
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 26 декември 1979 
С к о п ј е 

Број 41 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 4 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

508. 

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за 
радиодифузијата („Службен весник на СРМ" бр. 
20/74), а во врска со член 5 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-

ДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 
1. Се дава согласност на Одлуката за висината 

на надоместокот за користење на радиодифузни 
приемници, бр. 02-4535/1 од 13. XI. 1979 година, до-
несена од Работничкиот совет на Радио-телевизија 
Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-2239/2 Претседател 
25 декември 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

509. 
Врз основа на член 103 од Законот за систе-

мите за врски, за радиосообраќај и поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај („Службен 
весник на СРМ" бр. 14/79), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И КОН-
СТИТУИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВ-

НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ВО ПТТ 
СООБРАЌАЈОТ 

I 
I. За претседател и членови на Иницијативниот 

одбор за вршење на подготовките за основање и 
конституирање на Републичка самоуправна инте-
ресна заедница во ПТТ сообраќајот се именуваат: 

а) претседател 
— Спирко Спирковски, делегат во Општествено 

политичкиот собор на Собранието на СРМ; 
б) членови: 
1. Бојан Јончевски, главен републички инспек-

тор за ПТТ и радио сообраќај, 
2. Мерџана Поповска, секретар на Секретари-

јатот за сообраќај и врски на Стопанската комора 
на Македонија, 

3. Саво Крстевски, директор на Кадровската 
служба во ф-ката „Алкалоид" — Скопје, 

4. Ратко Капушевски, дипл. економист во заед-
нички служби на ПТТ — Скопје, 

5. Вељановски Радослав, директор на Работната 
организација за ПТТ сообраќај — Скопје, 

6. Тодор Смилевски, советник при Работната 
организација за ПТТ сообраќај — Скопје, 

7. Димитров Благоја, директор на ОЗТ Мерно 
регулациона техника и телекомуникација при РО 
Рудници и железарница „Скопје" — Скопје, 

8. Кузман Бужаровски, виши правен советник 
во Генералната дирекција на „Технометал — Маке-
донија". 

П. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-2230/1 Претседател 
3 декември 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

510 
Врз основа на член 27 од Законот за репуб-

личките стоковни резерви („Службен весник на СР 
Македонија"' бр. 36/76), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕ-
ТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТО-

КОВНИ РЕЗЕРВИ 
I. Се утврдува престанок на функцијата член 

на Советот на Дирекцијата за републички стоковни 
резерви на: Благоја Мисајловски. 

П. За член на Советот на Дирекцијата за ре-
публички стоковни резерви се именува: Цветко 
Велјановски, потсекретар во Републичкиот секре-
таријат за народна одбрана. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-2231/1 Претседател 
3 декември 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

511. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на ставот 2 на член 3 и на точката 1 
на член 20 од Одлуката за начинот и условите под 
кои самостојните занаетчии можат да ги продаваат 
своите производи надвор од деловната просторија, 
донесена од Собранието на општината Дебар на 28 
април 1975 година, на основа членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и чле-
нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 
ноември 1979 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ ставот 2 на член 3 и точ-

ката 1 на член 20 од Одлуката за начинот и усло-
вите под кои самостојните занаетчии можат да ги 
продаваат своите производи надвор од деловната 
просторија, донесена од Собранието на општината 
Дебар на 28 април 1975 година („Службен гласник 
на општина Дебар" бр. 3/75). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општината 
Дебар". 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 41/79 од 26 април 1979 година поведе постапка 
за оценување законитоста на одлуките означени во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се по-
стави прашањето за нивната согласност со Законот 
за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните. 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
со оспорената одлука се утврдува начинот на кој 
самостојните занаетчии можат своите производи да 



Стр. 870 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" 26 декември 1979 

ги продаваат надвор од деловната просторија, а на 
територијата на општината Дебар. Во ставот 2 на 
член 3 е утврдено дека одобрение за продажба на 
занаетчиски производи надвор од деловната про-
сторија издава одделението за стопанство. Членот 
20, пак, содржи казнени одредби и во точката 1 
предвиду-ва дека со паричка казна од 300 до 1000 
динари ќе се казни за прекршок самостојниот за-
наетчија ако ги продава своите производи надвор 
од деловната просторија без добиено одобрение 
предвидени со споменатиот став 2 на член 3. 

