот и одливот на девизните средства. Во 
таа смисла банките да преземаат мерки за извр-
шување на своите обврски. За совладување на не-
достигот на девизните средства, банките да презе-
маат активности пред Народната банка на Маке-
донија и Народната банка на Југославија, со цел 
да се обезбеди интервентно доделување на девиз-
ни средства за приоритетни извршувања на фикс-
ните обврски по користените кредити од странство. 

Исто така, банките треба да се заложат за од-
лагање на роковите за отплата и за ревалоризира-
н а на краткорочните кредити. 

(5) Народната банка на Македонија постојано 
да ги следи отплатите на обврските на организа-
циите на здружениот труд и на банките по корис-
тените странски кредити. Исто така, до крајот на 
годинава да остварува дневен увид и контрола за 
нивното однесување и по потреба да презема мерки 
за спроведување на прописите. 

Во рамките на монетарно-кредитната политика, 
деловните банки и Народната банка на Македонија 
да настојуваат да ги преиспитаат можностите за 
подобрување на условите за кредитирање на про-
изводството за извоз и извозот на производите и 
услугите, преку зголемување на учеството на при-
марната емисија. 

Банките неопходно до крајот на годинава по-
голем дел од пласманите да ги насочат во обртни 
средства. 

(6) Во следењето на економските односи со 
странство надлежните републички органи на уп-
равата и Самоуправната интересна заедница на 
Македонија за економски односи со странство, да 
остваруваат ажурен увид на платно-билансната 
позиција на СР Македонија за оваа година и на-
времено да преземаат мерки и активности за неј-
зина поуспешна реализација, вклучувајќи го и 
обезбедувањето на девизните средства за финан-
сирање на усогласениот дефицит во платно-би-
лансната позиција на Републиката. 

Со цел да се обезбедат ефективни девизни 
средства за покривање на утврдениот дефицит во 
платно-билансната позиција на Републиката, не-
опходно е доследно спроведување на мерките, а 
особено на Законот за условите и начинот на рас-
полагање и користење на остварените конверти-
билни девизни средства за плаќање спрема стран-
ство и за задолжување во странство во 1982 годи-
на, како и на неговите подзаконски акти. 

Неопходно е да се интензивираат активностите 
за подготвување и донесување на мерки за зго-
лемување на динарското поттикнување и стимули-
рање на извозот на конвертибилното подрачје. 

Во девизниот систем е неопходно да се изнај-
дат решенија за отстранување на сегашните нега-
тивни состојби во нарушувањето на уставната оп-
ределба за единствени пари на единствениот југо-
словенски пазар и затворање на девизните текови 
во границите на републиките и автономните пок-
раини. Со тие решенија треба да се обезбеди до-
ходовна мотивација на организациите на здруже-
ниот труд за поголем извоз, пред се, на конверти-
билното подрачје и за воспоставување на нормална 
циркулација на девизите, преку организираниот 
девизен пазар. 

4. Самоуправните органи на организациите на 
здружениот труд при формирањето на цените на 
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своите производи и услуги да се придржуваат во 
рамките на утврдената политика на цените со ре-
золуцијата за политиката на остварувањето на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1981 до 1985, во 1982 
година и програмите за можно поместување на це-
ните по гранките и групациите. 

Заедниците за работите на цените постојано да 
ги следат движењата на цените и во рамките на 
своите надлежности да преземаат мерки, со цел да 
се остварува утврдената политика. 

Инспекциските органи, во рамките на своите 
овластувања, да преземаат мерки против сите не-
законски зголемувања на цените и условувањата 
за испорака на стоките. Во соработка со Сојуз-
ниот пазарен инспекторат да извршат најширока 
контрола на цените и да преземат мерки за вра-
ќање на неоправдано зголемените цени на нивото 
утврдено со заверка на ценовниците. 

Со ненамален интензитет треба да се предло-
жат активностите за подобра снабденост на паза-
рот со земјоделски прехранбени производи, лекови 
и со други стоки од значење за широката потро-
шувачка. За таа цел треба да се забрза зголемува-
њето на материјалните резерви од домашно про-
изводство и од увоз. Од посебно значење е навре-
меното изготвување и донесување на билансите 
на основните прехранбени и индустриски произ-
води, кои се основа за договарање и спогодување 
за производство и испорака. 

б. За зголемување на доходот, како и за оства-
рување на поусОгласени односи во распоредува-
њето на доходот и на чистиот доход, треба да про-
должат и да се засилат мерките и активностите за 
остварување на повисок обем на доходот и за на-
тамошно подобрување на акумулативната и реп-
родуктивната способност на стопанството врз по-
висока продуктивност на трудот и јакнење на дру-
гите квалитативни фактори на развојот. 

Неопходно е да се преземаат мерки и актив-
ности за намалување на трошоците на производ-
ството, особено преку програмите за штедење на 
основните материјали и суровини, а пред се, на 
енергијата. 

За јакнење на материјалната основа на здру-
жениот труд, суштествена претпоставка е спрове-
дувањето на политиката за економска стабилиза-
ција и сведувањето на сите видови потрошувачка 
во утврдените рамки со Резолуцијата. 

Истовремено, треба да се оствари повисок сте-
пен на наплата на побарувањата и дисциплинира-
но и поефикасно финансиско работење. Треба да 
се вложат посебни напори за намалување на одли-
вот на девизни средства по основ на нестоковни 
плаќања, а посебно на средства за службени па-
тувања во странство. 

6. За намалување на загубите во стопанство-
то, да се обезбедат квалитетно изработени сана-
циони програми и услови за нивно спроведување. 
Со квалитетни средства и врз економско оправда-
ни и договорени основи да се изврши санирање на 
организациите на 'здружениот труд кои покажале 
загуби во претходната година. За да се спречи по-
јавата на нагласено поопштествување на загуби-
те, треба да се заострат критериумите за презе-
мање мерки за нивно покривање, како и да за-
јакне личната одговорност на раководниот кадар 
за. покажаните загуби што се резултат на субјек-
тивни слабости. Потребно е да се преземат мерки 
за наплата на ненаплатената реализација, која 
значајно влијае врз појавата и обемот на загубите. 

