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

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 30 
див. Жиро сметка 40100-603-12498 

262. 

Врз основа на член 376, став 1, алине ја 6 о д 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија , 
Претседателството н а Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУП-

РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ З А Е Д Н И Ц И 
НА КУЛТУРАТА 

Се прогласува Законот з а изменување и допол-
нување на Законот з а самоуправните интересни за-
едници на културата , 

што Собранието н а Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници н а Собо-
рот на здружениот труд и Општествен о-политичкиот 
собор, одржани н а 17 јули 1984 година. 

Бр. 08-2000 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството н а СРМ, 
Томе Буклески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА 

КУЛТУРАТА 

Член 1 
Во Законот за самоуправните интересни заедни-

ци н а културата („Службен весник на СРМ" б р о ј 
5/74, 9/78, 43/78 и 41/81), по член 27 се додава нов 
член 27-а к о ј гласи: 

„Средствата н а Републичката з а е д н и ц а на култу-
рата з а задоволување н а договорените заеднички по-
треби во областа на културата од општ интерес з а 
Републиката, работниците и другите работни луѓе ги 
обезбедуваат со придонес од доходот н а основните 
организации н а здружениот труд и придонес од ли-
чен доход од работен однос. 

Висината и начинот н а обезбедувањето н а сред-
ствата од став 1 на о в о ј член ги утврдува Собранието 
на Републичката з аедница н а културата , за секоја 
година одделно, во согласност со Собранието н а Со-
цијалистичка Република Македонија" . 

Член 2 
Се овластува Законодавно-правната комиси ја на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија да утврди пречистен текст на Законот за само-
управните интересни заедници на културата . 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

263. 
Врз основа на член 376, став 1, алине ја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија , 
Претседателството н а Социјалистичка Република Ма-
к е д о н и ј а издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот з а изменување и дополну-
вање на Законот з а административните такси, 

што Собранието н а Социјалистичка Република 
М а к е д о н и ј а го донесе на седницата на Соборот н а 
з д р у ж е н и о т труд, о д р ж а н а н а 17 јули 1984 година . 

Бр. 08-1978 
17 јули 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството н а СРМ, 

Томе Буклески, е. р. 

Претседател 
на Собранието н а СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за административните такси („Служ-

бен весник на СРМ" б р о ј 45/72 и 30/77) во член 32 
точката се заменува со з а п и р к а и се додаваат збо-
ровите : „освен приходите од таксите ш т о се напла-
туваат во готови пари доколку со овој з акон н е е 
поинаку определено" . 

Член 2 
Во член 34 став 2 зборот „односниот" се заме-

нува со зборот „општинскиот" . 

Член 3 
1) Во т а р и ф а т а н а републичките административ-

ни такси во т а р и ф н и о т б р о ј 1 бро јот „4" се заме-
нува со бројот „16"; во т а р и ф н и о т б р о ј 2 бројот 
„20" се заменува со бројот „60"; во т а р и ф н и о т б р о ј 
3 бројот „20" се заменува со бро јот „60"; во т а р и ф -
ниот бро ј 4 бро јот „600" се заменува со бро јот 
„1.200". 

2) По т а р и ф н и о т бро ј 4 се додата нов т а р и ф е н 
бро ј 4-а, к о ј гласи-. 

„ Т а р и ф е н бро ј 4-а 
Дозволи и визи што ги издава органот н а упра-

вата надлежен за внатрешните работи н а граничните 
премини 

1) за д р ж а в ј а н и на С Ф Р Ј : 
а) за дозвола з а движење и з адржување на 

граничен п р е м и н 100 
б) з а постојана дозвола за движење и за-

држување н а граничен п р е м и н 150 
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2) За странски државјани: 
а) за виза на патна исправа за едно пату-

вање заради престој во СФРЈ или за еден 
транзит 600 

б) за визи на заедничка патна исправа за 
секое лице по 240 

в) за туристичка пропусница 350 
г) за дозвола за движење и задржување на 

граничен премин 100 
д) за дозвола за движење и престој над-

вор од местото на граничен премин 100 
ѓ) за постојана дозвола за движење м задр-

жување на граничен премин 150 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1) За виза на патна исправа во која се запишани 
и членови на семејството на лице на кое му е изда-
дена патната исправа се плаќа една такса. 

2) Таксата од овој тарифен број се плаќа во го-
тови пари. 

3) Приходите остварени од таксите пропишани 
во 'сивој тарифен број се отстапуваат и тоа 40 отсто 
за посебни намени, на Републичкиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешните работи, а 60 отсто на 
општината на чие подрачје е лоциран граничниот 
премин". 

Во тарифниот број 5 бројот „50" се заменува со 
бројот „200", а бројот „20" со бројот „100"; во та-
рифниот број 6 бројот ,„10" се заменува со бројот 
„30"; во тарифниот број 7 бројот „10" се заменува 
со бројот „30"; тарифните броеви 8 и 9 се бришат; 
во тарифниот број 10 бројот „3" се заменува со бро-
јот „10", бројот „10" со бројот „25", а бројот „20" 
со бројот „50"; во тарифниот број 11 броевите: „20" 
и „30" се заменуваат со броевите: „50" и „200"; та-
рифните броеви 12 и 13 се бришат. 

Тарифниот број 14 се менува и гласи: 
„За дозвола за поставување на радиостаница: 
1) за радиодифузна станица и радиостаница на 

која и е доделена една фреквенција: 
а) до 0,5 КВ 750 
б) над 0,5 до 5 КВ 100 
в) над 5 ДО 10 КВ 1.000 
г) над 10 ДО 50 КВ 1.500 
д) над 50 КВ 3.000 
2) за радиостаница на која и се доделени две 

фреквенции 1.000 
3) за радиостаница на која и се доделени три 

или повеќе фреквенции 1.500 
4) за дозвола на работа на радиостаница 750. 
Во тарифниот број 15 бројот „20" се заменува оо 

бројот „50"; во тарифниот број 16 бројот „2" се за-
менува со бројот „5"; во тарифниот број 17 бројот 
„10" се заменува со бројот „30". 

Член 4 

По член 34 се внесува нов член 34-а кој гласи: 

„Член 34-а 
Висината на таксите за дозволи и за визи што 

ги издава органот на управата надлежен за внатреш-
ните работи на граничните премини се усогласува оо 
курсот на динарот. 

Се овластува Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија да ја усогласува »висината на таксите 
од став 1 на овој член, зависно од движењето на кур-
сот на динарот", 
г 

Член 5 
Се овластува Закон од авно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија да утврди пречистен текст на Законот за адми-
нистративните такси. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќ е се применува од 
1 август 1984 година. 

264. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА 
КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 

НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ НАМЕНИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за привремена забрана на користењето на зем-
јоделско земјиште за неземјоделски намени, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 17 јули 1984 година. 

Бр. 08-1987 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 

ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ НАМЕНИ 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на користе-

њето на земјоделско земјиште за неземјоделски на-
мени („Службен весник на СРМ" број 23/83) во член 
1 став 2 ред четврти, по зборот „земјиште" запир-
ката се заменува со точка, а другиот текст до крајот 
на ставот се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија". 

265. 
Со цел трајно да се одбележи Првото заседание 

на Антифашистичкото собрание на народното осло-
бодување на Македонија — 2 август 1944 година, 
создавањето на Демократска Македонија како рам-
ноправен член во братската федеративна заедница 
на југословенските народи и народности, во која се 
остварија вековните идеали на македонскиот народ 
и народностите во Македонија за своја државност, 
како и за да се оддаде признание на членовите на 
Првото заседание на Антифашистичкото собрание на 
народното ослободување на Македонија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, Соборот на општините и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржана на 17 јули 1984 година, врз 
основа на член 333 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ СПОМЕН-
ПЛАКЕТА НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АНТИФА-
ШИСТИЧКОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНОТО ОСЛО-

БОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1. По повод Четириесетгодишнината од Првото 
заседание на А н т и ф а ш и с т ч к о т о собрание на народ-
ното ослободување на Македонија се установува Спо-
мен-плакета на Антифашистичкото собрание на на-
родното ослободување на Македонија (АСНОМ). 
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2. Опомен-плакетата на АСНОМ се изработува 
од сребро во форма на круг со пречник од 9 санти-
метри. На едната страна од Спомен-плакетата е изгра-
виран грбот на Социјалистичка Република Македо-
нија, а под него текстот: „Прво заседание на Анти-
фашистичкото собрание на народното ослободување 
на Македонија 2. август 1944—1984 година", заоби-
колен со ловорово венче. На другата страна од Спо-
мен-плакетата е изгравиран манастирот Прохор 
Плински со конаците во кој е одржано Првото за-
седание на АСНОМ и под него текстот-. „Прохор 
Плински". 

