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кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ 

ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Се прогласува Законот за судовите за прекршоци, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 февруари 1985 година. 

Бр. 08-568 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

ГЛАВА ПРВА 

Основни одредби 

Член 1 
За водење на прекршочна постапка и за изре-

кување на казни, заштитни мерки и други мерки 
на сторителите на прекршоци и за водење на други 
работи определени со закон, се основаат судовите 
за прекршоци. 

Судовите за прекршоци се самостојни органи на 
општествено-политнчките заедници. 

Член 2 
Работите од својата надлежност судовите за пре-

кршоци ти вршат врз основа на устав, законите и 
другите прописи засновани врз закон и за- својата 
работа се одговорни пред собранието на општината, 
односно на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Член 3 
Органи за водење на прекршочна постапка се: 
— општински суд за пре.кршоци, како првостепен 

суд и 
— Републички суд за прекршоци, како второсте-

пен суд. 
Со закон може да се определи прекршочна пос-

тапка за одредени видови на прекршоци да ја водат 
и други државни органи. 

Член 4 
Судовите за прекршоци ги следат и проучуваат 

општествените односи и појави што ги забележу-
ваат во својата работа, а кои се од интерес за заш-

тита на Јавниот поредок и за тие појави го известу-
ваат собранието на општината, односно на Репуб-
ликата по своја иницијатива или по нивно барање. 

Судовите за прекршоци во вршењето на рабо-
тите од ,својата надлежност имаат право и должност 
да укажуваат на потребата од донесување или изме-
на на прописи и преземање на мерки заради спречу-
вање на појави кои го загрозуваат јавниот поредок. 

Член 5 
Судовите за прекршоци во вршењето на рабо-

тите од својата надлежност се должни меѓусебно да 
соработуваат и придонесуваат за што поефикасно 
остварување на општествената самозаштита и во таа 
смисла да соработуваат оо државните органи, орга-
низации на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници. 

Член 6 . 
Судовите за прекршоци и.м укажуваат правна 

помош на граѓаните во остварувањето и во зашти-
тата на нивните права во работите од својата над-
лежност. 

Член 7 
Секој суд за прекршоци има свој службен назив. 
Називот на судот го содржи и седиштето на су-

дот, како и називот и грбот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

На зградата во која е сместен судот се истакну-
ва називот на судот. 

Печатот на судот го содржи неговиот назив и 
седиштето како и називот и грбот на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 8 
Работата на судовите за прекршоци е јавна. 
Јавноста во работата се обезбедува оо јавно рас-

правање пред судот, со давање известување за текот 
на постапката под услови предвидени оо закон, со 
соопштување на одлуките ,на судот под услови пред-
видени со закон, овозможување на јав,носта преку 
печатот и другите средства за јавно информирање 
да, се запознава со работата на судовите, како "и со 
запознавање на надлежните собранија на општестве-
но -политичките заедници за работата на судовите. 

Заради чување на тајната, заштитата на моралот, 
и,нтересот на 'малолетниците или заради заштита на 
други посебни интереси на општествената заедница, 
со закон 'се уредува постапката за исклучување на 
јавноста. 

Член 9 
Судијата за прекршоци не може да биде повикан 

на одговорност за мислење дадено при донесува-
њето на одлуката. 

Судијата за прекршоци не може да биде притво-
рен за кривично дело сторено во вршење на функ-
цијата без одобрение на собранието на општината 
односно на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 10 
Судијата за прекршоци не може да врши работи 

и задачи што се неспоиви со функцијата судија за 
пр,екршоци. 

Кои работи и задачи се неспоиви со функцијата 
судија за прекршоци, оценува и одлучува претседа-
телот на Републичкиот суд за прекршоци. 
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ГЛАВА ВТОРА 

Основање и надлежност на судовите за прекршоци 

1. Основање 

Чле.н 11 
Основањето, укинувањето, подрачјето, седиштето 

и бројот на судиите на општинскиот суд за прекр-
шоци, го утврдува со одлука собранието на општи-
ната. 

Две или повеќе општини можат да основаат оп-
штински суд за прекршоци. 

Со одлуката за основање на општинскиот суд 
за прекршоци од став 2 на овој член се утврдува 
подрачјето и седиштето на судот, бројот на судиите, 
како и начинот на обезбедување на -средства за ра-
бота и други права и обврски на општините (осно-
вачи на општинскиот суд за прекршоци. 

Член 12 
Со овој закон се основа Републичкиот суд за 

прекршоци за територијата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со седиште во Скопје. 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија со одлука го утврдува бројот на судиите во 
Републичкиот суд за прекршоци. 

2. Надлежност 

Член 13 
Општинскиот суд за (прекршоци е надлежен: 
1) да одлучува во прв степен по прекршоците; 
2) да одлучува по барање за повторување на пре-

кршочната постапка; 
3) да ги спроведува извршните одлуки (по пре-

кршоците ; 
4) да ги (врши работите од правната помош и 
5) да врши и други работи определени со закон. 

Член 14 
Републичкиот суд за прекршоци е надлежен: 
1) да одлучува во втор степен по жалбите под-

несени против одлуките на општинските судови за 
прекршоци ; 

2) да одлучува за судирот на надлежноста меѓу 
општинските судови за прекршоци; 

3) да утврдува начелни ставови и начелни прав-
ни мислења заради единствена примена на законите 
и другите прописи од страна на општинските судови 
за прекршоци; 

4) да укажува стручна помош на општинските 
судови за прекршоци за примена на прописите; 

5) да дава упатства на општинските 'судови за 
прекршоци за начинот на следењето, проучувањето 
и евидентирањето на општествените односи и појави 
и проблемите од нивната практика; 

6) да донесува деловник за работа на општата 
седница на судот и 

7) да -врши други работи определени со закон. 

Член 15 
Републичкиот суд за прекршоци врши стручен 

надзор (во работата на општинските судови за пре-
кршоци и од нив може да бара извештаи и други 
податоци. 

При давањето на стручната помош на општин-
ските судови за прекршоци, Републичкиот суд може 
да дава стручни објаснувања и да укажува н-а недос-
татоците во примената на прописите. 

Член 16 . 
Општинскиот суд за прекршоци ово првостепена-

та постапка одлучува како судија поединец. 
Републичкиот суд за прекршоци во второстепе-

ната прекршочна постапка одлучува во совет од 
тројца судии за прекршоци од кои еден од нив е 
претседател на советот. 

ГЛАВА ТРЕТА 

Внатрешна организација 

Член 17 
Со работата на судот за прекршоци р,аководи 

претседателот на судот, кој го претставува судот. 
Претседателот на судот се грижи и обезбедува 

услови за правилна работа на судот, го у.тврдува 
распоредот на работите по претходно при бавено мис-
лење ед седницата на судиите, одлучува за потре-
бата од објавување на судските одлуки преку сред-
ствата за јавно информирање, дава известување за 
текот на прекршочната постапка, врши и други 
работи кои со закон или друг општ акт му се ста-
вени во надлежност. 

Во случај на отсутност или спреченост, претседа-
телот го заменува судија кого го определува прет-
седателот на судот со годишниот распоред за ра-
бота. 

Член 18 
Стручни соработници во судовите за прекршоци 

можат да бидат ди-пломирани правници со положен 
правосуден испит. 

ГЛАВА ЧЕТВРТА 

Овластувања на Републичкиот секретаријат за 
правосудство 

Член 19 
Републичкиот секретаријат за правосудство: 
— ја следи и проучува работата на судовите за 

прекршоци во врска оо усовршувањето на нивната 
организаци,ја, проблемите на кадрите и нивното стру-
чно усовршување, обезбедувањето на услови за ра-
бота на судовите, навременоста и екопедитивноста 
и ажурноста во нивното работење; 

— ги следи и проучува состојбите и појавите 
кај судовите за прекршоци и предлага преземање 
на потребни мерки и врши увид во примената на 
Правилникот за внатрешно работење (Деловник за 
внатрешно работење на судовите за прекршоци) и 

— ти испитува непосредно или преку претседа-
телот на судот наводите во поплаките на граѓаните 
во врска со неуредното работење на судовите, од-
носно .изостанувањето или одолжување^ на ,рабо-
тата по одделни предмети. 