Со деловната политика на банките не треба да 
се поддржуваат основните организации на здру-
жениот труд ка ј кои не се преземаат потребни и 
ефикасни мерки за создавање подобри услови за 
работење, а со тоа и појава на загуби врз трајни 
основи. 

7. Собранијата на општините и собранијата на 
самоуправните интересни заедници да преземаат 
соодветни мерки за навремено елиминирање на ви-

шоците на средства за задоволување на општите 
општествени и на заедничките потреби. 

Тргнувајќи од определбата дека извозот е пр-
востепена задача на развојот, а со цел да се соз-
дадат услови за зголемена извозна активност, не-
опходно е формираните вишоци на средства по ос-
нов на даноци и придонеси за задоволување на оп-
штите општествени и на заедничките потреби да 
се наменат за дополнително стимулирање на из-
возот на стоки и услуги. 

8. Организациите на здружениот труд, во сора-
ботка со Сојузот на синдикатите и Стопанската ко-
мора на Македонија и другите субјекти, подетално 
да ја согледаат состојбата, појавите и односите во 
врска со движењето на личните доходи и врз осно-
ва на тоа веднаш да покренат широка рпштествена 
акција, порастот на средствата издвоени за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка да се сведе 
во согласност со порастот на чистиот доход, а реал-
ното зголемување на просечниот чист личен доход 
да се сведе во рамките на порастот на продуктив-
носта на трудот. 

Производствениот и попродуктивниот труд и на 
творештвото треба да стане клучно прашање за 
остварување на политиката за економска стабили-
зација. Заради тоа е потребно во самоуправните 
акти на организациите на здружениот труд да се 
вградат критериуми и мерила за стимулирање на 
производниот и творечкиот труд. 

Телата што го следат спроведувањето на само-
управните спогодби во областа на распоредувањето 
на доходот и распределбата на средствата за лич-
ни доходи треба да преземаат конкретни мерки 
спрема корисниците на општествените средства кои 
во распоредувањето на чистиот доход не се при-
држуваат кон утврдената политика во самоуправ-
ните спогодби. 

Исто така, и надлежните органи на општестве-
но-политичките заедници треба да покажат соод-
ветни активности во спроведувањето на самоуп-
равните спогодби во областа на распоредувањето 
на доходот и распределбата на средствата за лич-
ни доходи. 

Истовремено, треба да се спроведува и друга 
активност за надминување на проблемот на пови-
сока исплата и распределба на личните доходи и 
други обврски, непокриени со чистиот доход, што 
ка ј одделни организации на здружениот труд е ус-
лов за надминување или ублажување на пробле-
мот на загубите кои произлегуваат по овој основ. 

9. Самоуправните интересни заедници во оп-
штините од областа на општествените дејности, 
кои досега не склучиле самоуправни спогодби за 
висината на средствата за задоволување на заед-
ничките потреби, веднаш да пристапат кон .извр-
шувањето на оваа обврска, утврдена со Резолуци-
јата за оваа година, со што' ќе се овозможи оства-
рување на програмските задачи и запазување на 
утврдената политика за обезбедување средства за 
задоволување на заедничките потреби во целина. 

Истовремено, да се зголемат активностите во 
организациите на здружениот труд, во самоуправ-
ните интересни заедници од областа на општестве-
ните дејности, во општествено-политичките заед-
ници и организации за склучување на самоуправ-
ни спогодби за непосредна размена на трудот, за-
ради задоволување на заедничките потреби. 

10. Потребно е да се создаваат услови за ост-
варување на инвестиционата политика утврдена 
со Резолуцијата, особено врз здружување на тру-
дот и средствата. Основна определба за новите ин-
вестициони зафати треба да биде селективното 
приоѓање во изградбата на објекти, со кои се ан-
гажира голем обем на средства, а значат нагласена 
ориентација кон квалитетни промени во стопан-
ската и производствената структура, зголемување 
на производството со повисока фаза на доработ-
ка, зголемен извоз, заштеди на енергија, поголем 
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доход, поефикасно користење на производствените 
потенцијали и повисоко вработување на работо-
способното население. 

Инвестиционата активност е неопходно да се 
движи во рамките на реално расположливите 
средства, при што треба да јакне одговорноста на 
инвеститорите и изведувачите од проектирањето 
до ефектуирањето на објектите, настојувајќи да 
се спречат сите слабости од кои произлегуваат 
пречекорувањата кои бараат нови кредитни сред-
ства и да се отстранат нереалните амбиции во ин-
вестиционата политика. 

Неопходно е да се обезбеди доследно и итно 
спроведување на мерките што се донесени во врс-
ка со уплатувањето на дел од средствата на фон-
дот на федерацијата, кој се формира по основ на 
здружување, бидејќи утврдениот дел не е здру-
жен во текот на 1981 година и заклучно со јуни 
оваа година не е уплатен значаен дел на начин 
како тоа се врши со делот на средствата на фон-
дот кој се формира по основ на задолжителниот 
заем. 

11. Организациите на здружениот труд и само-
управните интересни заедници од областа на оп-
штествените дејности, неопходно е да ги интензи-
вираат активностите за извршување на обврските 
утврдени во програмите за инвестиции пренесени 
од минатото среднорочје, како и за донесување и 
започнување со реализација на програмите, сог-
ласно со Општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 
година. 

12. За остварување на предвидувањата во стан-
бената изградба се оценува дека е неопходно да 
се забрза процесот на самоуправното спогодување 
во општините и да се реализираат донесените оп-
штествени договори за основните елементи, усло-
вите и мерилата за утврдување на цената на ста-
нот, како и за рационализација на станбената из-
градба. 