3. Споменчплакетата на АСНОМ се доделува на 
членовите на Првото заседание на Антифашистичко-
то собрание на народното ослободување на Македо-
нија во знак на признание за нивното учество и при-
донес во создавањето на Социјалистичка Република 
Македонија. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1997 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

266. 
Врз основа на член 117 став 2 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ" број 15/80), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот н а здружениот труд 
и Соборот на општините, одржани на 17 јули 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 
ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА 
МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1984 ГОДИНА 

Се потврдува Одлуката за измена и дополнува-
ње на Годишната програма за изградба, одржување 
и реконструкција на магистралната и регионалната 
патна мрежа во СР Македонија за 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1986 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. • 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, е. р. 

267. 
Врз основа на член 165 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
17 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 
— СКОПЈЕ 

Се дава согласност на членовите 7, 8, 9, 44, 68, 
71, 75, 87. 161 до 179, 189 ДО 200 И 238 ОД Статутот 
на Републичкиот завод за трансфузиологија — Скоп-
је кои се однесуваат на дејноста на Заводот, начинот 
на остварувањето на здравствената заштита на гра-
ѓаните во Заводот, донесувањето на планот, здружу-
вањето на средствата и нивната намена, користењето 
на средствата, општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита, начинот на одлучувањето на прет-
ставниците на општествената заедница, издвојување-
то на основна организација од работната организа-
ција и на условите за именување на индивидуалниот 
работоводен орган, што го донесоа работниците на 
Заводот, на референдумот одржан на 5 октомври 
1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1999 Претседател 
17 јули 198,4 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лактова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

268. 
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за му-

зејската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествеио-политичкиот собор, одржани на 
17 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО МУ-
ЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕОЛОШКИ, ЕТНО-

ЛОШКИ И ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на РО Музеј на Македонија — Ар-
хеолошки, Етнолошки и Историски — Скопје, се 
именуваат : 

Драган Николовски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Јела Марк овек а-ЈТ у к иќ, виши советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1973 Претседател 
17 јули 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 
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269. 
Врз основа на член од Законот за високото 

образование („Службен весник на 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 17 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ШКОЛА ВО СТРУМИЦА И ИНСТИТУТОТ ЗА ЕКО-
НОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
I ^ 

За членови на Комисијата за избор на директор 
на Вишата земјоделска школа во Струмица се имену-
ваат: 

Никола Стојков, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ и 

инж. Ванчо Ристов, член на Претседателството на 
ОК на СКМ. 

За членови на Комисијата за избор на директор 
на ООЗТ Институт за економика и организација на 
земјоделството при Земјоделскиот факултет во Скоп-
је се именуваат: 

Круме Вукадиноиски, извршен секретар на ОК на 
СКМ „Гази Баба" — Скопје и 

м-р Апостол Целевски, директор на ООЗТ Коопе-
рација при ЗИК „Скопско Поле" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1974 Претседател 
17 јули 1984 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, е. р. 

270. 
Врз основа на член 167 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
17 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИ-

ЛИТАЦИЈА НА СРМ „ЗДРАВЈЕ" — СКОПЈЕ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ 
„Здравје" — Скопје, донесена на 14 јуни 1984 годи-
на, со која за директор на Заводот е именуван д-р 
Михајло Самарџићем, досегашен директор на Заво-
дот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1975 Претседател 
17 јули 1984 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, е. р. 

271. 
Врз основа на член 167 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на одделни седници н а Соборот на здружениот 
труд и Опште ствено-политичкиот сообр, 'одржани на 
17 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБО-
ЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ — СКОПЈЕ ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ 

Се д а ш согласност н а Одлуката на Советот н а 
Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-
за на СРМ — Скопје, донесена на 18 м а ј 1984 го-
дина, со ко ја за директор на Институтот е именуван 
д-р проф. Кирил Минчев, досегашен директор на Ин-
ститутот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1976 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општественонполитичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

272. 
Врз основа н а член 9-6 од Законот з а пренесува-

ње на средствата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за инвестиции во стопанството врз органи-
зациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" број 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 
13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), Собранието н а Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Собо-
рот н а здружениот труд, одржана н а 17 јули 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИ-

ЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Обврската на Социјалистичка Република Македо-

нија, што според Законот за одлагањето н а враќа-
њето н а ануитетите по кредитите дадени на орга-
низациите на здружениот труд од територијата на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово од сред-
ствата н а Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот разво ј н а стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини („Службен 
лист н а СФРЈ", број 42/82, 77/82 и 11/84), пристиг-
нува за плаќање во 1984 година во висина од 
82.210.930 динари, ќ е се намири од средствата на 
Републиката за инвестиции во стопанството. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука што ќ е ги 

враќа Фондот на Федерацијата се уплатуваат н а смет-
ката 40100-784-58 — средства на Републиката за ин-
вестиции во стопанството. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето ио „Службен весник на Со-
цијалистичка Реду блика Македонија", 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1985 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

273, 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка 'Република Македонија, а во (врска со 
член 4 од Законот за обезбедување и насочување 
на средствата за поттикнување на развојот на земјо-
делското производство и за компензација на цената 
на некои прехранбени производи („Службен весник 
на СРМ", број 37/83 и 17/84), Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 17 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗ-
ВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА 

КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1984 ГОДИНА 

I 
Во Програмата за користење на средствата за 

поттикнување на развојот на земјоделското произ-
водство и за компензација на цената на некои пре-
хранбени производи во 1984 година („Службен вес-
ник на СРМ" број 8/84 и 14/84), во делот И, алинеја 
4, износот „160" се заменува со износот „ЗОО". 

II 
Во делот III , точка 1, став 1, износот „1,00" 

се заменува со износот „2,00" и во став 2, ред 2, из-
носот „2,00" се заменува со износот „1,00". 

I I I 
Во делот VI, став 1, алинеја 1, износот „1,00" 

се заменува со износот „2,00"; во алинеја 2 износот 
„1,25" се заменува со износот „2,50",- и во став 2, 
износот „1,00" се заменува со износот „2,00", а из-
носот „1,25" се заменува со износот „2,50". 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1984 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

274. 
Врз основа н а член 25, алинеја 3 од Деловникот 

на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" број 16/78), Соборот на здружениот 
труд н а Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана н а 17 јули 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА РА-
БОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 

За претседатели и членови н а работните тела 
на Соборот на здружениот труд н а Собранието на 
СРМ, се избираат: 
ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 

И РАЗВОЈ 

а) за претседател Васил Мукаетов; 
б) за членови: 
Никола Антовски, 
Данило Б а б а ч е в с к и , 
Венцислав Гакев, 
Благоја ѓорѓиоски, 
Мишо Илиевски, 
Јорданка Кардале, 
Горѓи Кранго, 
Лазо Маџар овски, 
Стевчо Наневски, 
Душан Павковић, 
Ратко Стојановски, 
Никола Стојков, 
Јован Тополчански. 

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
а) за претседател Ефтим Петров; 
б) за членови: 
Кирил А л е к о в с к и , 
Драгица Дамадулеска, 
Тимо Ефтимов, 
Јане Ивановски,-
Трајчо Јанчев, 
Виолета Јоанидис, 
Живко Наумовски, 
ѓорѓи Пили, 
Драги Спасов, 
ѓорѓи Стоилов, 
Момчило Стојковски.. 
Иван Чавдар ов. 

ОДБОР ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА 
а) за претседател Живко Ѓурчиновски; 
б) за членови: 
Љупчо Арсов, 
Сречко Величковоки, 
Коста Георгиевски, 
Виолета Јоанидис, 
Коста Лозановски, 
Драгица Милановска, 
Лазо Ристов, 
Киро Стаменков, 
Оливера Сугареска, 
Радисав Стојановиќ, 
Ристо Торбаков, 
Александар Филипов. 

ОДБОР ЗА ИНДУСТРИЈА, ЕНЕРГЕТИКА, 
ГРАДЕЖНИШТВО И СООБРАЌАЈ 

а) за претседател ѓорѓи Симјановски; 
б) з а членови: 
Фети Ајдари, 
Марин Александров, 
Данило Б а б а ч е в с к и , 
Тодор Босилков, 
Петар Белковски, 
Душко ѓорѓевски, 
Петар Димитриевски, 
Петар Митовски , 
Јован Зашаровски, 
Александар Кочишки, 
Смиља Нашкова, 
Стојан Павиќ, 
Петар Петрушевски, 
Борис Тилев. 
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ОДБОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 
а) з а претседател Момчило Стојанов; 
б) за членови: 
Благоја Алчевски, 
Кочо Баљаров, 
Илија Василевски, 
Николчо Георгиев, 
Мирослав Данев, 
Никола Јовановски, 
Сотир Ј ооимо в ски. 
Горѓи Михајлов, 
Данче Павлеека, 
Велко Петрушевски, 
Перо Стојанов, 
Никола Стојанов, 
Цветко Тео фил овски. 