Републичкиот секретаријат за правосудство може 
да бара од судовите за прекршоци податоци и из-
вештаи што му се потребни за вршење на рабо-
тите. 

Член 20 
Кога ќе се утврди дека работите не се вршат 

според Правилникот за внатрешно работење (Делов-
ник за внатрешно работење на судовите за прекр-
шоци) и другите прописи за организација и работа 
на судот, а тоа има влијание врз навременоста, екс-
педитивноста и ажурноста во работењето на судо-
.вите, Републичкиот секретаријат за правосудство за 
тоа ќе му укаже на претседателот на 1судот. 

Ако и покрај ваквите укажувања состојбата не 
се подобри, Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство е должен за тоа да го извести надлежното со-
брание и да предложи преземање ,на соодветни мерки. 

Член 21 
Републичкиот секретар за правосудство донесува 

правилник за внатрешно работење (деловник за вна-
трешно работење на судовите за прекршоци). 

Со Правилникот за внатрешно работење (Делов-
ник за внатрешно работење на судовите за прекршо-
ци) се пропишува внатрешното работење на судо-
вите за прекршоци, кое обезбедува законито, навре-
мено и ефикасно вршење на функцијата, како и не-
пречено, брзо и економично остварување на пра-
вата и обврските на странките, организацијата на 
евиденцијата и статистиката, правилата за водење 
на уписници, именици и други помошни книги, ви-
довите, содржината и употребата на штембилите 
и печатите, како и на обрасците што се употребу-
ваат во работата на судовите, за постапување по 
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предметите од нивниот прием до архивирањето, за 
постапките при укажувањето на правната помош на 
граѓаните во судот, за начинот и организацијата на 
заедничките служби во кои се сместени по-веќе ор-
гани, за материјалното и паричното работење, како 
и за други прашања во врска со работата на судови-
те за прекршоци. 

ГЛАВА ПЕТТА 

Избор и разрешување на судија за прекршоци 

1. Избор на судија 

Член 22 
Судијата на општинскиот суд за прекршоци го 

избира и разрешува собранието на општината за 
чие (подрачје е основан судот. 

Ако општинскиот суд за прекршоци е основан 
за подрачје на две или повеќе општини, изборот 
го вршат собранијата на тие општини. За судија за 
прекршоци е избран кандидат што е избран од со-
бранијата на тие општини. 

Во општинскиот суд за прекршоци основан за 
подрачје на две или повеќе општини, бројот на 
судиите го определува собранието на општината ка-
де што се наоѓа седиштето на судат, по претходна 
согласност од собранијата на другите општи-ни. 

Член 23 
Судијата на Републичкиот суд за прекршоци го 

избира и разрешува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 24 
За судија за прекршоци во ист суд не може да 

биде избрано лице кое на претседателот на судот 
или избраниот судија за прекршоци во тој орган му 
е брачен другар или е во сродство во права линија 
или странична линија до втор степен. 

Член 25 
За судија на општински суд за прекршоци може 

да биде избрано лице кое ги исполнува општите 
услови за стекнување на својството на работник во 
органите за државната управа и да е дипломиран 
правник со положен правосуден испит. 

Член 26 
За судија на Републичкиот суд за прекршоци мо-

же да биде избрано лице кое покрај условите пред-
видени озо член 25 од овој зак-он, има потребно ис-
куство и стручно знаење и има поминато на работа 
во суд или на правни работи во други државни 
органи, организации на здружениот труд или други 
организации и заедници. 

Член 27 
Собранието на општесгвено-политичката заедни-

ца кога избира судија на општинскиот суд за пре-
кршоци претходно ќе објави дека ќе врши избор 
на судија за прекршоци и ќе ги повика кандидатите 
да поднесат пријави во определениот рок, кој не мо-
же да биде пократок од 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето. 

Објавувањето за избор на судија се врши најдоц-
на 30 дена пред денот на изборот. 

Ако за изборот на судијата на општинскиот суд 
за прекршоци се надлежни две или повеќе општини, 
објавувањето на изборот го врши собранието на оп-
штината на чие подрачје е седиштето на судот. 

Објавувањето за изборот на општински судија 
за прекршоци се врши во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", во средствата за 
јавно информирање и во службениот гласник на оп-
штината што го објавува изборот. 

Член 28 
Судијата за прекршоци се избира за време од 

осум години и по истекот на ова време може да 
биде повторно избран. 

За времето за кое судијата за прекршоци е из-
бран функцијата може да му престане по сила на за-
конот или со разрешување од страна на собранието 
што го избрало во случаите и под условите предви-
дени со овој закон. 

Член 29 
Претседателот на Општинскиот суд за' прекршо-

ци, односно претседателот на Републичкиот суд за 
прекршоци се избира за време од четири години. 

Исто лице може да биде избрано за претседа-
тел на општински суд за прекршоци односно за 
претседател на Републички суд за прекршоци нај-
многу два пати едно по друго. 

Член 30 
За резултатите од изборот, собранието на ол-

штествено - политичката заедница ги известува судот 
за прекршоци Е о кој судијата е избран и судијата 

Судот за прекршоци за извршениот избор го из-
вестува Републичкиот секретаријат за правосудство. 

Прот.ив одлуката за избор не може да се води 
управна ниту пак судска постапка. 

Избраниот судија е должен да стапи на долж-
ност во рокот што го определило собранието што 
го избрало. Рокот за стапување на должност не може 
да биде подолг од три месеци. 

Ако избраниот судија без оправдани причини не 
стапи на должност -во рокот предвиден во став 3 од 
овој член, ќе се смета дека не е избран. 

Член 31 
Избраниот судија за прекршоци, пред стапува-

њето на должноста, дава свечена изјава пред претсе-
дателот на собранието што го избрало. 

Текстот на изјавата гласи: 
„Изјавувам дека ЕО својата работа ќе се придр-

жувам КОН Уставот, законите и другите прописи, де-
ка должноста судија за прекршоци ќе ја вршам со-
весно, непристрасно и одговорно и дека ќе го заш-
титувам поредокот утврден со уставот". 

Член 32 
На судијата за прекршоци кој не е повторно из-

бран му престанува должноста со истекување на 
времето за кое е избран. 

Судијата за прекршоци кој не е повторно из-
бран или предвреме е разрешен заради намалување 
на обемот на работата или заради укинување на су-
дот, за шест месеци по престанокот на должноста ги 
задржува сите права од работа и врз основа на ра-
бота. За тоа време судијата има право на личен до-
ход, ако претходно не се вработил, во висина на 
личниот доход што го примил последниот месец 
пред престанување на должноста, како и на други-
те зголемувања на личниот доход и на другите при-
мања на судовите за прекршоци. 

Судијата за прекршоци кој не е повторно избран 
или е предвреме разрешен според одредбите од став 
2 на овој член, му се става на располагање на соод-
ветното собрание и може да му се довер-и вршење 
на одредени работи кои одговараат на неговата стру-
чна подготовка и должноста што ја вршел. 

Судијата за прекршоци кој наполнил 30 години 
пензиски стаж до денот на разрешувањето, ги задр-
жува правата од став 2 на овој член една година по 
престанок на должноста. 

Времето од став 2 и 4 на овој член за кое се 
врши исплатата на личниот доход по престанок на 
должноста се признава во работен стаж и за тоа вре-
ме судијата за прекршоци на кој му се врши испла-
тата г,и задржува сите права од работниот однос. 

Правото на исплатата од став 2 и 4 од овој член 
не му припаѓа на судијата за прекршоци кој во про-
пишаниот рок не поднел пријава или не дал соглас-
ност за повторен избор, како и на судија за прекр-
шоци кој ги исполнил условите за пензија. 

Исплатувањето на личниот доход од став 2 и 4 
од овој член се врши од буџетот на општествено-по-
литичката заедница што го избрала судијата за пре-
кршоци. 
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2. Разрешување на судија 

Член 33 
Судијата за прекршоци го разрешува од долж-

носта собранието што го избира. 
Ако за разрешувањето се надлежни собранијата 

на две или повеќе општини, судијата ќе се смета за 
разрешен ако е разрешен само во едно од тие со-
бранија. 