Потребно е доследно спроведување на Опште-
ствениот договор за основите за програмско утвр-
дување на станарините и нејзиното диференцирано 
субвенционирање во рамките на утврдената поли-
тика на цените, како и преку разни облици на мо-
билизирање на лични средства, да се зголеми уче-
ството на граѓаните во решавањето на станбените 
прашања. 

Банките треба да преземаат мерки за поуме-
рен пораст на долгорочните пласмани за станбена 
изградба. 

13. Продуктивното вработување треба да прет-
ставува постојана грижа на сите носители на оп-
штествено-економскиот развој. Со постојани напо-
ри за создавање поповолни услови и можности, 
вработувањето, особено на младите стручни кадри 
и натаму останува посебна грижа и задача на ор-
ганизациите на здружениот труд. 

Покрај спроведувањето на предвидените мер-
ки и настојувања за создавање услови за одржу-
вање на стопанската активност во предвидените 
рамки неопходно е да се испитаат и други мож-
ности за решавање на проблемот за поголемо вра-
ботување Како во општествениот, така и во инди-
видуалниот сектор. 

14. Неопходно е да јакнат напорите за оства-
рување на повисока продуктивност на трудот, пред 
се, со засилување на работната дисциплина и не-
одговорниот однос во извршување на работните 
задачи, намалување на отсуствата од работа, по-
ефикасно користење на работното време, зголему-
вање на економската мотивираност за работа во 
производството, поголема примена на научно-тех-
ничките и технолошките, достигнувања, со нама-
лување на режиските работи и со преземање на 
други мерки. 

15. Потребно е зголемена активност за презе-
мање мерки за спроведување на политиката за 
развој на малото стопанство. Во услови на забавен 
стопански растеж, развојот на малото стопанство 

треба да се заснова врз конкретни мерки за пораст 
на производството и услугите во општествениот и 
индивидуалниот сектор. Развојот на индивидуал-
ниот сектор на малото стопанство треба повеќе от-
колку досега да се заснова врз здружување на 
трудот и средствата во сопственост на граѓаните со 
организациите на здружениот труд, преку , разни 
форми на соработка и кооперација. Врз овие ос-
нови треба да се создаваат потребните услови и 
можности за вработување и на лицата привреме-
но вработени во странство. 

Надлежните органи во општините да го пот-
тикнуваат побрзиот развој и да го следат оствару-
вањето на програмите за развој на малото стопан-
ство и навреме да преземаат мерки и активности 
за нивна реализација, како составен дел на вкуп-
ната политика за вработување. 

Стопанската комора на Македонија е неопход-
но да ги интензивира активностите сврзани со пос-
тигнувањето на Општествениот договор за развој 
на малото стопанство. 

16. Банките да обезбедат движења на пласма-
ните на средствата и на паричната маса во рам-
ките на предвидувањата, да ја подобрат динар-
ската ликвидност, заради извршување на нивните 
обврски и зголемување на користењето на сред-
ствата од примарната емисија. Својот потенцијал 
банките треба во поголема мерка да го насочуваат 
за намените утврдени со Одлуката за мерките за 

. спроведувањето на монетарно-кредитната полити-
ка за 1982 година, а посебно во делот за намалу-
вање на користењето краткорочни средства За дол-
горочни пласмани и да обезбедат непречено кре-
дитирање на извозот на стоки и услуги, забрзува-
ње на циркулацијата на парите и хартиите од 
вредност и друго. 

17. За остварување на политиката за побрз раз-
вој на стопански недоволно развиените краишта, 
неопходно е организациите, на здружениот труд 
да ги интензивираат активностите и да преземаат 
навремени мерки за користење на средствата по 
одобрените кредити по кои се уште не е започнато 
користењето. 

Истовремено, активноста на банките треба да 
биде насочена кон одобрување нови кредити по 
досега поднесените барања и кон поддржување на 
нови инвестициони зафати, пред се, на оние кои 
се остваруваат со здружување на трудот, и сред-
ствата и кои обезбедуваат зголемена вработеност, 
поголем доход, повисок извоз и воопшто, поуспеш-
но остварување на политиката за побрз развој. 

18. За остварување на развојот на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита не-
опходно е да се продолжи со преземањето мерки и 
активности за создавање материјални и други ус-
лови за натамошен развој на сите нивни компо-
ненти. 

Притоа, треба да се продолжи со процесот на 
пополнување и создавање на стоковни резерви во 
основни прехранбени и индустриски производи и 
изградба на складишни и резервоаре™ капацитети. 

19. Надлежните републички органи на упра-
вата неопходно е да ги донесат сите преостанати 
мерки предвидени со Програмата на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија за реали-
зација на Резолуцијата за политиката за оствару-
вањето на Општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија за периодот од 1981 до 1985, 
во 1982 година. Истовремено, активноста да биде 
насочена кон навремено подготвување и донесу-
вање и на мерки предвидени за втората полови-
на на оваа година. 

Притоа, од особено значење е интензивирање-
то на работите сврзани со подготвувањето на прог-
рами за рационална потрошувачка и штедење на 
сите видови енергија, посебно на нафтените дери-
вати и за замена на потрошувачката на мазут за 
енергетски цели со други горива, билансот на про-
изводството, потрошувачката, резервите и увозот 
на основните земјоделски и прехранбени произво-
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ди за 1982/83 година, потоа, програмите сврзани со 
обезбедување на семенски материјал, вештачки 
ѓубрива и други репроматеријали, како и со зго-
лемување на обработливите површини во земјодел-
ството и друго. 

Составен дел на овие ангажирања треба да 
претставува и навременото донесување на мерките 
и активностите од надлежност на другите носители 
на активности, а кои се од интерес за реализација 
на целите и задачите на развојот. 

20. Организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници е неоп-
ходно да преземат мерки и активности за зголе-
мување на грижата при располагањето и користе-
њето на општествените средства. Во таа насока е 
потребна поголема организираност и акциона мо-
билност на сите субјекти во извршувањето на сво-
ите работи и задачи, со цел да се намалат субјек-
тивните слабости што го отежнуваат оживотвору-
вањето на целите и задачите на развојот односно 
на политиката за економска стабилизација. 

21. Работниците во организациите на здруже-
ниот труд, работните луѓе и граѓаните во своите 
средини треба да ги оневозможуваат појавите на 
непридржување, непочитување и неспроведување 
на законите и другите прописи и општи акти. 

За таа цел треба да се стават на дневен ред 
прашањата за законското работење, општествената, 
материјалната и политичката одгбворност на сите 
органи, организации и заедници, вклучувајќи ја 
и личната одговорност за извршување на обврс-
ките. 

Државните органи, во рамките на извршува-
њето на своите функции, треба да преземаат енер-
гични мерки за спречување на појавите за не-
применување на законите и другите прописи и 
општи акти. 

22. Надлежните органи на општините перма-
нентно да ги следат активностите на организациите 
на здружениот труд во стопанството и во рамки-
те на своите надлежности да создадат потребни 
услови за реализација на нивните производни прог-
рами и за надминување на присутните тешкотии. 

23. Се задолжува Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија да го следи спроведува-
њето на овие заклучоци и во рамките на своите 
надлежности да предлага и презема мерки и за 
тоа повремено да го известува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

III 
Овие заклучоци ќе се објават во „Службен: 

весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1806 
30 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

346. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 17 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, а во врска со член 21-а од Законот за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 1981 година 
(„Службен весник на СРМ" број 44/80 и 30/81), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 31 мај 1982 година, донесе 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНАТА 
РЕПУБЛИЧКА СМЕТКА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА ПО ОСНОВ НА 

КОМПЕНЗАЦИИ И ПРЕМИИ 

Член 1 
Средствата издвоени на посебната републичка 

сметка за намирување на обврските на Републи-
ката по основ на компензации и премии изнесу-
ваат: 

Вкупен износ на оства-
рените приходи 254.735.197,25 динари 
Вкупен износ на извр-
шените расходи 254.731.136,01 динари 
Вишок на приходи 4(061,24 динари 

Член 2 
Вишокот на приходите во износ од 4.061,24 ди-

нари се пренесува како приход на Републичкиот 
буџет за 1982 година. 

Член 3 
Завршната сметка ќе се објави во „Службен 

весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1766 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

347. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржа-
на на 10 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправниот договор за 
стекнување и утврдување на личниот доход на 
трговските претставници во Основната организа-
ција на здружениот труд „Хераклеа", кожна кон-
фекција во состав на Работната организација „Ид-
нина" во Битола, донесен од работничкиот совет 
на 31 јануари 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Хераклеа" кожна конфекција во 
Битола, на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 40/81 од 18 февруари 1982 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на актот означен 
во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше по-
ведена затоа што основано се постави прашањето 
за неговата спротивност со членот 463 од Законот 
за здружениот труд. 
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4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека оспорениот самоуправен договор 
е донесен од работничкиот совет. Со него е утвр-
дена постапката за утврдување провизијата на тр-
говските претставници и со тоа се утврдени осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи на оваа категорија работници. 

5. Според членот 463 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците во основната организација 
со референдум, меѓу другото, одлучуваат и за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците. 

Со оглед на тоа што оспорениот самоуправен 
договор е донесен од работничкиот совет, а за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи работниците одлучуваат со ре-
ферендум, Судов смета дек^а тој е во спротивност 
со членот 463 од Законот за здружениот труд. 

Од содржината, пак, на оспорениот акт про-
излегува дека личните доходи на работниците — 
трговски патници во основната организација на 
здружениот труд не се утврдуваат според основите 
и мерилата утврдени за другите работници, туку 
според други основи и мерила. Со оглед на тоа 
што видот и природата на работите и работните 
задачи, што ги извршуваат работниците-трговски 
патници, не се од ист вид и природа со работите 
и работните задачи на другите работници, според 
мислењето на Судов, можно е за оваа категорија 
работници работничкиот совет да го утврдува са-
мо процентот од остварената реализација. Меѓу-
тоа. за основите и мерилата за распределба на 
средствата за нивните лични доходи работниците 
одлучуваат со референдум. 

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

У. бр. 40/81 
10 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

348. 
Уставниот суд на Македонија на основа членот 

15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 17 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА алинејата 3 на член НО од 
Правилникот за основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка, донесен од работниците во Работната 
организација „Пелагонија-Турист" во Прилеп, со 
референдум на 31 мај 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Пела-
гонија-Турист" во Прилеп, на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 44/82 од 21 април 1982 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на оспо-
рената одредба од правилникот означен во точка-
та 1 на оваа одлука, затоа што основано се пос-
тави прашањето за нејзината уставност и зако-
нитост. 

4. Во претходните испитувања и на седницата, 
Судов утврди дека во алинејата 3 на член 110 од 
оспорениот правилник е предвидено дека само ра-
ботниците кои одат во пензија со ниски лични 
доходи под просекот во стопанството од минатата 
година имаат право на отпремнина во висина од 
двомесечен износ од просечниот месечен личен до-
ход остварен во последните три месеци. 

5. Согласно алинејата 3 на член 2 од Законот 
за здружениот труд, правото на .работа со опште-
ствени средства што го стекнува секој работник 
во здружениот труд е основа за остварување на 
неговите права, обврски и одговорности во здру-
жениот труд. Работејќи во здружениот труд со 
средства за производство во општествена сопстве-
ност, работникот создава доход кој има општествен 
карактер. Од друга страна, согласно начелото на 
еднаквост утврдено во алинејата 9 на став 3 на 
дел II од основните начела и во членот 204 од 
Уставот на СР Македонија, неприкосновената осно-
ва на положбата и улогата на човекот ја сочину-
ваат, покрај другото и еднаквоста на правата, дол-
жностите и одговорностите на луѓето во согласност 
со уставноста и законитоста. 