ОДБОР ЗА УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 
а) за претседател Лазо Бебековски; 
б) за членови: 
Славе Анѓелковски, 
Вера Балтова, 
Зоран Зографски, 
Ѓурѓа Икономова, 
Димитар Калкашлиев, 
Мирољуб Лалевски, 
Борче Петрушевски, 
И р ф а н Сариџе, 
Крсте Серафимовски, 
Коста Трајановски, 
Симеон Хаџи-Тошев. 

ОДБОР ЗА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА И 
УРБАНИЗАМ 

а) за претседател Драган Павловски; 
б) з а членови: 
Серафим Апостоловски, 
Томе Велјановски, 
.Ампо Георгиевски, 
Трајче Димески, 
Јосиф Ѓорѓиевски, 
Стојмен Ѓорѓиевски, 
Димче Даниловски, 
Иван Икономов, 
Срба Костиќ, 
Екрем Љутви оски, 
Божидар Манески, 
Мите Митев. 

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА 
а) з а претседател Тома Новаковски; 
б) за членови: 
Илија Алушевски, 
Драган Андоновски, 
Иван Глигоров, 
Симеонка Гучева, 
Борче Илиевски, 
Џеват Имери, 
Ружица Јосиф овска, 
Лилјана Мишева, 
Бранко Младеновски, 
Снежана Османли, 
Шаип Салиу, 
Надежда Тодор овска. 

ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
а) за претседател Милан Јовановски,-
б) за членови: 
Сречко Величковски, 
Иван Ду ри дан ов, 
Киро Костовски, 
Томе Јованов, 
Глигор Караџоски, 
Радмила Манчевска, 
Гуро Милошевски, 
Русе Митровски, 
Лилјана Мишева, 
Зоја Петрушевска, 
Иса Салиу, 
Никола Стевков, 
Никола Трајчев, 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА 

а) з а претседател Виолета Јоанидис,-
б) за членови: 
Мемет Абдуламити, 
Емри Делија, 
Божидар Манески, 
Александар Филипов. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1979 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
днр инж. Илија Черепналковски, е. р. 

275. 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија, на одделните седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општествено-
но литичкиот собор, одржани на 17 јули 1984 година, 
врз основа на Извештајот на Извршниот совет за 
остварените движења и постигнатите резултати во 
развојот на Социјалистичка Република. Македонија 
за периодот јануари-април 1984 година со оцена за 
м а ј 1984 година, мислењата и ставовите на Претсе-
дателството на Социјалистичка Република Македони-
ја, Советот на Републиката, Републичкиот одбор на 
Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Маке-
донија и предлозите и мислењата на работните тела 
и соборите на Собранието и други, ги донесе след-
ниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА НАТАМОШНОТО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКА-
ТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

1984 ГОДИНА 

I 
Собранието на СР Македонија оценува дека оп-

ште ствено-економски от развој и во првите пет месеци 
од 1984 година се остварува во доста сложени и 
тешки услови на стопанисување и во присуство на 
натамошни проблеми и неповолни состојби. Истовре-
мено, како резултат на преземените мерки и актив-
ности и пренесените тенденции од кра јот на мина-
тата година продолжена е и и н т е н з и в н а н а тенден-
цијата на заживување на индустриското производство, 
остварен е пораст на извозот и се постигнати ^ у с о -
гласени односи во стоковната размена со странство, 
сопрена е тенденцијата на опаѓање на продуктивнос-
та на трудот, остварен е натамошен растеж на вра-
ботеноста во општествениот сектор и друго. 

Меѓутоа, позитивните резултати во овој период 
се постигнати во услови на одлагање на извршува-
њето на обврските по користените кредити спрема 
банките и нивно насочување во обртни средства, со 
натамошен пораст на цените и трошоците на рабо-
тењето, влошени односи во распоредувањето на до-
ходот, пред се, како резултат на осетното зголему-
вање на договорните обврски, а особено на каматите 
по користените кредити, со натамошно и повисоко 
реално намалување на инвестициите во основни фон-
дови, на личните доходи и на животниот стандард, 
со побавен пораст на вработеноста во општествениот 
сектор од предвидувањата, во присуство на јаки при-
тисоци за натамошен пораст на цените и други не-
поволни состојби. Во областа н а земјоделството се 
присутни доста неповолни состојби во движењето на 
сточниот ф о н д к о ј бележи намалување. Во градеж-
ништвото продолжи тенденцијата на реално намалу-
вање на обемот на извршените градежни работи. 

I I 
Тргнувајќи од присутните проблеми и сложените 

состојби во развојот, Собранието на СР Македонија 
оценува дека е неопходно и во наредниот период 
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со несмален интензитет да продолжат мерките и 
активностите з а реализација н а договорената полити-
ка на развојот за 1984 година, а пред се з а : зголе-
мување на материјалното производство и услугите; 
зголемување на извозот на стоки и услуги и врз 
таа основа создавање на услови з а намирување н а 
пристигнатите обврски спрема странство; усогласу-
вање на односите на пазарот и зајакнување на бор-
бата против сите причини што ја зголемуваат ин-
флацијата ; финансиска консолидација н а стопанство-
то; забавување на опаѓањето на животниот стандард 
на работните луѓе и граѓаните и зголемување на вра-
ботеноста. 

Собранието на СР Македонија оценува дека и 
во овие услови главна ориентација и приоритет н а 
развојната и економската политика и натаму оста-
нува развојот на енергетиката, производството за из-
воз и зголемувањето на извозот, како и производ-
ството на храна. За реализација н а овие приоритети 
е неопходна целосна мобилност на организациите на 
здружениот труд и на другите самоуправни органи-
зации и заедници, како и н а сите други надлежни 
општествени органи и тела, а особено и на органите 
на управата. 

Во овие рамки особено значајно е преземање 
мерки и активности за подобрување на ликвидноста 
на стопанството и банките, а посебно решавање на 
недостигот на трајни обртни средства, реализација 
на договорената инвестициона политика, понагласено 
ангажирање за решавање на проблемите на загуби-
те, натамошно обезбедување на потребни суровини 
и репроматеријали и средства за увоз и набавка на 
овие производи, како и воопшто за остварување на 
политиката за финансиска консолидација на стопан-
ството и банките. 

I I I 
Собранието на СР Македонија оценува дека е 

неопходно и во наредниот период да продолжат мер-
ките и активностите за остварување на политиката 
за заживување на производството и за воспоставува-
ње на поусогласени односи во тековите на опште-
ствената репродукција. 

1. Организациите на здружениот труд постојано 
да бидат ангажирани во согледувањето на присут-
ните , проблеми што го следат производството и на-
време да преземат потребни мерки и активности за 
нивно надминување и зголемување на производството. 
Во овие рамки. Собранието укажува на неопходнос-
та од создавање услови за редовно снабдување на 
стопанството со енергија, суровини и репродукцио-
ни материјали. 

За обезбедување на потребните количества од 
електрична енергија, се укажува „Електростопанство-
то на Македонија" да ги преземе сите мерки за обез-
бедување на потребните количества на електрична 
енергија од сопствено производство и со преземање 
на расположливите вишоци од системот на земјата, 
како и да се создадат услови и можности за еко-
номски 'оправдано користење на ТЕ „Неготино" и 
рационално .користење на акумулациите. 

Исто така, неопходно е да се интензивира проце-
сот н а самоуправното организирање и доходовно по-
врзување на организациите на здружениот труд во 
состав н а СОЗТ „Електростопанството на Македони-
ја" во согласност со Законот за здружениот труд и 
Законот за електростопанството на Македонија. 

За подобрување на снабденоста на индустријата 
и широката потрошувачка со јаглен, треба да се пре-
земат мерки за поорганизирана. набавка од другите 
подрачја и да се интензивираат работите за д©истра-
жување на наоѓалиштата на јаглен во Републиката 
и отворање на рудник за јаглен во Берово. 

Извршниот совет н а Собранието на СР Македо-
нија и надлежните органи да се ангажираат за дос-
ледно (спроведување на Самоуправната спогодба за 
рамномерно и под еднакви услови снабдување на си-
те подрачја со нафтни деривати и за донесување на 
општествен договор за штедење, рационална потро-
шувачка и солидарност од републиките и автономни-
те покраини во услови на недостиг на електрична 
енергија. 