Член 34 
Судијата за прекршоци ќе биде разрешен од 

должноста и пред истекот на времето за кое е из-
бран: 

1) -кога самиот бара да биде разрешен; 
2) кота по своја согласност ќе биде избран во 

друг орган или избран, односно именуван на друга 
ДОЛЖНОСТ; 

3) кога ќе биде осуден за кривично дело на каз-
на затвор повеќе од шест месеци или на поблага каз-
на за кривично дело кое го чини недостоен за врше-
ње на должноста; 

4) кога ќе се ут,врди дека извршил потешка пов-
реда на должноста односно дека го нарушил угледот 
на службата, или дека со својата работа покажал де-
ка не е способен за вршење на таа должност или 
кога ќе се утврди дека не е стручно способен за вр-
шење на должноста судија за прекршоци или дека 
подолго време без оправдани причини не постигнува 
задоволителни резултати во работата; 

5) кога ќ е се утврди дека нема услови повторно 
да биде избран за судија за прекршоци; 

6) кога ќе се утврди дека трајно ја загубил ра-
ботната способност за вршење на должноста и 

7) кога ќе наполни 40 години стаж на осигуру-
вање (маж) односно 35 години стаж на осигурување 
(жена), или кога ќе наполни 65 години живот и 30 
години пензиски стаж (маж), о,дносно 60 години жи-
вот и 25 години пензиски стаж (жена). 

Член 35 
Одлуката за разрешување од должноста судија 

за прекршоци поради причините од член 34 став 1, 
точка 3, 4 и 6 од овој закон може да се донесе само 
ако претходно е спроведена постапка за утврдување 
на причините за разрешување и ако во таа постапка 
судијата имал можност да се изјасни за причините 
за разрешување. 

Член 36 
Судијата за прекршоци ќе биде разрешен од 

должноста, ако собранието на општествено-политич-
ката заедница одлучи да се намали бројот на су-
диите, поради намалување на обемот на работата. 

Судијата за прекршоци ќе биде разрешен од 
должноста ако биде укинат (Судот за прекршоци во 
кој е избран. 

Ч л ен 37 
Ако судијата за прекршоци побара да биде раз-

решен, а надлежното собрание не донесе одлука по 
таквото барање во рок од три месеци од денот на 
поднесеното барање, надлежното тело на собранието 
на општествено-политичката заедница за прашања на 
изборите и именувањата, на негово барање ќе утвр-
ди дека на судијата му престанала должноста во 
судот. 

За претседателот на општинскиот суд за прекр-
шоци утврдувањето дека му престанала должноста 
го врши претседателот на Републичкиот суд за пре-
кршоци. 

Член 38 
Судијата за прекршоци кој е избран во друг ор-

ган, односно избран или именуван на друга долж-
ност не може да стапи на таа должност пред над-
лежното собрание да го разреши од должноста. 

Член 39 
Предлог за започнување на постапка за разрешу-

вање на судија поради причините од став 1 на точ-
ките 3, 4 и 6 од член 34 на овој закон може да под-
несе претседателот на судот за прекршоци, надлеж-
ното тело на собранието на општествено -политичка-
та заедница за прашања на изборите и (именувањата. 

Во предлогот се наведуваат причините поради 
кои се поведува постапка за разрешување. 

За предлогот од став 1 на овој член ќе се из-
вести републичкиот /секретар за правосудство, ако 
тој не поднел предлог за отпочнување на постапка 
за разрешување. 

Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија односно соодветното тело на собранието 
на општината за прашањата на изборите и именува-
њата, по предлог или по своја иницијатива, донесу-
ва одлука за отпочнување и ја води постапката за 
разрешување на судијата за прекршоци. 

Претседателот на судот за прекршоци го извес-
тува собранието на соодветната општина односно 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
за тоа дека судијата ги исполнил условите за оства-
рување на право на старосна пензија, кое ќе го раз-
реши од должноста и пред истекот на времето за кое 
е избран. 

За разрешувањето на судијата за прекршоци, со-
бранието го известува разрешениот судија, судот чиј 
суди ја е разрешен и Републичкиот секретаријат за 
правосудство. 

Член 40 
Ако општинскиот суд за 'прекршоци е основан 

за две или повеќе општини, собранијата на општи-
ните можат спогодбено да се договорат -сите или не-
кои работи во врска со постапката за изборот и раз-
решувањето на судијата, освен изборот, да го врши 
едно од собранието на општините. 

Секое собрание на општината од подрачјето на 
општинскиот суд^за прекршоци може независно од 
спогодбата од став 1 на овој член да покрене постап-
ка за разрешување на судија за прекршоци под ус-
ловите предвидени со овој закон. 

3. Отстранување од должноста судија 

Член 41 
Судијата за прекршоци ќе се отстрани од долж-

носта додека против него се води истрага или додека 
се наоѓа во притвор. 

Судијата за прекршоци ќе се отстрани од долж-
носта ако е поведена постапка за негово разрешува-
ње поради извршување на потешка повреда на долж-
носта, односно дека го нарушил угледот на служба-
та или ако против него е поведена кривична пос-
тапка за кривично дело кое го чини недостоен за 
вршење на должноста. 

Одлука за отстранување од должноста, од причи-
ните од став 1 на овој член донесува: за судијата за 
прекршоци, претседателот на судот, за претседателот 
на општинскиот суд за прекршоци, п,ретседателот на 
Републичкиот суд, а за претседателот на Републич-
киот суд, Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Одлука за отстранување од должноста за случаи-
те од став 2 на овој член донесува општата седница 
на Републичкиот суд за судиите за сите судови за 
прекршоци на барање на органот кој повел постапка 
односно на претседателот на судот. 

4. Привремено упатување на работа во друг суд 

Член 42 
Судија на општински суд за прекршоци може да 

биде прив,ремено упатен во друг општински суд за 
прекршоци по своја согласност најмногу шест месеци 
во една година. 

Привременото упатување во друг општински суд 
за прекршоци се врши само, ако поради спреченост 
или изземање на судија или поради други оправдани 
п.ричини е доведено во прашање редовното работење 
на судот. 

Решение за привремено упатување на работа во 
друг општински суд за прекршоци донесува претсе-
дателот на Републичкиот суд за прекршоци, по прет-
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ходна прибавена согласност на извршниот орг,ан на 
собранието на општината од кој и во кој се упатува 
судијата за прекршоци. 

Член 43 
Судијата за прекршоци кој привремено се упа-

тува на работа во друг суд, има право на личен до-
ход на товар на судот во кој е упатен. 

Ако судијата за прекршоци е упатен надвор од 
местото на неговото живеалиште, има право на днев-
ници или надоместок за одвоен живот на семејство-
то на товар ,на судот во кој е упатен. 

Член 44 

Одредбите од овој закон за судијата за прекршоци 
се однесуваат и на претседателот на судот, освен 
'Одредбите за времетраењето на мандатот и повтор-
ниот избор од член 29 на овој закон. 

ГЛАВА ШЕСТА 

Средства за работа на судовите 

Член 45 
Средства за работа на општинскиот суд за пре-

кршоци се обезбедуваат 'во буџетот на општината, а 
средствата за работа на Републичкиот суд за прекр-

шоци се обезбедуваат во буџетот на Републиката. 

Член 46 
Ако општинскиот суд за прекршоци е основан 

за подрачје на две или повеќе општини, средствата 
за работа на судот спогодбено ги обезбедуваат оп-
штините. 

Средствата од став 1 на овој член се обезбеду-
ваат во буџетот на општината на чие подрачје е се-
диштето на судот. 

Член 47 
Ори утврдувањето на износот на средствата за ра-

бота на судот за прекршени, собранието на соод-
ветната општествено-потгитичка заедница особено ќе 
води сметка за потребата од навремено, ефикасно и 
уредно вршење на функцијата од страна на судот. 

Член 43 
Во рамките на одобрените средства за работа, 

кол се утврдуваат за секоја година, особено се утвр-
дуваат средствата: за унапре.дување на работата на 
судот, за набавување на техничка опрема и други 
трошоци за водење на прекршочната постапка, како 
и за работењето на планот за стручното оспособува-
ње на судиите и на другите работници на судот. 