Едно од правата што работникот ги остварува 
по основ на работниот стаж е и правото на пен-
зија. Во врска со одењето во пензија, во самоуп-
равните општи акти, работниците можат да пред-
видат, при, одење во пензија да им се исплатува 
одреден паричен надоместок (отпремнина). Утврду-
вањето на правото на отпремнина е право кое ра-
ботниците во организациите на здружениот труд 
го утврдуваат самоуправно, во рамките на устав-
ните и законските начела. 

Во конкретниов случај правото на отпремни-
на е предвидено само за работниците со ниски 
лични доходи, додека другите работници се исклу-
чуваат од тоа право. 

Имајќи го предвид општествениот карактер на 
средствата за производство во општествена соп-
ственост, Судов смета дека кога е предвидено пра-
во на отпремнина при одење во пензија сите ра-
ботници треба тоа право да го остваруваат под ед-
накви услови, а не право на отпремнина да имаат 
само работниците со ниски лични доходи. Ова за-
тоа што, според мислењето на Судов, ср тоа што 
право на отпремнина имаат само работниците со 
ниски лични доходи, а другите работници се исклу-
чени од тоа право, се повредува уставното начело 
на еднаквост. 

На основа изнесеново, Судов смета дека али-
нејата 3 на член НО од означениот правилник не 
е во согласност со означените уставни и законски 
одредби, поради што одлучи како во точката 1 на 
оваа одлука. 

У. бр. 44/82 
17 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

349. 
Уставниот суд на Македонија, на основа 

членот 433 од Уставот на С1Р Македонија и чле-
нот 15, алинеја 2 и членот 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 10 јуни 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) алинејата 2 на член 19 и ,членот 85 од Пра-

вилникот за распоредување на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка на работниците во Ос-
новната организација на здружениот труд за при-
кажување на балетски дела „Балет" во Скопје, во 
состав на Македонскиот народен театар во Скопје, 
донесен со референдум на 19 јуни 1980 година; и 

б) Аналитичката процена на работите и работ-
ните задачи на работниците во означената орга-
низација на здружен труд, донесена со референдум 
на 19 јануари 1980 година, во делот во кој како ос-
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нов за распределба на средствата за лични доходи 
е предвидена стручната подготовка на работни-
ците. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд за прикажување балетски дела 
..Балет" во Скопје, во состав на Македонскиот на-
роден театар во Скопје на начинот предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 98 81 од 24 декември 1981 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите од актите означени во точката 1 на 
оваа одлука затоа што со нив образованието, а тоа 
значи стручната подготовка е предвидена како са-
мостоен основ за распределба на средствата за лич-
ни доходи. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, оз-
начен под а) во точката 1 на оваа одлука, Судот 
утврди дека според членот 19, основи според кои 
се утврдува квалитативнр^от и квантитативниот 
придонес на работникот и се врши распределба на 
средствата за лични доходи меѓу работниците се: 
сложеноста на работите и работните задачи, обра-
зованието како услов за вршење на работите и ра-
ботните задачи, минатиот труд, квалитетот на ост-
варените работи и работни задачи, одговорноста 
и опасноста од професионално заболување. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија и 
во ставот 1 на член 126 од Законот за здруже-
ниот труд е предвидено на секој работник, во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот 
и сразмерно со порастот на производноста на не-
говиот труд и на трудот на работниците во дру-
гите основни организации со кои го здружил тру-
дот и средствата и на вкупниот општествен труд 
и со начелото на солидарноста на работниците во 
здружениот труд, да му припаѓа од доходот на ос-
новната организација на здружениот труд личен 
доход за задоволување на неговите лични, заед-
нички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната орга-
низација. Придонесот на работникот во работата, 
според ставот 3 на член 129 од Законот за здру-
жениот труд, се утврдува зависно од квантитетот и 
квалитетот во работата, земајќи го предвид осо-
бено обемот и сложеноста на работата, квалитетот 
на остварените резултати од трудот, успешноста во 
користењето на средствата на трудот, остварените 
заштеди во работата, користењето на работното 
време, одговорноста во работата и условите под 
кои работи работникот. 

Со оглед на тоа што во алинејата 2 на член 
19 од правилникот стручната подготовка е пред-
видена, како посебен и самостоен основ за рас-
пределба на средствата за лични доходи иако таа 
веќе е вреднувана во рамките на основот сложе-
ност како средство на нејзиното изразување, Су-
дов утврди дека означената одредба не е во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот 
и е во спротивност со ставот 3 на член 129 од Зако-
нот за здружениот труд. 

5. Исто така Судов утврди дека во членот 85 
е предвидено правилникот да се применува од 1 
јануари 1980 година, иако е донесен на 19 јуни ис-
тата година. 

Во членот 262 од Уставот на СР Македонија е 
содржано начелото на забрана на повратното деј-
ство на правните акти, а во ставот 3 на член 577 
од Законот за здружениот труд е предвидено дека 
во самоуправниот општ акт може да се утврди, во 
согласност со закон, тој акт или одделни негови од-
редби да можат да имаат повратно дејство само 
ако тоа го дозволува природата на односите што 
се уредуваат со тој самоуправен општ акт. 

Со оглед на тоа што оспорената одредба пред-
видува правилникот да има повратно дејство, Су-

дов оцени дека таа не е во согласност со наведе-
ното уставно начело. Ова затоа што Судов утврди 
дека односите кои се уредуваат со означениот пра-
вилник, особено основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи, не се од так-
ва природа да можат да имаат повратно дејство 
во смислата на ставот 3 на член 577 од Законот за 
здружениот труд. 