Организациите на здружениот труд и другите 
субјекги е потребно да преземаат мерки и создаваат 
услови з а обезбедување резервни делови од увоз за 
производните капацитети, особено на тие кои го зго-
лемуваат извозот, како и за енергетските капацитети 
со цел обезбедување н а нивна поголема погонска 
подготвеност. 

Организациите на здружениот труд и Стопанска-
та комора на Македонија во соработка со Републич-
киот комитет за енергетика, индустрија и градеж-
ништво итно да подготват самоуправни спогодби з а 
репродукциони поврзување меѓу индустријата за пре-
работка на метали и металургијата, како и во ин-
дустријата за производство и преработка на плас-
тични маси, со цел континуирано снабдување со су-
ровини и репроматеријали, врз основа на доходовни 
односи, заеднички интерес и преку други ф о р м и на 
здружување. 

За динамизирање и натамошно зголемување на 
производството во металопреработувачкиот комплекс 
од посебно значење е да се обезбедат договорените 
средства за кредитирање на продажбата на опрема 
на домашниот и странскиот пазар. Стопанската ко-
мора на Македонија д а обезбеди склучување на са-
моуправната спогодба за користење на дел од при-
растот на средствата што се формираат при банките 
врз основа на депозити по штедни влогови, во висина 
од 2 отсто, за кредитирање на продажбата на опре-
ма, метални конструкции и монтажерски работи на 
домашниот пазар и во странство. 

Во земјоделството да се интензивираат и целос-
но реализираат договорените активности со органи-
зациите на здружениот труд и другите субјекти за 
навремено и квалитетно извршување на жетвата. Ис-
товремено со извршување на жетвата да се оствару-
ваат и активностите за максимално можен откуп на 
пченица, 'рж, јачмен и маслодајна репка. За таа цел 
е неопходно да се реализира откупот на терен со 
навремена исплата за преземаното производство, осо-
бено од индивидуалните производители. 

Напоредно со овие активности да се остварува 
реализација на програмите за одгледување на втори 
култури, при што од посебно значење е да се орга-
низираат работите на терен преку повеќе смени за 
целосно користење на техниката и системите за на-
воднување, со што ќе се обезбеди наводнување на 
поголеми површини, посебно како потреба во сушни 
услови. 
успешен старт во есенската сеидба е неопходно на-

Собранието на СР Македонија оценува дека за 
времено- извршување на подготовки од организациите 
на здружениот труд и другите надлежни органи. За 
таа цел Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија до кра јот на јули 1984 година да ја донесе 
програмата за земјоделското производство за еко-
номската 19Ѕ4/85 година. 

Во стопанството е неопходно во целост да се ре-
ализираат мерките предвидени со Програмата за ко-
ристење на средствата за поттикнување на развојот 
на земјоделското производство и за компензација 
на цените на некои прехранбени производи во 1984 
годите. В Р З оваа основа и со ДРУГИ мерки, треба да 
се з а б т ^ д т зкттгдноагите нзсп-^ечтт тепи члоттемување 
на сточниот фонд и сточарског© производство, а осо-
бено за подобрување на состојбите во говедарството. 

Задружниот сојуз на Македонија, со оглед на по-
големата застапеност на индивидуалните произво-
дители во полјоделското и с т о ч а р с к о ^ производство, 
треба д а ја интензивира и организира соработката 
со индивидуалните производители. 

Организациите на здружениот труд и банките да 
ги согледаат можните рокови за отпочнување со 
градба на одделни објекти согласно со утврдената ин-
вестициона политика во Резолуцијата за 1984 година 
со цел зголемување на ангажираноста на градежната 
оператива. 

За остварување поголем обем на градежни ра-
боти во странство од посебно значење е да се обез-
беди заедничко и рационално истражување и настап 
на странските пазари. За оваа цел е потребно Сто-
панската комора на Македонија да т . испита и ис-
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користи можностите за поголемо .ангажирање на. гра-
дежните организации на градилиштата во странство. 

Републичкиот комитет за економски односи со 
странство да презема и иницира постапки пред ме-
шовитите комитети за стопанска соработка со сите 
земји каде што постои меѓусебен интерес за изве-
дување на инвестициони работи. 

Организациите на здружениот труд од областа 
н а сообраќајот и врските, Самоуправната интересна 
заедница на Македонија за економски односи со 
странство и Републичкиот комитет за економски од-
носи со странство да се ангажираат за обезбедување 
на потребните девизни средства за редовно снабдува-
ње со резервни делови од увоз, автогуми и репро-
материјали. 

За остварување поголем девизен прилив во Ре-
публиката, односно намалување на девизниот одлив 
за делот на транспортните трошоци, неопходно е 
производните и прометните организации на здруже-
ниот труд, превезите на стока при увозот и извозот 
да ги вршат со домашни превозни капацитети. 

Организациите на здружениот труд од областа на 
туризмот, туристичките агенции и другите субјекти 
треба да ги засилат активностите за поорганизиран 
пласман на капацитетите на домашниот и странскиот 
пазар, за создавање можности за поголема и поорга-
низирана пропаганда, за подобрување на угостител-
ските и другите услуги, како и за обезбедување на 
поредовно снабдување на туристичките места со по-
требните производи. Покра ј ова, е неопходно да се 
интензивираат и активностите за поголемо вклучу-
вање на дел од одморалиштата и капацитетите во 
домаќинствата во вкупната туристичка понуда. 

2. Организациите на здружениот труд од произ-
водството и прометот е неопходно и натаму да ги 
интензивираат активностите и да преземаат мерки 
за остварување на ' поголемо производство за извоз 
и за зголемување на извозот на стоки и услуги, како 
една од приоритетните задачи на развојот утврдена 
со Резолуцијата за оваа година. 

За таа цел организациите на здружениот труд и 
другите носители на активноста неопходно е да вло-
жат максимални напори за извршување на обврските 
за извоз кои произлегуваат од самоуправните спо-
годби и извозните програми по дејности и орга-
низации усвојуваат од Стопанската комора на Ма-
кедонија и Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство. Во врска 
со ова е неопходно Самоуправната интересна заед-
ница на Македонија за економски односи со стран-
ство и Стопанската комора на Македонија до крајот 
на септември оваа година да поднесат извештај за 
извршувањето на овие самоуправни спогодби и из-
возни програми. 

За зголемување на производството наменето за 
извоз, Стопанската банка — Здружена банка и дру-
гите деловни банки. Самоуправната интересна заед-
ница на Македонија за економските односи со стран-
ство и Републичкиот комитет за економски односи 
со странство, треба да преземат соодветни мерки за 
обезбедување поголемо учество на стопанството во 
користењето на стоковните кредити. 

Самоуправната интересна заедница на Македони-
ја за економски односи со странство. Стопанската ко-
мора на Македонија и Републичкиот комитет за еко-
номски односи со странство, треба постојано да ја 
следат состојбата околу компензационите работи со 
странство и на заинтересираните организации на 
здружениот труд да им предлагаат најповолни реше-
нија при изборот на стоките што ќе се увезуваат 
и извезуваат и слично. 

Републичкиот секретаријат за финансии во со-
работка со другите републички органи на управата 
и со Народната банка на Македонија да го следат 
проблемот со курсните разлики и со активно учество 
и соработка со надлежните сојузни органи предла-
гаат мерки за нивно разрешување. 

Републичкиот комитет за економски односи со 
странство и Републичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија и градежништво во соработка со Стопан-
ската комора на Македонија и натаму ќе им даваат 

стручна и друга помош на организациите на здру-
жениот труд, за натамошно јакнење и развивање 
на долгорочна производствена кооперација со стран-
ските партнери, со цел континуирано обезбедување 
на стопанството со суровини и репроматеријали, за-
еднички вложувања и други ф о р м и на соработка врз 
трајни основи. Во оваа смисла, посебно внимание да 
се посвети на натамошниот развој и унапредување 
ил малограничниот промет со соседните земји. 

3. Собранието на СР Македонија оценува дека 
остварениот растеж на цените и постојниот притисок 
за нивно натамошно зголемување бара засилени на-
пори и зголемена одговорност на сите носители на 
одлуките за цени за забавување на темпото на рас-
теж на цените. Едновремено е неопходно и натаму 
да се преземаат мерки за усогласување на односите 
на пазарот и подобрување на снабденоста оо стоки, 
со цел да не настанат натамошни позначајни нару-
шувања во неговото функционирање. За оваа цел 
значајно треба да придонесе обемот и структурата 
на стоковните резерви, за што треба да се обезбедат 
средства за нивно финансирање. 