5. Според членот 4 од Законот за вршење на 
занаетчиска дејност со личен труд и средства во 
сопственост на граѓаните („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/74), самостојниот занаетчија за вршење 
на својата дејност основа занаетчиски дуќан под 
условите пропишани во членот 9. Во членот 10 од 
законот е предвидено одобрение за основање на за-
наетчиски дуќан издава општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на занаетчиството. 
Одобрението за основање ја определува дејноста 
која може да ја врши занаетчискиот дуќан (член 
20). Според ставот 1 на член 23 од означениот за-
кон, занаетчискиот дуќан ги продава своите произ-
води, по правило, во деловната просторија. Втори-
от став на овој член определува дека општината 
ги пропишува условите под кои занаетчискиот ду-
ќан може своите производи да ги продава и над-
в-ор од деловната просторија (на пазар, панаѓур и 
други места). 

Од наведените законски одредби произлегува 
дека самостојниот занаетчија својата дејност ја 
врши на основа одобрението за основање. Ова одо-
брение ги определува видот и рамките на занает-
чиската дејност, како и другите услови за вршење 
на дејноста пропишани со закон. Покрај тоа, зако-
нот Дозволува (член 23) самостојниот занаетчија да 
ги продава своите производи и надвор од делов-
ната просторија, под услови кои ќе ги пропише 
општинското собрание. Според тоа, Судот смета де-
ка овластувањето на самостојниот занаетчија да ги 
продава своите производи надвор од деловната 
просторија се заснова на закон и на акт на оп-
штинското собрание кој на општ начин ги пропи-
шува условите за продавањето на занаетчиските 
производи надвор од деловната просторија. Според 
тоа овластувањето на општината содржано во ста-
вот 2 на член 23 од законот се однесува на пре-
пишување на општи услови во поглед на определу-
вањето на местото на продажбата (пазар, панаѓур и 
слично), потоа времето (пазарен ден, празник), са-
нитарните и хигиенските услови итн., а не и да 
пропишува давање посебни одобренија за прода-
вање надвор од деловните простории. Поради тоа, 
Судов утврди дека оспорените одредби не се во 
согласност со Законот за вршење занаетчиска деј-
ност со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните. 

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

У. бр. 41/79 
7 ноември 1979 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у Д и ј а, 
м-р Беќир Жута, с. р. 

512. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за фор-
мирање и користење на средствата од фондот за 
заедничка потрошувачка, донесен од работната за-
едница на Основното училиште „Гоце Делчев" во 
Прилеп на 8 декември 1978 година, посебно на чле-
нот 42 од правилникот, на основа членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 
15 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 
ноември 1979 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за формирање и 

користење на средствата од фондот за заедничка 
потрошувачка, донесен од работната заедница на 
Основното училиште „Гоце Делчев" во Прилеп на 
седницата одржана на 8 декември 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Гоце Дел-
чев" во Прилеп на начинот предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на правилникот означен 
во точката 1 на оваа одлука посебно на неговиот 
член 42, затоа што утврди дека основано може да 
се постави прашањето за нивната уставност и за-
конитост. 

4. На седницата Судов утврди дека оспорениот 
правилник е донесен на седница на работната за-
едница. 

Со членот 463 од Законот за здружениот труд 
е предвидено работниците во основната организа-
ција со референдум, покрај другото, да одлучуваат 
и за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за заедничка потрошувачка. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 
донесен на седница на работната заедница на учи-
лиштето, а не со референдум, Судов оцени дека тој 
е во спротивност со членот 463 од Законот за 
здружениот труд. 

5. Разгледувајќи го понатаму членот 42 од пра-
вилникот Судов утврди дека по основот работно ис-
куство за секоја проведена година во тоа училиште 
се предвидени 5 поени, во други училишта 3, а вон 
образовната дејност 1 поен. 