6. Во поглед на аналитичката процена на ра-
ботите и работните задачи означена под б) на точ-
ката 1 на оваа одлука, која е составен дел на ос-
порениот правилник, Судов утврди дека во неа се 
утврдени бодови по основите сложеност на рабо-
тите и работните задачи, образование, опасност од 
заболување, квалитет во работата, одговорност и 
однос кон работата, како и минат труд. 

Со оглед на тоа што стручната подготовка е 
предвидена како посебен и самостоен основ за рас-
пределба на средствата за лични доходи, вон осно-
вот сложеност, што доведува до двојно вреднување 
на стручната подготовка, Судов утврди дека и ос-
порениот акт не е во согласност со начелото на 
распределба според трудот и е во спротивност со 
ставот 3 на член 129. од Законот за здружениот 
труд, во делот во кој како посебен основ за рас-
пределба на средствата за лични доходи е пред-
видена стручната подготовка на работниците. 

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

У. бр. 98/81 
10 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

350. 
Уставниот суд на .Македонија, врз основа чле-

нот 15 алинеја 2 и членот 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 17 јуни 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 48 од Правилникот за 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и надоместоци на личните дохо-
ди, донесен од работниците на Работната органи-
зација за промет на мало и големо „Велеспром" 
од Титов Велес, со референдум на 12 февруари 
1979 година и Одлуката за измена и утврдување 
на личниот доход на извршителот на работите од-
носно работните задачи на директорот бр. 02-2743/1 
донесена од работничкиот совет на работната ор-
ганизација на седницата од 14 мај 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за про-
мет на мало и големо „Велеспром" од Титов Велес 
на начинот предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 165/81 од 18 март 1982 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на оспо-
рените акти означени во точката 1 на оваа одлу-
ка. Постапката беше поведена затоа што основано 
се постави прашањето за согласноста на член 48 
од оспорениот правилник со членот 74 од Законот 
за работните односи, како и согласноста на оспо-
рената одлука со ставот 1 на член 23 од Уставот 
на СР Македонија и за нејзината спротивност со 
ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, Су-
дот утврди дека во неговиот член 48 е предвидена 
можност за прераспоредување на работниците од 
една работа на друга, што одговара на нивната ра-
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ботна способност и стручност или на нивната на-
малена работна способност под услов да имаат 
повеќе од 30 години работен стаж (мажи) односно 
25 години работен стаж (жени) со тоа што овие 
работници имаат право на онаа стартна основа 
која е поповолна за нив. Судов исто така утврди 
дека работничкиот совет на работцата организа-
ција „Велеспром" од Титов Велес со оспорената 
одлука бр. 02-2743/1 од 14 мај 1980 година го зго-
лемил личниот доход на директорот на работната 
организација така, што вкупниот број на бодови 
го зголемил од 900 на 1300 бода. 

5. Според членот 74 од Законот за работните 
односи („Службен весник на ОРМ" бр. 45/77), ра-
ботник со работен стаж над 35 години (маж) од-
носно со над 30 години (жена), кои поради нама-
лената работна способност се распоредуваат на 
други работи односно работни задачи имаат право 
врз основа на начелото на взаемност и солидар-
ност, а под услови утврдени во самоуправниот општ 
акт, да учествуваат во распределбата на средства-
та за лични доходи во висина на пррсечната акон-
тација на личниот доход што го остваруваат во 
последните три месеци или последната година, ако 
тоа за нив е поповолно, пред да бидат распоредени 
на други работи односно работни задачи. 

Од означената законска одредба произлегува 
обврска за организацијата на здружениот труд, со 
самоуправен општ акт да ги утврди условите за 
заштита на постарите работници при распределба-
та на средства за лични доходи но законот пред-
видел тоа да може да се врши само под услов ра-
ботникот да има работен стаж над 35 години (маж) 
односно над 30 години (жена). 

7. Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, Судот ја донесе на седницата без одр-
жување на јавна расправа. 

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

У. бр. 165/81 
17 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 61-66 од Законот за из-

градба на инвестициони објекти („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 35/73, 46/73, 9/74 и 47/74) и Пра-
вилникот за начинот и постапката за отстапување 
изградба на инвестициони објекти („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 24/74), работната организација 
во изградба „Водостопанство Пелагонија — Хидро-
мелиоративен систем Стрежево" — Битола 

Р А С П И Ш У В А 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА НАБАВКА И ВГРАДУ-
ВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ДИНАМИЧКА РЕГУЛА-
ЦИЈА НА ПРОТОКОТ ВО ГЛАВНИОТ ДОВОДЕН 

КАНАЛ И ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОНСКИ 
РАЧУНСКИ ЦЕНТАР 

Ориентационата вредност на работите изне-
сува 60.000.000 динари. 

Рокот за поднесување на понудите е 1. X. 1982 
година до 10 часот. 

Услови за отстапување на работите: 
Понудата мора да се даде на лицитациониот 

елаборат на инвеститорот во кој условите се де-
тално разработени. 

14 јули 1982 

Лицитационите документи можат да се подиг-
нат од Работната организација во изградба „ВО-
ДОСТОПАНСТВО ПЕЛАГОНИЈА — ХИДРОМЕ-
ЛИОРАТИВЕН СИСТЕМ СТРЕЖЕВО" — Битола, 
ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 10, секој работен ден 
освен сабота од 7 до 13 часот по претходна уплата 
па 6.000 динари по комплет, односно за 3 комплети 
18.000 динари. 

Уплатата се врши на име Работна организа-
ција во изградба ХМС „Стрежево" на жиро смет-
ка 40300-601-2895 при СОК Битола. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 1. 
X. 1982 година во 12,00 часот во просториите на 
Работната организација во изградба „Водостопан-
ство Пелагонија — Хидромелиоративен систем 
Стрежево" — Битола, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 10. 