Надлежните органи и другите носители на ак-
тивноста е неопходно навреме да преземаат мерки 
за доследно и синхронизирано остварување на до-
говорената политика и динамика на растот на це-
ните во 1984 година и на донесените прописи, со цел 
отстранување на нарушувањата и ^ р а ц и о н а л н о с т а во 
прометот на стоки, намалување на големиот број 
посредници во прометот, подобро и поредовно снаб-
дување на Еѓотрошувачите, ослободување од непотреб-
ното држење на високи резерви и зголемување на 
коефициентот на вртење на обртните средства. 

Надлежните републички и општински органи во 
рамките на своите надлежности, а особено инспек-
циските органи да преземат енергични мерки против 
сите неоправдани поместувања на цените што ќ е се 
извршат од страна на сите организации на здруже-
ниот труд во прометот. 

Надлежните органи во општините, согласно со 
Одлуката за условите и начинот на формирањето на 
цените и општествената контрола на цените во 1984 
година, до крајот на јули поблиску да ги утврдат 
условите и начинот на формирањето на цените за 
производите и услугите што се од нивна надлежност. 

Заради намалување на притисоците за натамош-
но зголемување на цените е неопходно да продолжат 
и да се интензивираат мерките и активностите и во 
другите домени кои се од значење за формирањето 
и движењето на цените (натамошен пораст на про-
изводството, финансиска консолидација на стопан-
ството и чоуго). 

4. Собранието на СР Македонија и м а ј ќ и го пред-
вид остварениот растеж на цените и притисокот за 
натамошно нивно зголемување оценува дека неоп-
ходно е активноста на организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци и Сојузот на синдикатите на Македонија во об-
ласта на животниот стандард да биде насочена кон 
создавање услови и преземање конкретни мерки за 
заштита на стандардот на работните луѓе и граѓа-
ните, а особено на категориите со ниски лични при-
мања. Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници врз основа на 
усогласени критериуми, треба да создаваат услови и 
можности покра ј давање на надоместоци на трошо-
ците за исхрана, превоз, годишен одмор и слично да 
воведуваат и други ФОРМИ на заштита на стандардот 
согласно со материјалните можности. 

Во овие рамки посебно треба да се ангажираат 
самоуправните инге реони заедници од областа на оп-
штествените дејности со цел заштитата на стандар-
дот на корисниците на пензии кои примаат зашти-
тен додаток, корисниците на додаток на деца, корис-
ниците на социјална помош и други надоместоци, 
корисниците на ученички и студентски стипендии и 
кредити, корисниците на надоместоци за време на 
привремена невработеност и друго. 

5. Со цел за реализација на договорената поли-
тика за финансиска консолидација на стопанството 
и банките е неопходно со несмален интензитет да 
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продолжат активностите во врска со донесувањето 
на предвидени ге мерки и спроведување на утврде-
ните ставови од Собранието на СР Македонија. Со-
бранијата на општините и на самоуправните инте-
ресни заедници е неопходно да ги сообразат стап-
ките на зафаќање од доходот и личните доходи со-
гласно со дозволениот пораст за оваа година. 

Републичкиот секретаријат за финансии и Ре-
публичкиот комитет за труд во соработка со Сто-
панската комора на Македонија и Сојузот на синди-
катите е неопходно и натаму да продолжат со мер-
ките за создавање на услови што ќе придонесат за 
натамошна финансиска консолидација на оние ор-
ганизации на здружениот труд на кои се однесува 
Законот за привремена забрана на располагањето со 
дел од општествените средства за исплата на личните 
доходи во 1984 година. 

Стопанската банка — Здружена банка, основните 
банки во рамките на системот, како и другите де-
ловни банки да ги забрзаат активностите за кон-
верзија на дел од постојните краткорочни во долго-
рочни кредити и донесувањето на одлуки за репро-
грамирање на обврските. 

Извршните совети на собранијата на општините 
во соработка со банките и организационите единици 
на службите на општественото книговодство треба да 
ги согледаат и утврдат можностите за забрзување на 
меѓусебните плаќања, со цел преку разрешувањето 
на должничко-доверите дните односи да се стеснува 
кругот на неликвидмоста. 

Деловните банки да ја забрзаат реализацијата 
на можното репрограмирање на обврските на орга-
низациите на здружениот труд, а особено на оние 
организации кои работат со загуби. 

6. Собранието на СР Македонија укажува дека 
за надминување на проблемите со загубите во 1983 
година и на почетокот на 1984 година, е неопходно 
да се поведе енергична и одлучна битка за суштин-
ска промена на досегашниот однос на сите субјекти 
за менување начинот и средствата кон проблемот на 
загубите. Во овие рамки организациите на здруже-
ниот труд да обезбедат квалитетни санациони про-
грами со кои ќе се обезбеди преориентација во про-
изводството, унапредување на организацијата на ра-
ботењето, повисок степен на користење на капаци-
тетите. поголемо користење на работното време, јак-
нење на работната дисциплина, преиспитување и на-
малување на сите видови трошоци, зголемување на 
ефикасноста во работењето, како и други услови за 
спроведување на програмите, со активно учество на 
банките за разрешување на проблемите на загубите. 

За поефикасно и потрајно решавање на проб-
лемот со загубите во областа на електростопанство-
то. железничкиот сообраќај и црната и обоената ме-
талургија потребно е пошироко и поинтензивно ан-
гажирање на организациите на здружениот труд и 
на другите стопански и општествени субјекти со ог-
лед на значајното влијание на објективните и на 
одделни субјективни причини во нивното создавање. 

Кај организациите на здружениот труд во рамки 
на сложените организации, неопходно е да дојде 
до израз економската солидарност во покривањето 
на загубите. 

Органите на општината каде што е седиштето 
на организацијата на здружениот труд што искажува 
загуба и општинските фондови за заеднички резерви 
треба да ги следат активностите во изготвувањето на 
санационмте програми и да преземаат мерки и ре-
шенија за квалитетно санирање на загубите. 

Особено е значајно организациите на здружениот 
труд од областа на електростопанството, железнич-
киот сообраќај , црната и обоената металургија да 
ги согледаат можностите за иадминуавње на присут-
ните проблеми со загубите во соработка со надлеж-
ните органи на управата. Службата на општествено-
то книговодство во Македонија, извршните совети на 
собранијата на општините и деловните банки. 

7. Собранието на СР Македонија смета дека ин-
вестиционата активност во наредниот период е неоп-
ходно да продолжи согласно со утврдените приори-
тети со Резолуцијата за 1984 година и носителите на 

оваа активност да ги преземаат потребните мерки 
за интензивирање н а процесот за донесување н а од-
луки за остварување на договорената политика во 
оваа година. 

Бидејќи инвестиционите активности за изградба 
на ТЕ „Битола I I I " динамички заостануваат, во од-
нос на предвидувањата со Резолуцијата е неопходно 
инвеститорот, СОЗТ „Електростопанство на Македо-
нија", Самоуправната интересна заедница за енерге-
тика и Стопанска банка — Здружена банка, да ги 
интензивираат работите со цел навремено и програм-
ско завршување на објектот во определениот рок. 

Истовремено, треба да се забрзаат активностите 
во врска со изградбата на ХЕ „Козјак", за што по-
себно треба да се ангажираат инвеститорот и над-
лежните органи на општините и градот Скопје. 

Инвеститорот, основачите, Стопанската комора на 
Македонија, а посебно деловните банки, во најкус 
временски рок да преземат активности и да донесат 
соодветни одлуки во рамки на своите надлежности, 
за надминување на состојбите и проблемите околу 
финансирањето и градбата на рудникот и флотаци-
јата „Тораница". Донесувањето на одлуките треба да 
претставуваат основа за третирањето на овој објект 
како развоен елемент на економската политика во 
оваа и во наредните години. 

Носителите на инвестиционите одлуки е неопход-
но да остварат ревизија на инвестициите во тек, од* 
аспект на пречекорувањето на пресметковната вред-
ност и роковите на завршување. При ова, објектите 
кои не се приоритетни, немаат обезбедено сигурни 
извори за финансирање и економски не се оправда-
ни, да се одложи или запре нивната градба. 

8. Собранието н а СР Македонија оценува дека 
организациите на здружениот труд треба да презе-
маат натамошни мерки за зголемено продуктивно 
вработување за да може во целост да се оствари 
предвидениот растеж утврден со Резолуцијата за оваа 
година. 

Во овие рамки, организациите на здружениот 
труд и нивните асоцијации да ги забрзаат активнос-
тите и да преземаат натамошни мерки за повеќесмен-
ско работење и скратување на работното време на 
работи и задачи кои се извршуваат во посебни ус-
лови во одделни организации на здружениот труд, 
гранки и групации. Во таа смисла до кра јот на го-
дината да се заокружат започнатите активности од 
страна на организациите на здружениот труд и врз 
таа основа да се овозможи поголемо вработување. 