Согласно алинејата 9 на став 3 од дел П на 
Основните начела од Уставот на СР Македонија 
неприкосновената основа на положбата и улогата 
на човекот ја сочинува еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со уставноста и законитоста, додека според 
ставот 2 на член 204 од Уставот сите граѓани се 
еднакви пред законот. 

Судов смета дека со определувањето по осно-
вот работно искуство 5 поени за секоја проведена 
година во определено училиште, а во други учи-
лишта односно вон образовната дејност по 3 од-
носно по 1 поен, всушност се врши различно вред-
нување на работното искуство. Според мислењето 
на Судов, работното искуство на работникот има 
исто општествено значење без оглед на фактот во 
која работна организација работникот се здобил со 
него, бидејќи тој во секоја од нив каде работи 
плаќа придонес за станбена изградба. Затоа, кога 
работното искуство се зема како основ за распре-
делба на станови во работната организација, тоа 
мора еднакво да се вреднува. Различното вредну-
вање на основот работно искуство создава нееднак-
вост меѓу работните луѓе, со што се повредува и 
уставното начело на еднаквост на граѓаните во 
нивните права. 

Со оглед на тоа што со членот 42 од оспоре-
ниот правилник различно е вреднувано работното 
искуство според тоа каде е здобиено како основ за 
учество во распределбата на станови, Судов оцени 
дека оваа одредба од правилникот не е во соглас-
ност со уставното начело на еднаквост на граѓа-
ните во нивните права, содржано во алинејата 9 на 
став 3 од дел П на Основните начела и во ставот 
2 на член 204 од Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 20/79 
7 ноември 1979 година 

Скопје 
- Го заменува претседателот на 

Уставниот суд на Македонија, 
С у д и ј а, 

м-р Беќир Жута, с. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

323. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 

и постапката за склучување ,на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставниците на производителите и претставниците 
на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕ-
НИЧНИТЕ ТРИЦИ И ПЧЕНИЧНОТО ДОБИТОЧНО 

БРАШНО 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на пченични трици и 
пченично добиточно брашно, на 26. VII. 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени, со која се зголемуваат постојните 
цени на овие производи, и тоа: 

— пченичните трици од 1,30 на 1,60 дин. за 
1 килограм, и 

— пченичното добиточно брашно од 1,70 на 2,20 
дин. за 1 килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точката 1 на спогодбава ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот секретаријат за општостопански работи и па-
зар со решение бр. 15-100/74 од 19 декември 1979 
година, а Спогодбата ќе се применува наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-100/74 
20 декември 1979 година 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

324. 
Брз основа на член 17, став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на научните деј-
ности и член 36 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на научните дејности во рудар-
ството, црната и обоената металургија, металната 
индустрија, неметалите, електростопанството, елек-
троиндустријата и соодветните трговски дејности, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 18. ХП. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-
ЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА 
I 

За обезбедување средства за задоволување по-
требите и интересите во научните дејности за 1980 
година се утврдуваат истите стапки како и мина-
тата година и тоа: 

— 0,24% од доходот на основните организации 
на здружен труд од рударството, црната и обоена-
та металургија, металната индустрија, неметалите, 
електростопанството, електроиндустријата и соод-
ветните трговски дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците од споменатите дејности доколку за 
нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ. 

П 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 09-124 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. инж. Стрезо Трајковски, с. р. 

325. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на научните деј-
ности и член 36 став 1 точка 8 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на научните деј-
ности во хемиската и текстилната индустрија, ин-
дустријата за кожи и гума, индустријата за целу-
лоза и хартија и соодветните трговски дејности, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 24. ХП. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-
ЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО 1980 ГОДИНА 
I 

За обезбедување средства за задоволување по-
требите и интересите во научните дејности за 1980 
година се утврдуваат истите стапки како и мина-
тата година и тоа: 

— 0,24% од доходот на основните организации 
на здружен труд од хемиската и текстилната ин-
дустрија, индустријата за кожи и гума, индустри-
јата за целулоза и хартија и соодветните трговски 
дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците од^ споменатите дејности доколку за 
нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ. 