Гимназијата „Здравко Чочковски" — Дебар, 
врз основа на член 29 и 30 од Самоуправната спо-
годба за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд и Одлуката на Советот, доне-
сена на 21. 06. 1932 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на слободни работни места за 
наставен кадар за 1982/83 година на одредено 
време: 
1. Проф. по ЛАТИНСКИ ЈАЗИК со дополну-

вање на часови по АЛБАНСКИ Ј А З И К (1) 
2. Проф. по МАТЕМАТИКА со настава на ма-

кедонски јазик (1) 
3. Проф. по МАТЕМАТИКА со настава на ал-

бански јазик <2) 
4. Проф. по ФИЗИКА со настава на македон-

ски јазик (1) 
5. Проф. по ФИЗИКА со настава на албански 

јазик (2) 
6. Проф. по ХЕМИЈА со настава на македонски 

јазик за 18 часа (1) 
7. Проф. по ГЕОГРАФИЈА со настава на ал-

бански јазик за 17 часа ,(1) 
8. Проф. по РУСКИ Ј А З И К со настава на ма-

кедонски јазик за 19 часа (1) 
9. Проф. по ИСТОРИЈА со настава на маке-

донски јазик (1) 
10. Проф. по ОНО со настава на македонски 

и албански јазик за 17 часа. (1) 
11. Проф. по ПРОИЗВОДНА ТЕХНИЧКА НАС-

ТАВА со настава на албански наставен јазик (1) 
12. Проф. по МУЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ со 

настава на македонски и албански наставен јазик 
за 8,5 часа (1) 

13. Проф. по ЛИКОВНО ВОСПИТУВАЊЕ со 
настава на македонски и албански наставен јазик 
за 8,6 часа (1) 

УСЛОВИ: 
1. Кандидатите треба да имаат завршено соод-

ветно факултетско образование. 
2. Покрај посебните услови кандидатите тре-

ба да поседуваат морално-политички квалитети во 
образовно-воспитни установи. 

3. Кандидатите заедно со молбата треба да дос-
тават: 

— диплома за завршено соодветно образование, 
— работна книшка, 
— уверение дека е државјанин на СФРЈ, 
— извод од матичната книга на родените и 
— уверение дека не е под истрага. 
4. Молбите се доставуваат до Гимназијата 

„Здравко Чочковски" Дебар, со ознака за „КОН-
КУРСНА КОМИСИЈА" со 4,00 дин. таксени марки. 

5. Некомплетирани документи не се земаат пред-
вид при разгледувањето. 

6. Стапување на работа од 1.09. 1982 година. 
7. Конкурсот трае 15 дена од денот на обја-

вувањето. (221) 
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Врз основа на член 40 од Статутот на Работ-
ната организација за производство на готови тек-
стилни производи и промет на големо и мало „Со-
лун" — /Скопје, ул. „Цветан Димов" бб, Бутел И, 
барака 3, работната организација 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен ор-
ган — директор 
1) Кандидатите, покрај општите услови пред-

видени со закон, треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

а) да имаат висока стручна подготовка со 3 го-
дини работно искуство; 

— да имаат виша стручна подготовка со 5 го-
дини работно искуство 

— или средна стручна подготовка со над 10 
години раководно работно искуство во текстилна 
струка; 

б) да поседуваат морално-политички квалите-
ти; 

в) да имаат проверени квалитети во поглед на 
стручноста, организаторските и други способности; 

г) во досегашното работење да имаат покажа-
но смисла за развивање на самоуправувањето; 

д) да не се осудувани по член 511 од Законот 
за здружениот труд. 

2. Со пријавата кандидатите се должни да дос-
тават : 

а) диплома за соодветна стручна подготовка, 
б) доказ за работното искуство. 
Рок за пријавување е 15 дена од објавувањето 

на конкурсот. 
3) Писмените пријави со документите од точка 

2 на овој конкурс, кандидатите да ги достават на 
адреса: Работна организација за производство на 
готови текстилни производи и промет на големо 
и мало „Солун" — Скопје, ул. „Цветан Димов" бб, 
Бутел II, барака 3. 

Некомплетните и ^благовремените пријави не-
ма да се земаат предвид при разгледувањето. (220) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Штедна книшка, издадена од „Југобанка" бр. 

105068911-5 на име Синиша Денковски, ул. „Бо-
жидар Мицковиќ" бр. 16, Куманово. (4075) 

Воена книшка на име Ќани Мазлами, е. Бо-
говиње, Тетово. (4099) 

Воена книшка на име Авдим Алитовиќ, ул. 
„Киро Фетак" бр. 6-а, Куманово. (4132) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово 
на име Енвер Зеќири, е. Џепчиште, Тетово. (4151) 

Воена книшка на име Имерли Јашари, ул. 
„Пролетерска" бр. 70, Тетово. (4239) 

Оружен лист, издаден од СВР — Куманово на 
име Мирко Додевски, е. Коњарево, Куманово. (4336) 

Воена книшка на име Мустафа Мифтароски, 
е. Преглево, Македонски Брод. (4361) 

Здравствена легитимација бр. 46785, издадена 
од ЗЗОР — Штип на име Анка Ристо Биновска, 
ул. „Сутјеска" бр. 48/5, Штип. (4401) 

Воена книшка на име Андреја Димоски, ул. 
„Б. Миладиновци" бр. 274, Тетово. (4439) 

Пасош на име Смајо Колошлиец, е. Лажани, 
Прилеп. (4481) 

Воена книшка, издадена од РОВР на СРМ, 
Скопје на име Димовски Стојан Тихо, ул. „Ве-
селин Маслеша" бр. 8, Куманово. (4469) 

Воена книшка, на име Хоџа Абдулади, е. Де-
логожда, Струга. (4522) 

Воена книшка , ' издадена од Прилеп на име 
Атанасовски Миливој, ул. „Вера Циривири" бр. 
72, Титов Велес. (4529)' 

Возачка дозвола на име Невзат Рамадани, е. 
Челопек, Тетово. (4548) 

Пасош АР бр. 18515 на име Славко Ристовски, 
е. Копанце, Тетово. (4588) 

. Здравствена легитимација на т : е Кадире Су-
лимановска, Куманово. (6099) 

Лична кзота со бр. 64196 на име Благоја Крс-
тески, ул. „Ќ>1ро Ќучук" бр. 16, Титов Велес. (6100) 

Свидетелства за I и II година на име Соња 
Атанасова, ул. „М. Ацев", бр. 17, Титов Велес. 