За побрзо вработување на млади стручни кадри, 
Републичката самоуправна интересна заедница и оп-
штинските заедници за вработување да ги коорди-
нираат, насочуваат и следат активностите околу из-
работката и спроведувањето на конкретните програ-
ми за вработување со посебен осврт врз вработува-
њето на приправници. 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
вработување, Републичката заедница за насочено об-
разование и Стопанската комора на Македонија во 
соработка со организациите на здружениот труд да 
преземат конкретни мерки и активности за преква-
лификација; на дел од невработените, како и дел од 
вработените што претставуваат технолошки вишок во 
организациите на здружениот труд, односно за нив-
но соодветно вработување во други дејности и гранки. 

За остварување на зголемена вработеност, собра-
нијата на општините да преземат натамошни мерки 
за поголемо ангажирање на средства на граѓаните за 
искористување на потенцијалните можности во об-
ласта на малото стопанство. 

Органите на инспекцијата треба да се залагаат 
за доследно спроведување на Законот за работните 
односи. Законот за приправници и општествените 
лош^ори за вработување, а особено за усогласување 
на самоуправните општи акти во организациите и 
заедниците. 

9. Собранието на СР Македонија смета дека за 
надминување на присутните проблеми по станбената 
изградба и за реализација на плановите за изградба 
на станови, во оваа година е неопходна натамошна 
поголема активност на сите субјекти, а особено на 
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самоуправните интересни заедници за становање, кои 
треба поблиску да ги утврдат мерките и активности-
те и да остварат поголемо координирање со другите 
ф а к т о р и во оваа област. 

Банките согласно со планските предвидувања и 
утврдените критериуми да п р о д о л ж а т со одобрува-
ње на кредити з а станбена изградба , при што да се 
поттикнуваат граѓаните з а поголемо учество на лич-
ни средства во станбената изградба . 

Собранието на СР Македонија укажува дека тре-
ба и натаму да се п р е з е м а а т енергични м е р к и од 
организациите на здружениот труд, другите самоуп-
равни организации и заедници и општините, за от-
странување на сите п р и ч и н и и з а надминување н а 
состојбите што довеле до одделни девијантни појави 
во станбената област. 

10. За остварување на неусогласен р а з в о ј на оп-
штествените дејности со потребите н а општеството 
и со материјалните можности н а Републиката по-
требно е да се интензивираат активностите околу 
преиспитувањето на постојната м р е ж а на организа-
циите на здружениот труд и самоуправните интерес-
ни заедници од овие дејности, к а к о и за о б е м о т 
и начинот на остварувањето на правата на работните 
луѓе и граѓаните. 

Организациите н а здружениот труд и самоуп-
равните интересни заедници од областа н а општестве-
ните дејности треба да ги интензивираат активнос-
тите, поголем дел од средствата за заедничките по-
треби да се остваруваат врз основа н а непосредна 
размена на трудот. 

11. Собранието на СР Македонија оценува дека 
активностите предвидени со Резолуцијата за транс-
ф о р м а ц и ј а на банкарскиот систем и на м р е ж а т а н а 
банките во Републиката, бавно се остваруваат, пора-
ди што е потребно Стопанската к о м о р а н а Маке-
донија, Републичкиот секретаријат за ф и н а н с и и во 
соработка со деловните банки до кпа тот н а септември 
1984 година да ги утврдат основите и насоките за 
окрупнување и т р а н с ф о р м а ц и ј а на банките. 

IV 

Собранието н а СР Македони ја посебно оценува 
дека за целосно искористување н а неискористените 
производни капацитети, природните и човечките по-
тенцијали и нивно поврзување и ставање во функци-
ја на натамошниот опните ствено-економски развој , 

согласно со Долгорочната програма за економска 
стабилизација, потребни се н а т а м о ш н и радикални 

промени во стопанскиот систем и економската поли-
тика. 

Извршниот совет н а Собранието н а СР Македо-
нија и надлежните републички органи и организа-
ции. да ги слепат и анализираат состојбите и во рам-
ките на своите надлежности активно да учествуваат 
и предлагаат м е а к и вп градењето н а заедничката по-
литика на ниво н а земјата . 

Во воска со тоа. тсжиштето на своите активнос-
ти во наредниот период да го насочат к о н : граде-
ње на системот и политиката на цените и нивно усо-
гласување со домашните и извозните цени; натамош-
но доградување на девизниот систем, царинскиот 
систем и заелничката царинска политика : јакнење 
на^ единствениот југословенски п а з а р : надминување 
на постојните слабости мп Функционирањето на па-
ричниот, кредитниот и банкарскиот систем; систе-
мот на проширената репродукција и политиката на 
стекнувањето и распоредувањето на доходот ; даноч-
ниот систем и даночната политика ; финансирањето 
на Федерацијата ; политиката на побрз р а з в о ј на сто-
пански недоволно развиените републики и САП Ко-
сово и во областа н а политичкиот систем. 

V 
1. Се задолжува Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија да го следи спроведувањето на 
овие заклучоци и за тоа да го и н ф о р м и р а Собра-
нието на СР Македонија . 

2. Овие з а к л у ч о ц и да се об јават во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македони ја" . 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 08-1977 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието н а СРМ, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател • 
на Соборот на з д р у ж е н и о т труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините , 

Сервет Салиу, е. р. 

Претседател 
на Општестзено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

276. 
Врз основа н а член 5 од Законот з а извршување 

на Републичкиот буџет з а 1984 година („Службен 
весник н а СРМ", бр. 38/83), а во врска со член 53, 
став 4 од Законот з а системот н а ф и н а н с и р а њ е т о 
н а општините и Републиката („Службен весник н а 
СРМ", бр. 4,4/77 и 37/83), И з в р ш н и о т совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони ја 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНА-
ТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата н а постојаната резерва на Со-
ци јалистичка Република Македонија се дава поза ј -
м и ц а н а Републичката самоуправна интересна за-
едница з а основно о б р а з о в а н и е во износ о д 20.000.000 
динари, за р е а л и з а ц и ј а на п р о г р а м а т а на здруже-
ните издавачи од Македони ја за издавање н а лек-
тира од I до VIII одделение. 

2. П о з а ј м и ц а т а од точка 1 на оваа одлука Ре-
публичката заедница з а основно образование ќ е ја 

•врати на јдоцна до 30 ноември 1984 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот н а до-

несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" . 

Бр. 23-1131/1 Потпретседател 
12 јули 1984 година н а И з в р ш н и о т совет. 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

277. 
Врз основа на член 18 од Законот з а основање 

и работа н а Републичкиот завод з а судски вештаче-
ња во областа на финансиите , матери јалното рабо-
тење и с о о б р а ќ а ј о т („Службен весник н а СРМ" бр. 
9/77), И з в р ш н и о т совет на Собранието н а Соција-
листичка Република Македони ја донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ 
НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО ГИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА 

НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ 
И СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
Во член 3 став 1 од Одлуката з а т р о ш о ц и т е н а 

вештачењата што ги врши Републичкиот з а в о д з а 
судски вештачења во областа на финансиите , мате-
ри јалното работење и с о о б р а ќ а ј о т („Службен весник 
на СРМ" бр. 36/81) се в р ш а т следниве и з м е н и : 
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1. Во точка 1 износот „150" се заменува оо из-
носот „240", а износот „180" се заменува оо износот 
„ЗОО". 

2. Во точка 3 износот „60" се заменува со из-
носот .ДОО". 

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

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

ћр. 23-1188/1 
12 јули 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

278. 
Врз основа на член 57 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУ-
ВАЊЕТО НА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОДИ ЗА ЗАШТИТА 

НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

Се разрешуваат досегашните претставници на оп-
штествената заедница во органот на управувањето 
на Републичкиот завод за заштита на спомениците 
на културата и Републичкиот завод за конзервација 
и реставрација поради самоуправно здружување на 
овие два завода во Работна организација Републички 
завод за заштита на спомениците на културата и 
тоа: 

1. Во Советот на Републичкиот завод за заштита 
на спомениците на културата се разрешуваат : 

— Генко Андоновски, 
— д-р Цветан Грозданов, 
— Антун Мославац. 
2. Во Советот на Републичкиот завод за конзер-

вација и реставрација се разрешуваат: 
— инж. арх. Трајко Димитров, 
— Стојан Трајановски, 
— Петар Хаџи Бошков. 

Бр. 17-968/1 Потпретседател 
7 јуни 1984 година на) Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, е. р. 