П 
Одлуката^ влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 12-87 
^ 26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. инж. Марија Бакаловска, с. р. 

326. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на научните деј-
ности и член 57 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на научните дејности во фарма-
цевтската и козметичката индустрија, здравството 
и социјалната заштита и соодветните трговски деј-
ности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 11. ХП. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-
ЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА 
I 

За обезбедување средства за задоволување по-
требите и интересите во научните дејности за 1980 
година, се утврдуваат истите стапки како и мина-
тата година и тоа: 

— 0,24% од доходот на основните организации 
на здружен труд во фармацевтската и козметич-
ката индустрија и соодветните трговски дејности; 
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— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците во здравството и социјалната заштита, 
како и на работниците во фармацевтската и козме-
тичката индустрија и соодветните трговски дејно-
сти, доколку за нив не се плаќа придонес од дохо-
дот на ООЗТ. 

П 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 13-114 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Петар Тофовиќ, с. р. 

327. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 36 став 1, точка 8 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во градежништвото, станбено-комунални-

ге дејности, индустријата за градежни материјали, 
сообраќајот и врските и соодветните трговски деј-
ности, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 12. ХП. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-
ЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА 
I 

За обезбедување средства за задоволување по-
требите и интересите во научните дејности за 1980 
година се утврдуваат истите стапки како и мина-
тата година и тоа: 

— 0,24% од доходот на основните организации 
на здружен труд од градежништвото, станбено-
комуналните дејности, индустријата за градежни 
материјали сообраќајот и врските и соодветни-
те трговски дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците од опоменативе дејности, доколку за 
нив (не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ. 

П 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето ,а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 11-59 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. Димитрија Станојевски, с. р. 

328. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 36, став 1, точка 8 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на научните деј-
ности во земјоделството, водостопанството, прера-
ботката на земјоделски и сточарски производи, шу-
марството, преработката на дрво и 'соодветните тр-
говски дејности, Собранието на Заедницата, на сед-

ницата одржана на 10. ХП. 1979 година, донесе 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-
ЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА 
I 

За обезбедување средства за задоволување по-
требите и интересите во научните дејности за 1980 
година се утврдуваат истите стапки како и мина-
тата година и тоа: 

— 0,24% од доходот на основните организации 
на здружен труд од земјоделството, водостопанство-
то, преработката на земјоделски и сточарски про-
изводи, шумарството, преработката на дрво и соод-
ветните трговски дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците од опоменативе дејности доколку за 
нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ. 

П 
Одлуката^ влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 10-145 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Велко Стефановски, с. р. 

329. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на научните деј-
ности и член 36, став 1, точка 8 од Статутот на 
Општата самоуправна интересна заедница ,на науч-
ните дејности, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 17. ХП. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-
ЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА 
I 

За обезбедување средства за задоволување по-
требите и интересите во научните дејности за 1980 
година се утврдуваат истите стапки како и мина-
тата година и тоа: 

— 0,24% од доходот на основните организации 
на здружен труд од филмската и графичката ин-
дустрија, туризмот и угостителството и соодветни-
те трговски дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците во образованието, културата, опште-
ствено-политичките организации, државните орга-
ни, банките, самоуправните интересни заедници и 
другите општествени дејности и ЈНА; 

— 0,45% од личниот доход од вршење земјо-
делска дејност според основицата на која се плаќа 
данок по Законот за даноците на граѓаните; 

— 0,45% од личниот доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност според 
основицата на која се плаќа данок по Законот за 
даноците на граѓаните. 