ГЛАВА СЕДМА 

Преодни и завршни одредби 

Член 49 
Собранијата на општините најдоцна до 1 јули 

1985 година, со одлука ќе ги основаат општинските 
судови за п-рекршоци, ќе го определат подрачјето и 
седиштето на судот, ќе го утврдат бројот на судиите 
за прекршоци и ќе вршат избор на судии според 
одредбите од овој закон. 

Член 50 
До отпочнувањето со работа на судовите за пре-

кршоци основани со овој закон, прекршочната пос-
тапка ќе ја водат органите определени со Законот 
за водење на постапката по прекршоците („Службен 
весник на СРМ" број 36/73). 

Член 51 
Судијата кој со денот на влегувањето во сила на 

овој закон е затечен на таа должност во органите за 
водење на пост,апката по прекршоците, а е избран 
според прописите што важеле до денот на влегува-
њето во сила на ,овој закон и ги исполнува условите 
од член 25 и 26 од овој закон, останува на таа долж-
ност за времето за кое е избран и по истекот на 
тоа време може да биде повторно избран. 

Член 52 
Судијата кој со денот на влегувањето во сила на 

овој закон е затечен на таа должност во органите 
за -водење на постапката по прекршоците, а е из-
бран според прописите што важеле до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон и не ги исполнува 
условите предвидени во член 25 од овој закон, оста-
нува на таа должност за времето за кое е избран. 

Судијата за прекршоци кој е дипломир,ан прав-
ник со положен испит за судија за прекршоци, а со 
денот на влегувањето во сила на овој закон е за-
течен на таа должност, може повторно да биде из-
бран на таа должност. 

Судиите за прекршоци — дипломирани правни-
ци со положен испит за судија за (прекршоци кои 
ќе бидат избрани или именувани на други должнос-
ти, по истекот на мандатот можат повторно да бидат 
избрани за судија за прекршоци. 

Член 53 
На раководителот на општинскиот судија за пре-

кршоци, односно претседателот на Републичкиот со-
вет за прекршоци во органите за "водење на постап-
ката по прекршоците, кој е именуван односно избран 
според прописите што важеле до денот на влегува-
њето во сила на овој закон, а на таа должност по-
мош ал повеќе од четири години од (последното име-
нување односно избор, мандатот му трае до исте-
кот на времето за кое е именуван, односно избран 
на истата должност. 

! На раководителот на општинскиот судија за пре-
кршоци, односно претседателот на Републичкиот со-
вет за прекршоци во органите за водење на постап-
ката по прекршоците, кој е именуван односно из-
бран според прописите што важеле до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, а на таа должност 
поминал помалку од четири години од последното 
именување односно избор, мандатот му истекнува оо 
изминувањето на четирите години од последното име-
нување, односно избор и може да биде именуван 
односно избран уште еднаш на истата должност. 

Член 54 
До донесување на Правилник за внатрешно ра-

ботење (Деловник за внатрешно работење на судо^ 
вите за прекршоци), ќе се применуваат прописите 
кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Правилник за внатрешно работење (Деловник за 
внатрешно работење на судовите за прекршоци) ќе 
се донесе во рок од шест месеци од (денот на влегу-
вањето -во ш л а на овој закон. 

Член 55 
Со денот на примената на овој закон престанува 

да важи Законот за органите за водење на постап-
ката по прекршоците („Службен весник на СРМ" 
број 36/73). 

Член 56 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јули 1985 година, 
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81. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ИНСПЕКЦИЈА 
Се прогласува Законот за здравствена инспекција, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 февруари 1985 година. 

Бр. 08-570 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Надзор над примената на законите и прописите 

донесени врз основа на законите во областа на здрав-
ствената заштита, како и на самоуправните општи 
акти на организациите на здружениот труд од об-
ласта нѕа здравството и на другите организации на 
здружениот труд, кои врз основа на закон, покрај 
основната дејност, спроведуваат здравствена заштита 
(во натамошниот текст: здравствени и други органи-
зации кои спроведуваат здравствена заштита) врши 
здравствената инспекција. 

Член 2 
Здравствената инспекција врши непосреден увид 

во работењето и постапувањето на здравствените ор-
ганизации во поглед на примената на законите, дру-
гите прописи донесени врз основа на закон, опште-
ствените договори, самоуправните спогодби и само-
управните општи акти на здравствените и други ор-
ганизации кои спроведуваат здравствена заштита, а 
кои се однесуваат особено на: 

— мерките, обемот и содржината на задолжител-
ните видови на здравствената заштита; 

— правата и должностите во остварувањето на 
здравствената заштита; 

— условите за укажување на континуирана 
здравствена заштита; 

— организацијата и начинот на укажување на 
итна медицинска (Помош; 

— начинот на користењето и одржувањето на 
медицинската опрема; 

— нега на болните и домашното лекување; 
— лековите и санитетските материјални средства 

потребни за укажување на итна медицинска помош; 
— приемот на корисниците при укажувањето на 

примарна и специјалистичко-консултативна здравстве-
на заштита; 

— прием на граѓаните на болничко лекување; 
— распоредот, почетокот и завршувањето на ра-

ботното време во здравствените и други организа-
ции; 

— водењето на здравствена евиденција и статис-
тика ; 

— придржување на условите во поглед на прос-
торот, опремата и кадрите предвиде-ни за вршење на 
одредена здравствена дејност и на пропишаните и до-
говорените стандарди и нормативи за здравствена 
заштита. 

Член 3 
Работите на здравствената инспекција се од општ 

интерес за Републиката. 

Член 4 
За вршење на работите на здравствената инспек-

ција се основа Републички здравствен 'инспекторат 
во шетав на Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика. 

Член 5 
Републичкиот здравствен инспекторат ги врши 

работите на здравствената инспекција во сите здрав-
ствени и други организации кои спроведуваат здрав-
ствена заштита. 

Член 6 
Работите на здравствената инспекција ги вршат 

здравствени инспектори. 
За здравствен инспектор може да се назначи 

лице кое завршило медицински или стоматолошки 
факултет, положен стручен испит и да има најмал-
ку 5 години работно искуство или правен факултет: 
со најмалку 5 години работно искуство. 

За вршење на определени работи на здравстве-
ната инспекција може да се овласти и работник во 
Републичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика или работник на организација на здружениот 
труд или на друга самоуправна организација и за-
едница кој ги исполнува условите од став 2 на ОВОЈ 
член, со сите овластувања на здравствениот инспек-
тор. 

Член 7 
Во вршењето на работите на здравствената инспек-

ција, здравствениот инспектор е овластен: 
1) да остварува увид во спроведувањето на за-

коните. прописите донесени врз основа на законите 
во областа на здравствената заштита, општествените 
договори, самоуправните спогодби и на самоуправни-
те општи акти на здравствените и други организации 
кои спроведуваат здравствена заштита и да бараат 
^потребни податоци за тоа; 

2) да наредат отстранување на недостатоците во 
примената на законите, другите прописи и самоуп-
равните општи акти во одреден рок; 

3) да забрани спроведување на мерки и работи 
кои се спротивни на закон или на прописите донесе-
ни врз основа на закон; 

4) да нареди постапување на здравствената ор-
ганизација, во случаите кога не постапила на начин 
определен со закон или со друг пропис донесен врз 
основа на закон. 

Член 8 
Во вршењето на инспекцискиот надзор здравстве-

ниот инспектор им дава соодветна помош на работ-
ниците, работните луѓе и граѓаните во остварување-
то на правата од здравствената заштита и им ука-
жува на здравствените и други организации кои спро-
ведуваат здравствена заштита на можните начини за 
ефикасно, рационално, квалитетно и континуирано 
спроведување на здравствената заштита. 

Член 9 
Здравствените и други организации кои спрове-

дуваат здравствена заштита се должни на здравстве-
ниот инспектор да му овозможат непосреден увид, 
непречено вршење на работите на инспекцискиот над-
зор и по негово барање да му ги доставуваат потреб-
ните податоци и материјали во рок што тој ќе го 
определи. 