(6101) 
Ученичка книшка за завршено IV одделение 

па име Бисерка Петровски, е. Шоп. Рударе, Кра-
тово. (6102) 

Здравствена легитимација на име Стојна Ди-
митрова, Кратово. - (6103) 

Свидетелство за III клас на име Ѓорги Васи-
лев, Берово (6104) 

Свидетелства за I, II и Ш година на име Сто-
јан Митковски, Берово. (6105) 

Свидетелство од VIII одделение на име Јфв&гг 
Струков, е. Вирче, Делчево. (6106) 

Здравствена легитимација на име Лилјана 
Трајчевска, Виница. (6107) 

Здравствена легитимација на име Димитрија 
Мојсов, Виница. (6108) 

Здравствена легитимација на име Јован Сто-
илов, е. Градец, Виница. (6109) 

^Работна книшка на име Станчо Ангелов, Ко-
чани. (6110) 

Воена книшка на име Михајло Здравев, Ско-
пје. (6111) 

Индекс бр. 25216 на име Мирослав Томиќ, 
Скопје. (6112) 

Здравствна легитимација на име Елена Насте-
ва, Скопје. (6113) 

Воена книшка на име Јовица Јошаров, Скоп-
је. (6115) 

Ученичка книшка за III и IV клас на име 
Милица На ј данова, Скопје. (6116) 

Свидетелство за И клас на име Аледин Абе-
дини, Титов Велес. (6117) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Малковски Христо, ул. „Костурска", бр. 23, 
Т. Велес. (6119) 

Свидетелства за I и II година на име Јелица 
Пршовска, е. Митрашинци, Берово. (6120) 

Свидетелство за VIII одделение на име Блаш-
ка Јовановска, Кочани. (6121) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рауф 
Брбутовиќ, е. Лажани, Прилеп. (6122) 

Свидетелство на име Верка Настеска, е. М. 
Коњари, Прилеп. (6123) 

Свидетелства за III и IV година на име Љуп-
чо Фудаљаноски, ул. „Егејска", бр. 5, Прилеп. 

(6124) 
Свидетелство на име Блага Гинова, ул. „Пар-

тизанска", бр. 6, Прилеп. (6125) 
Работна книшка на име Тоши Абдурамап, Ку-

маново. (6126) 
Здравствена легитимација на име Бранко Ан-

геловски, ул. „Сава Ковачевиќ", бр. 2, Куманово. 
(6127) 

Здравствена легитимација на има Момчило 
МИТКОВСКИ, ул. „Ангел Шајче", бр. 3, Куманово. 

(6128) 
Здравствена легитимација на име Милица 

Стоименовска, ул. „Перо Ничо", бр. 16, Куманово. 
(6129) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Пла-
. нинарски сојуз на Македонија Скопје, Планинар-
ско друштво „Кораб" при Месната заедница „Бу-
тел" — Скопје", се огласува за неважен. (4316) 
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СОДРЖИНА 

Страна 
332. Одлука за разрешување и именување 

членови на Одборот за доделување на 
наградата „25 Мај" — — — — — 537 

333. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Институтот за транс-
фузиологија во Скопје — — — — — 537 

334. Одлука за именување претставник во 
Советот за координација и следење на 
остварувањето на програмата за меѓуна-
родна соработка во научната област на 
лексикограф^ ата — С- — — — 538 

335. Одлука за разрешување и именување 
на претставници на општествената за-
едница во Советот на ОЗТ стоматолошки 
клиники во Скопје — — — — — 538 

336. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во конкурсни-
те комисии за изготвување предлог за 
избор на декан и директори на високооб-
разовни организации — — — — — 538 

337. Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Одборот за до-
делување на наградата „Гоце Делчев — 539 

338. Одлука за давање согласност за имену-
вање управител на ОЗТ Национален 
парк '„Пелистер" — Битола — — — 539 

339. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Службата на општес-
твеното книговодство на Македонија — 540 

340. Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на де-
цата — Скопје — — — — — — — 540 

341. Одлука за разрешување и именување , 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Клиниката за кожни 
и венерични болести во Скопје — — 540 

342. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Клиниката за детски 
болести во Скопје — — — — — — 541 

343. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Репуб-
личка самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — 
Скопје — — — — — — — — — 541 

344. Одлука за компензација на брашно — 541 
345. Заклучоци за натамошно остварување 

на политиката на општествено-економ-
скиот развој на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во 1982 година — — 542 

346. Завршна сметка на средствата издвоени 
на посебната републичка сметка за на-
мирување на обврските на Републиката 
по основ на компензации и премии — 547 

347. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 40/81 од 10 јуни 1982 година 547 

348. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 44/82 од 17 јуни 1982 година 548 

349. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 98/81 од 10 јуни 1982 година 548 

350. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 165/81 од 17 јуни 1982 година 549 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

располага со следните изданија: 

УСТАВ НА СФРЈ 
— со амандмани — 
УСТАВ НА СРПУ! 
— со амандмани — Цена 150,00 динари 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ и 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
— со објаснувања и со регистар на поимите — 

Цена 180,00 динари 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

Цена 200,00 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА САНКЦИИТЕ 
— со коментар — Цена 350,00 динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА II Цена 250 динари 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 

Цена 45 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— второ издание — Цена 90 динари 

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
со објаснувања — Цена 160 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — Цена 95 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања Цена 85 динари 

ЗАКОН 3(А СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ' Цена 43 динари 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СРМ 
за периодот од 1981 до 1985 година 
— со експозе — Цена 98 динари 

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 
ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на 
парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник ца СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10а. 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. 