П 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 14-248 
26 декември 1979 година Претседател, 

Скопје Васил Каширски, с. р. 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 

ГРАДОБИЈНОСТ 
330. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-
нот за Самоуправната (интересна заедница за за-
штита од градобијност („Службен весник на СРМ" 
бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за заштита 
од градобијност, на седницата одржана на ден 21. 
ХП. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 
Член 1 

Републичката самоуправна интересна заедница 
за заштита од градобијност ги утврди следните 
придонеси што ги плаќаат: 

1. Основните организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници од об-
ласта на земјоделството по стапка од 1,3% од дохо-
дот остварен од земјоделска дејност намален за 
пресметаните законски и договорни обврски, освен 
данокот на доход; 
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2. Работните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност со средствата на трудот над кои постои право 
на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по 
стапка од 1,8% на личниот доход од земјоделска 
дејност (катастарски приход); 

3. Придонес од точката 1 и 2 на овој член 
плаќаат обврзниците од сите општини (бранети и 
небрането во Републиката; 

4. Заедницата за осигуруваше имоти и лица 
„Македонија" — Скопје и Заедницата за осигуру-
вање имоти и лица „Дунав" — Заедницата на оси-
гуреници Скопје, плаќа придонес по 42,00 динари 
од осигуран хектар обработлива површина (посеви 
и плодови) во 1980 година 

Член 2 
По однос на пресметувањето и уплатување-

то застареноста и наплатата на придонесот на За-
едницата ќе се применуваат соодветните одредби од 
Законот за данок на доход на организациите на 
здружен труд и одредбите од Законот за даноците 
на граѓаните. 

Член 3 
Остварените приходи по основ ,на уплата на 

придонес за заштита од градобијност Републичката 
самоуправна интересна заедница за заштита од гра-
добијност ќе ги користи за покривање на расходите 
на основната дејност: заштита од градобијност и 
за наменско издвојување на 'инвестициони средства 
за одржување и комплетирање и развој на систе-
мот за заштита од градобијност. 

Приходите, расходите како и наменските инве-
стициони средства ќе се дефинираат со финанси-
скиот план и програмата за инвестиции за 1980 го-
дина. 

Член 4 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на 
стапките за придонесот за заштита од градобијност, 
бр. 78/11 од 22. XII. 1978 година, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/78. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 91/2 
25 декември 1979 година Претседател, 

Скопје Трајче Кошевски, с. р. 
331. 

Врз основа на член 12 од Законот за избор на 
делегации ,и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 3/78 — пречистен текст) и член 18 од Ста-
тутот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за заштита од градобијност, Собранието на 
Републ,ичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, на седницата одржана на 
21 декември 1979 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за заштита од градобијност. 

2. Изборите за делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност ќе се одржат на 21. I. 1980 
година, во делегатските единици утврдени со по-
себна одлука на Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за заштита од градо-
бијност. 

3. Пропишаните рокови за изборните дејствија 
почнуваат да течат од 21. XII. 1979 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе биде објавено во „Службен вес-
ник на СР Македонија". 

Бр. 91/3 
25 декември 1979 година Претедател, 

Скопје Трајче Кошевсвго, с. р. 

332. 
Врз основа на член 10 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 3/78) и член 17 и 18 од Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за заштита 
од градобијност, на седницата одржана на 21 де-
кември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 
Собранието на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за заштита од градобијност го со-
чинуваат делегати. 

Член 2 
Делегациите ,на основните организации на здру-

жениот труд и на другите самоуправни организа-
ции и заедници во областа на земјоделството и ор-
ганизациите чиј имот се заштитува од градобијност 
и делегациите на месните заедници на работните 
луѓе што вршат земјоделска дејност со средства на 
трудот над кои постои право на сопственост (зем-
јоделци) избираат делегати во следните делегатски 
единици: 
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1 2 3 4 5 

1. Берово I Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земј оделството 

II Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимават со зем-
јоделска дејност 

2. Битола I Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земј оделството 

II Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 

3. Виница I Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земј оделството 

П Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 

4. Валандово I Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земј оделството 

ц Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 

5. Гевгелија I Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земј оделството 
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1 2 3 1 2 3 