Член 10 
Пред да почне со инспекцискиот надзор здрав-

ствениот инспектор е должен да го извести работо-
водниот орган, односно одговорното лице на здрав-
ствената или друга организација која спроведува 
здравствена заштита. 

Член 11 
За извршениот инспекциски преглед здравстве-

ниот инспектор составува записник во кој се внесува 
наодот и преточените мерки. 

Записникот од став 1 на овој член му се врачува 
на работоводниот орган или на одговорното лице во 
здравствената и друга организација која спроведува 
здравствена заштита но која е извршен инспекцис-
киот надзор, и на органот на управата на Собрание 
ш на општината што врши надзор над работата на 
здравствоната орган изација. 
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Надлежниот орган во здравствената и друга ор-
ганизација 'која спроведува здравствена заштита е 
должен најдоцна во ,рок од 15 дена да го разгледа 
записникот од став 1 на овој член и за преземените 
мерки да ја извести здравствената инспекција. 

Член 12 
Ако по предочените мерки содржани во записни-

кот за извршениот преглед не е постапено, здравстве-
ниот инспектор со решение го наредува извршување-
то на мерките или дејствијата и го определува ро-
кот за нивното извршување. 

Член 13 
Против решението на здравствениот (инспектор 

може да се изјави жалба до Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика во рок од 8 дена 
од денот на приемот на решението. 

Член 14 
Ако здравствен-иот инспектор оцени дека со по-

вредата на прописите е сторено кривично дело, сто-
пански престап, прекршок или повреда на работните 
обврски, должен е веднаш да поднесе пријава за 
стореното кривично дело, стопански престап, барање 
за покренување на прекршочна постапка или барање 
за покренување на постапка за сторената повреда на 
работните обврски. 

Член 15 
Ако во вршењето на инспекцискиот надзор здрав-

ствениот 'инспектор оцени дека определен самоуп-
равен општ акт не е во согласност со закон од 
областа на здравствената заштита или го друг про-
пис донесен врз основа на закон, ќе ја извести за 
тоа здравствената или друга организација која спро-
ведува здравствена заштита што го донеле тој акт и 
ќе предложи рок во кој утврдените неправилности 
треба да се отстранат. 

Ако органот на здравствената и друга организа-
ција не постапи по предлогот од став 1 на овој член, 
здравствената инспекција ќе го извести собранието 
на општествено-политичката заедница и ќе покрене 
иницијатива за поведување на постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на оспорениот самоуп-
равен општ акт. 

Член 16 
Граѓаните, организациите на здружениот труд и 

другите организации и заедници, кои во остварува-
њето на своите права, интереси и обврски од здрав-
ствената заштита ќе согледаат одредени негативнос-
ти во работата на здравствените и други организации 
кои спроведуваат здравствена заштита можат да по-
кренуваат иницијатива до здравствената инспекција 
за вршење на инспекциски надзор. 

Член 17 
Службеното својство на здравствениот инспектор 

се утврдува со легитимација. 
Легитимацијата ја издава претседателот на Ре-

публичкиот комитет за здравство и социјална поли-
тика. 

Се овластува претседателот на Републичкиот ко-
митет за здравство и социјална политика да го про-
пише образецот на легитимацијата. 

Член 18 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок здравствената и друга орга-
низација која спроведува здравствена заштита ако. 

1) го спречи или попречува здравствениот ин-
спектор во вршењето на инспекцискиот надзор или 
ако во определениот рок не му ги достави бараните 
податоци од член 9 на овој закон; 

2) во определениот рок не ги изврши мерките 
содржани во решението за отстранување на утврде-
ните неправилности од член 12 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и работоводниот орган или одговорното лице во 
здравствената организација со парична казна од 1.000 
до 10.000 динари. 

Член 19 
Републичкиот здравствен инспекторат според од-

редбите на овој закон, ќе се организира и ќе почне 
со работа најдоцна во рок од 6 месеци од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 20 
Претседателот на Републичкиот комитет за здрав-

ство и социјална политика ќе го пропише образецот 
на легитимацијата во рок од 3 месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

82. 
Врз основа на член 54 од Законот за општестве-

ниот правобранител на самоуправувањето („Службен 
весник на СРМ" бр. 47/75, 6/81 и 37/83), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

НА САМОУПРАВУВАЊЕТО ЗА 1985 ГОДИНА 

Се усвојува Програмата за работа на Републич-
киот општествен правобранител на самоуправувањето 
за 1985 година, што ја донесе Републичкиот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето по приба-
вено мислење на Работната заедница. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-569 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот собор, 

м^р Павле Георгиевски, с. р. 

83. 
Врз основа на член 3 од Законот за Фондот за 

унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде" 
(„Службен лист на СФРЈ" број 35/72), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено -политичкист собор, одржани на 26 февруари 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ 
„МОША ПИЈАДЕ" 

Се разрешуваат членовите на Управниот одбор на 
Фондот за унапредување на ликовната уметност „Мо-
ша Пиј ајде", поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

Димитар Кордовски и 
Петар Хаци Бошков, 
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За членови на Управниот одбор на Фондот за 
унапредување на ликовната ум е т о с т „Моша Пијаде" 
се избираат: 

Иван Велков, академски сликар од Скопје и 
Драги Поповски-Дада, академски вајар од Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-594 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

84. 
Врз основа на член 12 од Законот за републич-

ките награди („Службен весник на СРМ" број 39/84), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
26 февруари 1985 година, донесе 

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

ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
„11 ОКТОМВРИ" 

За претседател и членови на Одборот за доде-
лување на наградата „11 Октомври" се именуваат: 

а) за претседател 
Васко Костојановски, претседател на Претседа-

телството на Советот на СС Македонија; 
б) за членови 
Иван Аврамовски, член на Претседателството на 

ЦК СКМ, 
Емине Адеми, новинар уредник на турската ре-

дакција на Радио — Скопје, 
м-р Верка Бунтеска, асистент на Технолошкиот 

факултет, 
д-р Трпе Груевски, советник во Стопанска банка 

— Здружена б.анка и претседател на Друштвото на 
пронаоѓачи — Скопје, 

Тодор Иванов, генерален директор на ГРО „Гра-
нит", 

д-р Владо Камбовски, ди,ректор на Институтот за 
социолошки и политичко-правни истражувања, 

Јово Панајотовиќ, генерален директор на Метал-
н и о т завод „Тито" — Скопје, 

д-р Синиша Спасов, редовен професор на Еко-
номскиот факултет во Скопје, 

д-р Сејфедин Сулејмани, професор на ПА „Кли-
мент Охридски" — Скопје. 

акад. д-р Исак Таџер, редовен професор на Ме-
дицинскиот факултет, 

Славко Јаневски, академик и писател и 
Петар Мазев, академски сликар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-595 Претседател 
26 февруари 1985 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

. Претседател 
на Општествено -политичкиот собор, 

м-,р Павле Георгиевски, с. р. 

85. 
Врз основа на член 12 од Законот за републич-

ките награди („Службен весник на СРМ" број 39/84), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-лолитичкиот собор, одржани на 
26 февруари 1985 година, донесе 

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

ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

За претседател и членови на Одборот за доделу-
вање на наградата ,.Климент Охридски" се имену-
ваат : 

а) за претседател 
д-р Гане Тодоровски, редовен професор на Фи-

лолошкиот факултет; 
б) за членови 
Нада Саздова-Ангеловока, директор на Центарот 

за социјално насочено образование „Искра" — Штип, 
Нада Васил ева,, директор на Комбинираната дет-

ска установа „Братство-Единство", 
д-р Иван Влашки, доцент на Медицинскиот фа-

култет во Скопје, 
Авни Златку, заменик секретар на СИЗ за насо-

чено образование — Скопје. 
Тихомир Кондев, извршен секретар на ЦК СКМ, 
Предраг Пенушлиски, претседател на Градскиот 

комитет за образование, култура и физичка култура 
— Скопје, 

Шукри Рамо, писател и општествено-политички 
работник — Скопје, 

д-р Цветко Смилевски, директор на Републич-
киот завод за унапредување на образованието и вос-
питувањето — Скопје, 

Ана Темков а, академски сликар од Скопје и 
Кирил Ќортонгев, артист на Македонскиот наро-