279. 
Врз основа на член 57 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ" број 24/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИ-

ТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Работната организација Републички заг 
вод за заштита на спомениците на културата се име-
нуваат : 

— инж. арх. Тихомир Арсовски, член на Изврш-
ниот совет и претседател на Градскиот комитет за 
урбанизам и заштита на човековата околина — 
Скопје, 

— д-р Цветан Грозданов, вонреден професор на 
Филозофскиот факултет во Скопје, 

— Владо Урошевић, писател. 

Бр. 17-969/1 Потпретседател 
7 јуни 1984 година на! Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, е. р. 

280. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, РЕЦЕН-
ЗЕНТИ И ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ ЗА 
ВЕРИФИКАЦИЈА НА СТУДИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА 
ЕНЕРГЕТИКАТА НА СРМ ЗА ПЕРИОДОТ 1986—2005 

ГОДИНА 

За претседател, секретар, рецензенти и членови 
на Стручниот совет за верификација на Студијата за 
развој на енергетиката на СРМ за периодот 1986— 
2005 година се именуваат: 

1. за претседател 
—' академик проф. д-р Јордан Поп Јорданов, ре-

довен професор на Ел бир о т ех ничкио т факултет во 
Белград; 

2. за секретар 
— ел. инж. Никола Черепналковски, советник на 

претседателот на Републичкиот комитет за енерге-
тика, индустрија и градежништво; 

3. за рецензенти 

а) за досегашниот развој на енергетиката 

— за енергетскиот дел 
— ел. инж. Петар Ангеловски, на работа во 

СОЗТ „Електростопанство на Македонија", 
— за течни горива 
— маш. инж. Иван Георгиев, на работа во РО 

„Топлификација" ; 
— за цврсти горива 
— Драган Дамјановски, инж. технолог во РО 

„Живојно" — Битола; 

б) за примарна, трансформирана и увозна енер-
гија 
г 

— за енергетскиот дел 
— д-р Ангел Органџиев, професор на Машин-

скиот факултет во Скопје, 
— м-р Костадин Димитровски, професор на Ма-

шинскиот факултет во Скопје, 
— Михајло Шишковски, руд. инж. во Советот за 

истражувачки работи во рударството, 
— за економскиот дел Цане Малинковски, пом. 

на ,директорот на Републичкиот завод за општестве-
но планирање; 

ц) за прогноза на развојот на потрошувачката, 
варијантите решенија и предлог решението за 

развој на енергетиката 

— за енергетскиот дел 
— д-р Арсен Арсенов, доцент на Ел биротехнич-

киот факултет во Скопје, 
— м-р Драган М и х а ј л о в а ц , дипл. ел. инж. во 

СОЗТ „Електростопанство на Македонија", 
— д-р Благоја Андреевски, редовен професор на 

Машинскиот факултет во Скопје, 
— п р о ф д-р Зоран Зариќ, дипл. маш. инженер 

во Институтот за нуклеарни науки „Борис Кидрич" 
— Винча, 

— д-р Томе Бошевски, професор на Електротех-
ничкиот факултет во Скопје, 

— проф. Михајло С е р а ф и м о в о ^ , Градежен фа-
култет — Скопје, 

— за економскиот дел 
— д-р Никола Узунов, професор на Економскиот 

факултет во Скопје; 
4. за членови: 
— град. инж. Ристо Андреев, главен републички 

инспектор во Републичкиот комитет за сообраќај и 
ррски, 
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— Бранко Богоески, потпретседател на Работо-
водниот одбор за Секторот за инвестиционо работе-
ње на Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје, 

— Љупчо Гајдарџиски, директор на РО „Електро-
македонија" — Скопје, 

— д-р инж. Ристо Галиќ, член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот комитет за ур-
банизам и заштита на човековата околина, 

— Недељко ѓорѓевиќ, инж. геолог, на работа во 
Геолошкиот завод во Скопје, 

— Кирил Касапинов, дипл. ел. инж. на работа 
во РО „Фани" — Кавадарци.. 

— д-р Никола Кљусев, редовен професор на Еко-
номскиот факултет ве Скопје, 

— Иван Кортелов, пом. на директорот на ООЗТ 
„ Големопродажба" — РО „Макпетрол" — Скопје, 

— Михајле Костовски, шеф на Проектантско од-
деление при РО „Макпетрол" — Скопје, 

— Тодор Кочковоки, раководител на Група во 
Републичкиот завод за статистика, 

— д-р Георги Мавродиев, редовен професор на 
Факултетот за физика — Скопје, 

— Симеон Маџов, дипл. град. инж. во РО „Хи-
дроелектропроекг ' — Скопје, 

— Петар Мирчевска помошник на претседате-
лот на Републичкиот кохмитет за општостопански ра-
боти и пазар. 

— д-р Даме Несторовски. проректор на Универзи-
тетот во Битола, 

— Костадин Николовски, директор на Сектор за 
производство при РО „Рафинерија на сурова нафта" 
во основање — Скопје, 

— д-р Владимир Паскалев, инж. геолог во Со-
ветот за истражувачки работи во рударството. 

— Тодор Пешев, помошник иа претседателот на 
Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и 
градежништво, 

— м-р Најденко Поповски, член на Извршниот 
совет и директор на Републичкиот завод за опште-
ствено планирање, 

— Лазар Поп-Лазаров, член на КРО на СОЗТ 
„Електростопанство на Македонија", 

— Борис Рикаловски, директор на РО „Рафине-
рија на сурова нафта" — Скопје, 

— Ратко Семенаков, на работа во СИЗ на Ма-
кедонија за економски односи со странство, 

— Владо Симеонов, самостоен советник во Ре-
публичкиот комитет за економски односи со стран-
ство, 

— руд. инж. Постол Тасевски, стручен советник 
во Рударскиот институт — Скопје, 

— Ратко Трајковски, секретар на Секретаријатот 
во Стопанската комора на .Македонија, 

— Атанас Христов, елек. инженер во РО „Хи-
дроелектропроект" — Скопје, 

— град. инж. Јован Цветковски, директор на Ре-
публичката управа за водостопанство, 

— д-р Иван Чадо, директор на^ Републичкиот за-
вод за заштита на природните реткости, 

— д-р Илија Черепналкавски, професор на Ма-
шинскиот факултет во Скопје, 

— Морис Шами, претседател на СИЗ на Маке-
донија за економски односи со странство. 

Бр. 17-1106/1 
2 јули 1984 година 

Скопје 

281. 
Врз основа на член 59 став з од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/73), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

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

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 
КУЛТУРАТА 

Д-р Антоние Николовски се разрешува од долж-
носта директор на Републичкиот завод за заштита 
на спомениците на културата, поради заминување 
на друга должност. 

Бр. 17-1107/1 
2 јули 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

282. 
Врз основа на член 170 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

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

ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

За директор на Републичкиот завод за меѓуна-
родна научно-техничка соработка се именува Стојан 
Христов, досегашен директор на Заводот. 

Бр. 17-1108/1 
2 јули 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

283. 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ 

И ПАЗАР 

За директор на Дирекцијата за републички сто-
ковни резерви во Републичкиот комитет за општосто-
панаки работи и пазар се именува Спиридон Арсов-
ски, досегашен советник на директорот на ООЗТ 
„Алкалоид комерц" — одговорен за снабдување. 

Потпретседател 
па Швршниот совет, 

Тахир Кадриу, е. р. 

Бр. 17-1109/1 
2 јули 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 
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284. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 
2 и член 20 о д Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
16 м а ј 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување на ре-
довност, донесена н а 28 февруари 1983 година од 
работничкиот совет на Водостопанската работна ор-
ганизација „Водостопанство — Преспаноко Езеро" во 
Ресен. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен .весник 
на СРМ" и во Водостопанската работна организација 
„Водостопанство — Преепанско Езеро" во Ресен, на 
начин определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 207/83 од 29 февруари 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на актот означен во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за неговата спротивност оо член 
463 од Законот за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука, Судот ут-
врди дека таа е донесена од работничкиот совет, а 
не со референдум, иако со неа се уредуваат односи 
од областа на распределбата на средствата за лични 
доходи кои се неотуѓиви права на работниците. По-
ради тоа, Судот утврди дека оспорената одлука е 
во спротивност со член 463 од Законот з а здружениот 
труд. 