8. Дебар 

И 

6. Гостивар I 

II 

7. Делчево I 

II 

II 

9. Д. Хисар I 

II 

10. Крушево I 

II 

11. Кочани I 

II 

12. Кавадарци I 

II 

13. Кичево I 

II 

14. Кратово I 

Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 

II 

15. Кр, Паланка I 

II 

16. Куманово I 

II 

17. Македонски 
Брод I 

И 

18. Неготино I 

II 

19. Охрид 

И 

20. Пробиштип I 

И 

21. Прилеп I 

II 

22. Ресен 

И 

^ ^ ^ 4 „ 5 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
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1 2 3 
23. Радовиш I 

II 

24. Струга 

II 

25. Св. Николе I 

II 

26. Центар 

27. К. Вода 

28. Карпош 

II 

II 

II 

29. Гази Баба I 

II 

Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправа организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
зем ј од е лството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се- занимаваат со зем-
јоделска дејност 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-

30. Чаир 

II 

31. Струмица 

II 

32. Тетово 

те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те ч:е занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 
Основните организации на 
здружен труд и другите 
самоуправни организации 
и заедници во областа на 
земјоделството 1 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓани-
те се занимаваат со зем-
јоделска дејност 1 

35. Заедницата за 
осигурување 
имоти и лица 
„Македонија" Делегати 2 

36. Заедницата за 
осигурување 
имоти и лица 
„Дунав" Делегати 1 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила оо денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 91/4 
25 декември 1979 година Претседател, 

Скопје Трајче Кошевски, с. р. 

II 

33. Титов Велес I 

34. Штип 

II 

II 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
333. 

Врз основа на член 99 од Самоуправната спо-
годба за здружување во работната организација 
Радио-телевизија Скопје, согласно член 43 став 2 и 
3 од Законот за радиодифузијата, Работничкиот со-
вет на РТС, на својата XIX седница, одржана на 
9. XI. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИ-

СТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 
I. Надоместокот за користење на радиоприемни-

ци (со цевки, транзисторски и друго) изнесува и 
тоа за: 

а) граѓаните за еден радиоприемник во потес-
ното семејство, месечно 55 динари; 

б) организациите на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници, другите основни само-
управни организации и заедници, здруженијата, 
извршните органи на собранијата на ошптествено-
политичките заедници, републичките секретаријат^ 
другите самостојни републички органи на управа-
та и републичките организации, општинските орга-
ни на управата, коморите, основните организации 
на Сојузот на синдикатите, приватните угостители, 
како и државните органи, за секој радиоприемник 



Стр. 884 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" 26 декември 1979 

вклучувајќи ги приемниците вградени во моторни 
возила, годишно 2.380 динари; 

в) организациите на здружен труд кои вршат 
промет или произведуваат радиоприемници, како и 
секоја од нивните продавници, паушално годишно 
2.380 динари; 

г) организациите на здружен труд од областа 
на општествените дејности (од областа на здрав-
ството и социјалната заштита, образованието и вос-
питанието, науката, културата и спортот), репуб-
личките и општинските совети на Сојузот на син-
дикатите, општествено-политичките и општествени-
те организации и станиците на милицијата, дого-
ворните организации на здружен труд (занаетчи-
ски задруги), противпожарните друштва и домови 
и месните заедници, за секој радиоприемник го-
дишно 640 динари; 

д) сервисите за поправка на радиоприемнипи, 
занаетчиските и останатите услужни дуќани, го-
дишно 640 динари. 

П. Надоместокот за користење на телевизиски 
приемници изнесува и тоа за: 

а) граѓаните за еден телевизиски приемник во 
потесното семејство, месечно 180 динари; 

б) организациите на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници, другите основни само-
управни организации и заедници, здруженијата, 
извршните органи на собранијата на општествено -
политичките заедници, републичките секретаријати, 
другите самостојни републички органи на управата 
и републичките организации, општинските органи 
на управата, коморите, основните организации на 
Сојузот на синдикатите, приватните угостители, 
како и државните органи, за секој ТВ приемник 
годишно 5.310 динари; 

в) организациите на здружен труд кои вршат 
промет или произведуваат ТВ приемници, како и 
секоја од нивните продавници, паушално годишно 
5.310 динари; 