ден театар во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-593 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Пре.тседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено -политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

86. 
Врз основа на член 12 од Зако-нот за републич-

ките награди (,,Службен весник на СРМ" број 39/84), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
26 февруари 1985 година, донесе 

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

ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
„МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН" 

За доделување на наградата „Мито Хаџивасилев 
— Јасмин" се именуваат: 

а) за претседател 
Методи Петровски, член на Претседателството на 

ЦК СКМ; 
о) ЗЈ членови: 
Борис Атанасовски, директор на Маркоистичкиот 

центар „Мито Хаџивасилев -— Јасмин", 
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Хасан Вевки, плавен и одговорен уредник на вес-
никот „Бирлик", 

д-р Орде Шановски, виш научен (работник (во 
Институтот за национална историја, 

Есад Имери, член на П.ретседателството на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 

Мирко Миронски, главе-н и одговорен уредник на 
весникот „В ечер", 

Невенка Митревска, новинар во „Нова Македо-
нија", 

Владо Поповски, претседател на Комисијата за 
меѓунационални односи на Собранието на СРМ, 

Мирче Томовски, директор на Центарот за идеј-
но-теоретски работи и марков етичко образование 
при ГК С КМ на Скопје, 

д-р Никола Узунов, дописен член на МАНУ, про-
фесор на Економскиот факултет и 

Агис Главновски, помошник на претседателот на 
Републичкиот комитет за економски односи со стран-
ство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-592 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Оп штеств ено -тто д итн ч ки от собор, 

м-р Павле Георгиевски, sc. р. 

87. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник па СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 февруари 1985 година, донесе 

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

ШТЕСТВЕНИ НАУКИ - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Универзитетскиот центар за 
општествени науки, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

Борис Алексовски, 
Перо Андоновски. 
Рецеп Златку, 
Лазо Крстевски, 
Доне Николовски, 
Стојмир Поповски, 
Миле Стојменовиќ, 
Слободанка Тасевска и 
Симо Трипуновски. 
За претставници на општествената зае-дница во 

Советот на Универзитетскиот центар за општествени 
науки се именуваат: 

Селами Азис, секретар на Претседателството на 
Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите — Те-
тово, 

Јордан Ангеловски, секретар на Претседателство-
то на Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите 
на општина Центар - - Скопје, 

Владимир Василевски, член на ГК на ССРНМ -= 
Скопје, 

Надица Станинова-Аницинова, стручно-политички 
работник во РК на ССММ — Скопје, 

Сефер Мимидиновски, делегат во О л ште (ловено-
но лиги чкиот собор на Собранието на град Скопје, 

Светолик Прентовски, секретар на Комисијата за 
развој на самоуправувањето и политичкиот систем 
при ССМ, 

Виктор Равњак, делегат во Соборот на општини-
те на Собранието на СРМ, општински јавен обвини-
тел — Кочани, 

Владимир Тулевски, член на Претседателството 
на OK СКМ општина Центар — Скопје, новинар во 
РО НИП „Нова Македонија" — Скопје и 

м-р Димитар Ќерамитчиевски, вработен во ОК 
ССРНМ, општина Кисела Вода — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-591 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено--политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

88. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник н-а СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Оптитествено-ИОЈГИТИЧКИОТ собор, одр-
жани на 26 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИНА ВО СОВЕТОТ НА 

РО ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ 
НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на РО Факултет за правни и по-
литички науки во Скопје, поради истек на времето 
за кое е именуван, 

Јездимир Богдански. 
За претставник на о-пштествената заедница во Со-

ветот на РО Факултет за правни и политички науки 
го Скопје се именува 

Зејнел Беговиќ, член на ГК на ССРНМ, заменик 
на републичкиот општествен правобранител на само-
управувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-590 
26 февруари 1985 годин.а 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општестаенонполитичкиот собор, 

м-ip Павле Георгиевски, с. р. 
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89. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Собо,рот на здру-
жениот труд и Оп шт е стве но -пол итич киот собор, одр-
жани на 26 февруари 1985 година, донесе 

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

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Економскиот факултет во 
Прилеп, поради истек на времето за кое се имену-
вани : 

Орде Јаќошки, 
Кочо Мацанов ски и 
Спиро Магде ски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Економскиот факултет во Прилеп се име-
нуваат : 

Трајче Ди.мески, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, д.ипломиран прав-
ник, вработен во ГРО ,,Техника" ООЗТ „Градба" -
Прилеп, 

Кирил Цветаноски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, општински јавен 
обвинител во Прилеп и 

Лилјана Нанкулоска. член на Извршниот совет 
и секретар на Секретаријатот за финансии на Соб-
ранието на општина Битола. ' 
г . 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-589 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политиччиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

90. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 февруари 1985 година, донесе 

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

ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Работната организација 
Шумарски факултет — Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани: 

Јордан Јанев, 
Панче Карталов, 
Бошко Костовски, 
Благоја Сотировски л 
Панче Спировски 
За претставници на општествената заедница во 

Совет.от на Работната организација Шумарски фа-
култет —Скопје се и.менуваат: 

Лилј,ана Илиевска, извршен секретар на OK СКМ 
општина ,.Гази Баба" — Скопје, 

ftopfw Михајлов, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, шеф на топон во 
СОЗТ „Треска" - Скопје, 

инж. Петар Христовски, директор на ООЗТ „Пар-
кови и зеленило" при РО „Комуналец" — Скопје, 

м-р Драгољуб Цветковиќ,, секретар на Сојузот на 
организациите и пријатели на шумите на СРМ и 

м-р Апостол Целевски, член на Општинскиот со-
вет на ССМ — општина „Гази Баба" — Скопје, ди-
ректор на ООЗТ „Кооперација" при ЗИК „Скопско 
Поле" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-588 
26 февруари 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Оиште ств ено -по литич к и от собор, 

мчр Павле Георгиевски, с. р. 

91. 
Врз основа на член 36 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на 'Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ 
НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМ-

СКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената за 
едница во Собирот на работните луѓе на Факулте-
тот за драмска уметност — Скопје, поради истек на 
времето за кое е именуван: 

Иван Тошевски. 
За претставник на општествената заедница во Со-

бирот на работните луѓе на Факултетот за драмска 
уметност — Скопје се именува: 

Милка Божикова, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор н-а Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-587 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепна л ковени, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 
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92. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заш-

тита на националните паркови („Службен весник на 
СРМ" број 33/80), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-нснлитичкиот со-
бор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ М ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР" -

БИТОЛА 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Пе-
листер" — Битола, поради истек на вре.мето за кое 
се именувани: 

Павле Георгиевски, -
Радуле Костовски и 
Живко Магде ски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ОЗТ Национален парк ,,Пелистер" — Би-
тола се именуваат: 

Илија Алушевсѕки, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, професор во 
ЕМУЦ „Ѓуро Салај" — Битола, 

дчр Никола Христов, професор на Педагошката 
академија — Битола и 

Миле Трајаноски, д.иректор на Шумското "стопан-
ство — Македонски Брод. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-586 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р (Инж. Илија Черепиалковени, с. р. 

Претседател 
на Општественоволитичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

93. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заш-

тита на националните паркови („Службен весник на 
СРМ" број 33/80), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и О иште ств е но -политичкиот 
собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „МАВРОВО" -

ГОСТИВАР 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Мав-
рово" — Гостивар, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

Александар Груевски, 
Момчило Мицковски и 
Садик Садику. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ОЗТ Национален парк „Маврово" — Гос-
тивар, се именуваат: 

Љубомир Симоски, изврше-н секретар на Претсе-
дателството на OK СКМ — Гостивар, 

Нуфре Јовановски, управник на Детоко одмора-
лиште „Бунец" — Гостивар и 

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-
но л и,тич к и ш ,собор. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-585 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот собор, 

мир Павле Георгиевски, с. р. 

94. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заш-

тита на националните паркови („Службен весник на 
СРМ" број 33/80), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА" 

- ОХРИД 

Се разрешуваат претставниците на (Општествената 
заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Га-
личица" — Охрид, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

Љиљана Мишева, -
Димче Талески и 
Трајан Марковски. 
За претставници на Општествената заедница во 

Советот на ОЗТ Национален парк „Галичица" — 
Охрид се именуваат: 

Томе Вељановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на 'Собранието на СРМ, раководител на 
објект во ГРО „Трудбениќ" — Охрид, 

Самоил Ламбевски, секретар на Претседателство-
то на Општинскиот совет на синдикатите — Ресен ,и 

Голуб Ч.инго, ,професор на Факултетот за тури-
зам — Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-584 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 
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95. 
Брз основа на член 24 став 3 од Законот за заш-

тита на националните паркови („Службен весник на 
СРМ" број 33/80), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе 

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

ТОТ НА ОЗТ НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛО-
ВИШТА - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
'заедница во Советот на ОЗТ Национални паркови 
и ловишта — Скопје, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

Миле Новаковски, 
Ванчо Цветковски и 
Блашко Јаневски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ОЗТ Наци.онални паркови и ловишта -
Скопје се именуваат: 

Душко Митевски, вработен во Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи, 

Васко Теговски, секретар на Советот, на Сојузот 
на синдикатите на СР Македонија и 

Југ Степан, капетан на ЈНА и началник на Дом 
ТИ А — Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-583 Претседател 
26 февруари 1985 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општествено -политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

96. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бпој 10/83), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и О п ште ст з ен о -л о л итн чкиот собор, одр-
жани на 26 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЧА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 

За 'членови на Конкурсната комисија за именува-
ње -дисектор на Републичкиот завод за трансфузио-
логија се именуваат: 

Снежа,на Османли, делегат во Соборот на здру-
жениот ^гЈУД на Собранието на СРМ и 

Слобоан Теофиловски. поетссцател на Комиси-
јата за крвоч?'рителнте при Црвениот крст на Ма-
кедонија. 

СОБРАНИЕ НА СОПИ ТА ЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-581 Претседател 
У.6 февруари 1985 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Л-р инж. Илија Череиналковеки, с. р. 

Препеела I ел 
па Општествено -политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р, 

, 97. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
број 10/83), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 26 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БОЛНИ-

ЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ С. 
БАРДОВЦИ - СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње директор на Болницата за нервни и душевни бо-
лести с. Бардовци — Скопје, се именуваат: 

Вера Черелналковска, секретар на Секцијата за 
здравство и социјална политика ири РК ССРНМ и 

Перо Велковски, дипломиран правник, вработен 
во ГК на ССРНМ — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 08-582 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепиалковени, с. р. 

Претседател 
на Општествено -политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

98. 
Врз основа на член 118 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
број 10/83), Собрание на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 26 февруари 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 19Ѕ5 ГОДИНА 

Се дава согласност на Програмата за спроведу-
вање на задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението во Социјалистичка Република 
Македонија во 1985 година, што ја донесе Собрание-
то на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за здравствена заштита, на седницата одржана на 
25 декември 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-571 
26 февруари 19Ѕ5 година 

Скопје 
Претседател 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 8 март 1985 
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99, 
Врз основа на член 41 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка 'Република Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 26 февруари 1985 (година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Се дава согласност на Одлуката за утврдување 
на висината и начинот на обезбедување средства за 
солидарно остварување на задолжителните видови на 
здравствена заштита за 1985 година, што ја донесе 
Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита, на седницата одр-
жана на 25 декември 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -

Бр. 08-572 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д р инж. Илија Черелналковски, с. р. 

100. 
Врз основа на член 393, точка 4 од Устајвот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со точка 10.5. став 4 од Резолуцијата за општестве-
но-екоиомскмот развој и за економската политика 
на Социјалистичка Република Македонија во 1985 
година („Службен весник на СРМ" бр. 41/84), Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕМОТ, НАМЕНИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ОБРТНИ 
СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Фондот на федерацијата за 

кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покра-
ини (во натамошниот текст: Средствата на Фондот на 
федерацијата), што СР Македонија во 1985 година 
ќе ги оствари врз основа на задолжителен заем, дел 
ќе се користи за обезбедување трајни извори на 
обртни средства на организациите на здружениот 
труд од материјалното производство. 

Делот од средствата на Фондот на федерацијата 
од став 1 на овој член ќе изнесува 20% од оства-
рениот прилив, намален за делот што се издвојува 
во Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените краиш-
та во Републиката. 

Член 2 
Средствата на Фондот на федерацијата од член 

1 на оваа одлука ќе се користат за обезбедување 
трајни извори на обртни средства на организациите 
на здружениот труд во индустријата и земјоделст-
вото. 

Приоритет при одобрување на кредити од сред-
ствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој 
член ќе имаат организациите на здружениот труд 
-од енергетиката, црната металургија ,производството 
'и преработката на обоени метали, производството 
и преработката на неметални минерали, металопре-
р аботув а ч к ага дејност, машиноград бата, производ-
ството на сообраќајни средства, производството на 
електрични машини и апарати, производството на 
хемикалии за земјоделството, производството на ле-
кови и фармацевтски хемикалии, производството на 
режана граѓа и плочи, производството на финални 
производи од дрво, производството на текстилни 
предива и ткае-нини и готови текстилни производи, 
преработка и конзервирање на месо, производството 
на слад и сл аден екстракт, производството на доби-
точна храна, полјоделството (освен производството 
на зеленчук и производството на цвеќе и украсн-и 
растенија) и во сточарството. 

Средствата за наменско производство ќе би-
дат одобрени со посебни одлуки на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, согласно со 
Општествениот договор. 

Чле-н 3 
Износот на кредитот од средствата на Фондот на 

федерацијата ќе изнесува најмногу до 15% од по-
требниот обем на трајните обртни средства на орга-
низацијата на здружениот труд. 

Член 4 
При утврдувањето на намените и износот на кре-

дитот од средствата на Фондот на федерацијата од 
членовите 2 и з од оваа одлука Стопанската банка 
— Здружена банка — Скопје ќе тргнува од критери-
умите 'Со кои особено се обезбедува: 

(1) Зголемување на производството кое позначај-
но придонесува за обезбедување стоковни фондови 
за извоз и пораст на извозот, 

(2) Зголемување на производството на храна, а 
пред се на житни култури, маслодавни семиња, ше-
ќерна репка, месо и преработки од месо, млеко и 
млечни производи, 

(3) Зголемување на продуктивното вработување, 
особено со поведување на повеќе смени, скратување 
на работното !време и сл, 

(4) Зголемување на производството и доходот по 
вработен и по ангажирани средства, 

(5) Стелен на обезбеденост на организациите на 
здружениот труд со трајни извори на обртни сред-
ства. 

Член 5 
Кредитите од средствата на Фондот на федера-

цијата за обезбедување трајни извори на обртни 
средства ќе им се одобруваат на крајните корисници 
според постојните услови за користење на средства-
та на Фондот на федерацијата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќе се објави IBO „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-238/2 
21 февруари 19Ѕ5 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

78. 
Врз оонова на член 11 став 1 алеине ја 29 од Са-

моуправната спогодба за здружување во Републичка 
СИЗ за здравствена заштита, а во врска со член 1 
став 2 од Правилникот за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за упатување здравствено осигурени лица на ле-
кување во странство („Службен весник на СРМ" бр. 
10/82), Собранието на Републичката СИЗ за здрав-
ството и здравственото осигурување — Скопје, на 
седницата од 26 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЛИЦА УПАТЕНИ 

НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И НИВНИТЕ 
ПРИДРУЖНИЦИ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на дневните трошоци 

на лица упатени на лекување во странство и нив-
ните 'придружници, бр. 0606-304/1 од 24 февруари 1982 
година („Службен весник на СРМ", бр. .10/82) во чле-
нот 2 на крајот ice додава: 
ДР Герман,ија — пресметковни долари 30 
Унгарија — САД долари 32 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 0805-426/1 
28 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Кирил Доревски, с. р. 