г) организациите на здружен труд од областа 
на општествените дејности (здравството и социјал-
ната заштита, образованието и воспитанието, нау-
ката, културата и спортот), републичките и оп-
штинските совети на Сојузот на синдикатите, оп-
штествено-политичките и општествените организа-
ции, станиците на милицијата, договорните орга-
низации на здружен труд (занаетчиски задруги), 
противпожарните друштва и домови и месните за-
едници, за секој ТВ приемник годишно 2.240 ди-
нари; 

д) сервисите за поправка на ТВ приемници, за-
наетчиските и останатите услужни дуќани, пау-
шално годишно 2.240 динари. 

Ш. Граѓаните кои користат ТВ приемник не 
плаќаат надоместок за користење на радиоприем-
ник. 

IV. Под потесно семејство, во смисла на оваа 
одлука, се подразбира брачниот другар и децат 
на корисникот, како и неговите родители доколку 
тој ги издржува. Доколку некој од членовите на 
потесното семејство е вработен и користи во по-
себни простории радио-телевизиски приемник, дол-
жен е да плаќа надоместок. 

Доколку некој од членовите на потесното се-
мејство формира свое семејство, а користи радио-
дифузен приемник, должен е да плаќа надоместок 
без оглед на тоа дали живеат во една семејна згра-
да, стан или во посебни станови. 

V. Радио-телевизија Скопје ќе издвојува на-
менски за развој 30 динари од висината на месеч-
ниот ТВ надоместок, односно 7,50 динари само од 
радио-надоместокот утврден со оваа одлука. 

VI. Оваа одлука влегува во сила на денот на 
добивањето согласност од Извршниот совет на СРМ 
и нејзиното објавување, а ќе се применува од 1. I. 
1980 година. 

VII. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за висината 
на надоместокот за користење на радиодифузни 
приемници, бр. 02-5220/1 од 12. XII. 1978 година. 

Бр. 02-4847/1 
11 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател на Работничкиот 

совет на РТС, 
Ристо Стиков, с. р. 

508. 

509. 

510. 

СОДРЖИНА 
Одлука за давање согласност за висина-
та на надоместокот за користење на ра-
диодифузни приемници — — — — 869 
Решение за именување претседател и 
членови на Иницијативниот одбор за 
вршење на подготовките за основање и 
конституирање на Републичка самоуп-
равна интересна заедница во ПТТ сооб-
раќајот — — — — — — — — — 869 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата член и за именување на член 
на Советот на Дирекцијата за републич-
ки стоковни резерви — — — — — 869 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 41/79 од 7 ноември 1979 година 869 
Одлука на Уставниот суд ,на Македонија, 
У. бр. 20/79 од 7 ноември 1979 година 870 
Општествени договори и самоуправни 

спогодби 
Спогодба за промена на затечените це-
ни на пченичните трици и пченичното 
дебиточно брашно — — — — — — 871 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за обезбедување средства за 
задоволување потребите и интересите во 
научните дејности за 1980 година — — 871 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за обезбедување средства за за-
доволување потребите и интересите во 
научните дејности во 1980 година — — 871 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за обезбедување средства за за-
доволување потребите и интересите во 
,научните дејности за 1980 година — — 871 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за обезбедување средства за за-
доволување потребите и интересите во 
научните дејности за 1980 година — — 872 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за обезбедување средства за за-
доволување потребите и интересите во 

аучните дејности за 1980 година — — 872 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за обезбедување средства за за-
доволување потребите и интересите во 
научните дејности за 1980 година — — 872 
Одлука за утврдување на стапките на 
придонесот за заштита од градобијност 872 
Решение за распишување (избори за де-
легати во Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за заштита од градо-
бијност — — — — — — — — — 873 
Одлука за определување бројот на деле-
гатите и утврдување на делегатските 
единици за избора на делегати во Собра-
нието на ^Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за заштита од градо-
бијност — — — — — — — — — 873 

Општи акти на самоуправните 
организации 

Одлука за висината на надоместокот за 
користење на радиодифузни приемници 875 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
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