79. 
Врз основа на член 118 од Законот за здравстве-

на заштита и Одлуката на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Ре-публика 
Македонија од 26 февруари 1985 година, Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Скопје, 
на седницата на сите собори на делегатите на Собра-
нието од 25 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на средствата за солидарно остварува-

ње на задолжителните видови на здравствена зашти-
та на населението во Со циј али етичка Република Ма-
кедонија за 1985 година, што се обезбедуваат во. Ре-
публичката самоуправна -интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, се утврдува на 
0,18% од основицата на бруто личен доход и други-
те лични примања на работниците во самоуправните 

организации и заедници и работните луѓе кои самос-
тојно вршат дејност со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните и работните луѓе што вршат 
самостојна професионална дејност, што се земаат ка-
ко основица за пресметување и плаќање на придо-
нес за здравствена заштита. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се пресме-

туваат и уплатуваат при исплатата на личниот до-
ход, како и другите придонеси од личниот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Бр. 0805-2416/1 
25 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Кирил Доревски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

80. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 16 од Само-

управната спогодба за здружување на општинските 
самоуправни интересни заедници за здравствена заш-
тита од подрачјето на град Скопје во Самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита на град 
Скопје, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
на град Скопје, на седницата на Соборот на делегати-
те на корисниците на услугите и Соборот на деле-
гатите на давателите на услугите, одржана на 28 
февруари 1985 година, донеое 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено осигуру-

вање на работниците се утврдува на 7,1% и тоа: 
— 3,3% за задолжителни видови на здравствена 

заштита и 
— 3,8% за здравствена заштита што самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање во случај на несреќа на работа и заболување 
од -професионална болести се утврдува на 0,40%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

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

Со влегување 'во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за утврдување на (висината на 'Стап-
ката на придонесите за здравствено осигурување на 
работниците, број 02-15769/2 од 9 јануари 1985 -го-
дина. 

Бр. 02-1773/3-а 
28 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Борис Јаневски, с. р. 
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81, 
Врз основа на член 21 став 1 точка 16 од Само-

управната спогодба за здружување на општинските 
самоуправни интересни заедници за здравствена заш-
тита од подрачјето на град Скопје во Здружена са-
моуправна интересна заедница за здравствена зашти-
та на град Скопје, Собранието на здружената само-
управна интересна заедница за здравствена заштита 
на град Скопје на седницата одржана на 28 февруа-
ри 1985 година, до-несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Висината на придонесите за здравствено осигу-

рување на земјоделците се утврдува: 
— со стапка од 20%, придонес од личен доход 

од земјоделска дејност и 
— 300 динари придонес по член на домаќинство-

то на осигуреникот. 
Член 2 

Стапката на придонес од личен доход од земјо-
делска дејност за земјоделците што обавуваат земјо-
делска (дејност во ридско-плакциските подрачја се ут-
врдува на 10%. 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

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

Бр. 02-1773/3-6 
28 февруари 1985 година Претседател, 

Скопје Борис Јаневски, с. р. 

82. 
Врз основа на член 144 став 3 од Статутот на 

Заедницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на град Скопје, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје,, на седницата на Собо-
рот на делегатите корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на давателите на услугите, одржана на 
28 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Посебниот придонес за користење на здравствена 

заштита во странство се определува во висина од 
20% од нето личниот доход, односно основицата ут-
врдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес се плаќа во валута во која 
се прима личниот доход. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

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

Бр. 82-1773/3-в Претседател, 
28 февруари 1985 година Борис Јаневски, с. р. 

Скопје 

83. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), а во согласност оо член 9 од Одлука-
та за утврдување на основицата за пресметување и 
плаќање на придонеси за здравствено осигурување 
на осигуреници за кои со закон не се утврдени осно-

вици, како и висината на придонесот за одделни ка-
тегории осигуреници, Собранието на Са,моуправната 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје, на седницата одржана 
на 28 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИ 
НАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ 
ТУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА КОИ СО ЗАКОН 
НЕ СЕ УТВРДЕНИ ОСНОВИЦИ, КАКО И ВАЛОРИ-
ЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУ 

РЕНИЦИ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Оснозиците и висината на придонесите за здрав-

ствено осигурување на осигуреници за кои со Закон 
не се утврдени основици, како и за одделни катего-
рии осигуреници утврдени со Одлуката на Собрание-
то на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, бр. 02-13401/5-г од 29. X. 
1981 година, се валоризираат за 1985 година со по-
раст од 35,1% во однос на основиците утврдени за 
1984 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во оила со донесувањето, 

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

Бр. 02-1773/3-г 
28 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Борис Јаневски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е 
заведен спор за оспорување на татковство по тужба-
та на мал. тужител Томе Костовски од Скопје, ул. 
„Коста Новаковиќ" бр. 50-11/17, чиј привремен ста-
рател е М И Т К О Соларов, адв. од Скопје, против ту-
жениот Цане Михајлов од Скопје, ул. „Боро Мен-
ков" бр. 5-3/9 — Север — Чаир, и тужената Марија 
Михајлов а, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Марија Михајлова од 
Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја 
достави својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапувала од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П ? бр. 
ј 839/84. (24) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за зголемување на законска издршка по тужбата 
на тужителите Фатиме Деари и Афиме Деари, двете 
од село Селце, застапуваш! од законскиот застапник 
мајката Фатиме Деари од село Селце, против туже-
ниот Рамадан Сали Деари од село Шипковица, Те-
товско, а оега на привремена работа во Германија, 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Рамадан Сали Деари од 
село Шипковица во рок од 30 дена да постави свој 
полномошник и да ја достави својата адреса или се 
јави во судот. По истекот на овој рок, на истиот ќе 
му биде по.ставен привремен старател кој ќе се гри-
жи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 128/85. (23) 
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СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 

Врз основа на член 40 од Општествениот договор 
за заедничка! основи и мерила во усогласувањето на 
самоуправното уредување на односите во распореду-
вањето на доходот и чистиот доход и распределбата 
на средствата за лични доходи во СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41177), Републичкиот 
завод за статистика го утврдува и објавува следниот 
податок: 

Просечниот месечен чист личен доход по вра-
ботен исплатен во стопанството на Републиката за 
1984 година изнесува 17.696,00 динари. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за судовите за прекршоци — — — 113 
Закон за здравствена инспекција — — — 118 
Одлука за усвојување на Програмата за ра-
бота на Републичкиот општествен право-
бранител на самоуправувањето за 1985 го-
дина — — — — — — — — — — 119 
Одлука за разрешување и избор на члено-
ви на Управниот одбор на Фондот за уна-
предување на ликовната уметност „Моша 
Пијаде" — — — — — — — — — 119 
Одлука за именување претседател и чле-
нови на Одборот за доделување на награ-
дата „11 Октомври" — — — — — — 120 
Одлука за именување претседател и члено-
ви на Одборот за доделување на наградата 
„Климент Охридски" — — — — — — 120 
Одлука за именување претседател и чле-
нови на Одборот за доделување на награ-
дата „Мито Хаџивасилев — Јасмин" — — 120 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во Со-
ветот на Универзитетскиот центар за оп-
штествени науки — Скопје — — — — 121 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на РО Факултет за правни и поли-
тички науки во Скопје — — — — — 121 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во Со-
ветот на Економскиот факултет во Прилеп 122 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во Со-
ветот на Работната организација Шумарски 
факултет — Скопје — — — — — — 122 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
бирот на работните луѓе на Факултетот за 
драмска уметност — Скопје — — — — 122 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во Со-
ветот на ОЗТ Национален парк „Пелистер" 
— Битола — — — — — — — — 123 
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95. Одлука за разрешување и именување прет-
^ ставници на општествената заедница во Со-

ветот на ОЗТ Национални паркови и ло-
вишта — Сшпје — — — — — — — 

89. 
v 7 

90. 

91. 
v 

Одлука за именување членови на Конкурс-
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обезбедување трајни извори на обртни 
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труд во 1985 година — — — — — — 
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82/Одлука за висината на стапката на посеб-

ниот придонес за користење на здравствена 
заштита во странство — — — — — 127 

3./ Одлука за валоризација на ооновиците и 
Z 4 ^ висината на придонесите за здравствено 

осигурување на осигуреници за кои со за-
кон не се утврдени основици, како и вало-
ризација на основиците и висината на при-
донесите за одделни категории осигурени-
ци за 1985 година — — — — — — 127 
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