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

У. бр. 207/83 
16 ма ј 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд н а Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

285. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од законот за основите на постапката пред Ус-
м е н и о т суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на зо маЈ 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ став 1 на член 7 и член 11 
од правилникот за условите и начинот на решава-
ње на станбените прашања на работниците со по-
ниски лични доходи во Основната организација на 
здружениот труд „Патнички сообраќај" во состав на 
Автотранспортната Работна организација „Пролетер" 
во Скопје, донесен со референдум на 22 и 23 фев-
руари 1982 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената основна организација , на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македо-
нија, поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на членовите 7 и и од Правилникот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е 
поведена затоа што оспорените членови од означе-
ниот правилник не се во согласност со Уставот и се 
во спротивност со Законот за здружениот труд. Ова 
затоа што во член 7 е предвидено Комисијата да 
може да му определи на кандидатот до 10 поени по 

претходно прибавено мислење од синдикалната орга-
низација, ако се истакнува и дава поголем придонес 
во работата и во развивањето на самоуправувањето 
и меѓусебните односи со другите работници, а при-
тоа не се утврдени објективизирани критериуми за 
вреднување на придонесот во работата. Понатаму во 
член 11 е предвидено Комисијата за станбени одно-
си да може да му намали на кандидатот од 3 до 6 
поени од вкупниот број на поени ако утврди дека 
против некои од кандидатите дисциплинската коми-
сија изрекла една од построгите мерки. 

4. Судот н а седницата утврди дека во член 7 
став 1 од оспорениот Правилник е предвидено над-
лежната комисија да може да му определи на кан-
дидатот до 10 поени по претходно прибавено мисле-
ње од синдикалната организација, ако тој се истак-
нува и дава поголем придонес во работата и за оп-
штиот успех на организацијата, како и за развива-
њето на самоуправувањето и меѓусебните односи со 
другите работници. 

5. Согласно член 42 став 1 од Законот за стан-
бените односи и член 463 од Законот за здружениот 
труд, работниците во организациите на здружениот 
труд за одредување редот на првенството за доби-
вање на стан можат, покра ј социјално-економските, 
да утврдат и такви основи кои се поврзани со при-
донесот на работникот во работата. Притоа, при оце-
нувањето на овој придонес мора да се поаѓа од 016-
јективни основи и мерила утврдени со самоуправ-
ниот општ акт за распределба на станови и од оцен-
ката на надлежниот орган определен со самоуправ-
ните општи акти на организацијата. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не 
се утврдени објективни основи и мерила кои ќ е 
овозможат да се утврди стварниот придонес и ре-
зултатите што работникот ги постигнува во работа-
та, Судот утврди дека овој член не е во согласност 
со уставните начела и законските одредби кои се 
применуваат при распределбата на средствата за 
заедничка потрошувачка. Исто така овој член е и 
во спротивност со член 181, став 2 од Законот за 
здружениот труд, затоа што е предвидено мислење 
за придонесот на работникот во работата да дава 
синдикалната организација, а не работничкиот совет, 
комисија која тој ќ е ф о р м и р а или работниците не-
посредно, како што е предвидено во означената за-
конска одредба. 

Воедно, овој член не е во согласност со Уставот 
и законот и затоа што како основ за добивање на 
стан е предвидена и самоуправната активност, која 
според мислењето на Судот не може да се предвиди 
како основ за утврдување редот на првенството за 
добивање на стан и да се валоризира преку добива-
ње на посебни бодови. 

6. Понатаму Судот утврди дека во член 11 од 
оспорениот Правилник е предвидено Комисијата за 
станбени односи да има право да ги земе предвид 
и изречените дисциплински мерки за сторена по-
тешка повреда на работната обврска и доколку ут-
врди дека против некој кандидат дисциплинската ко-
мисија има изречено една од построгите мерки му 
намалува на кандидатот о д 3 до 6 поени од вкуп-
ниот број на поени што му припаѓаат согласно Пра-
вилникот. Според мислењето на Судот овој член не 
е во согласност со Уставот и законот затоа што не-
дисциплината не може да се предвиди како основ 
за намалување на бројот на бодовите кои следуваат 
и се доделуваат според утврдените основи и мерила. 

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

У. бр. 110/84 ^ 
30 м а ј 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд н а Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 
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О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 460 од 16. IV. 1984 година, н а регис-
тарска влошка бр. 1.245-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Републичкиот центар за унапредување на 
земјоделството „Скопје", Ц. О. — Скопје, ул. „Босна 
и Херцеговина" бб — Бутел, барака — 5 со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Благоја Симеонов, в. д. директор, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Борис Грујевски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
460/84. (186) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 468 од 17. IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-337-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Гимназијата „Јосип Броз Тито", Ц. О. — 
Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бб со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Христова Ма-
рика, директор, со неограничено овластување, а се 
запишува новиот застапник Благоја Петровски, в. д. 
директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр! 
468/84. (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 411 од 17. IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1895-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Монтаж-
но-инсталатераката задруга „Енерго", Р. О. — во ос-
новање, Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 54-а 

Задругата е основана со самоуправната спогодба 
за здружување на занаетчиите од 9. I I . 1984 година. 

Основачи на задругата се: Јаначковски Алексан-
дар — Скопје; Цветковски Петре — Скопје; Саит 
Февзи — Скопје; Санев Стојан — Скопје и Василев-
ски Бранко — Скопје. 

Основни дејности: монтажно-инсталатерски рабо-
ти за водовод, канализација и гасни постројки; 

— електроинсталатерски работи за изведување 
на електрични водови, трафостаници, електрични ин-
сталации на станбени, административни, индустриски 
и др. објекти: 

— електромеханичарска за телеграфско-телефон-
ски инсталации и уреди; 

— инсталатерски работи за централно греење и 
уреди за климатизација. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата, сторени во правниот 
промет со трети лица, емчат и задругарите до изно-
сот од 10.000,00 дин. за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Санев Стојан, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
411/84. (188) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 62 од 16. IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1894-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Занает-
чиската задруга за завршни занаетчиски стаклоре-
зачки услуги во градежништвото, изработка на др-
вена галантерија и рамови за слики „Кристал", Р. О. 
— Скопје, ул. „Наум Наумовски Борче" бр. 62. 

Задругата е основана со самоуправната спогодба 
за здружување, заклучена на 4. IV. 1984 година. 

Основни дејности: дрвостругарска (изработка на 
дрвна галантерија); изработка на рамови за слики; 
стаклар езачка. 

Основачи на задругата се: Ристовски Јован — 
Скопје,- Јадровски Анде — Скопје; Ристовски Пери-
ца — Скопје; Кузмановски Благоја — Скопје; Цвет-
ковски Зоран — Скопје и А дамчевски Илија — Скоп-
је. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските сторени во правниот промет одго-
вараат и задругарите супсидијарно ограничено до 
износот од 5.000 динари и тоа за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Јадровски Ан-
де, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
62/84. (189) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 769 од 7. VII . 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1913-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Договорната организација на здружен труд за гра-
дежно-занаегчиски работи „Хидрокор", Ц. О. — Скоп-
је, ул. „ I I I македонска бригада" бб. 

Договорната организација е основана со дого-
ворот од 28. VI. 1984 година. 

Основачи на договорната организација се: Стој-
чевски Борис, Ангелче Анастасов, Груица Додевски 
и Каргова Олга, сите од Скопје. 

Основни дејности: градежно-занаетчиски работи 
(ѕидарска и фасадерска, армирачка, тесарска, покри-
варска, паркетарска, молеро-фарбарска, изолатерска 
и изработка на технички средства за подмачкување). 

Договорната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица договорната организација одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Борис Стојчев-
ски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
769/84. (306) 

О к р у ж н и о т стопански суд во Ш т и п со р е ш е -
нието Фи. бр. 42 од 9. II . 1984 година, на регистар-
ска в л о ш к а бр. 1-426-0-0 ј а з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на овластените лица за з а с т а -
п у в а њ е на Р О У ч и л и ш е н центар за средио обра-
зование „Наум Наумовски — Борче" , — Ц. О. — 
Пробиштип со следните податоци: Му престанува 
правото за з а с т а п у в а њ е е а Ј а н д р е с к и Димитрија , 
досегашен директор на Училишниот центар за сред-
но образование „Наум Наумовски-Борче" , Ц. О. — 
Пробиштип, а за директор е именуван Величкзовеки 
М и л о ш ко ј со неограничени о в л а с т у в а њ а ќ е ј а зас -
тапува работната организаци ја . 

Уписот се и з в р ш и во регистарот в р з основа на 
одлуката н а Советот на У ч и л и ш н и о т центар „На-
ум Наумоваки-Борче" , ц. о. — Пробиштип бр. 02-20 
од 9. II. 1984 година. 

Од О к р у ж н и о т стопански суд во Штип , Фи. 
бр. 42/84. (141) 

О к р у ж н и о т стопански суд во Ш т и п со р е ш е -
нието Фи. бр. 45 од 10. I I . 1984 година, на регистар -
ска в л о ш к а бр. 1-251-0-0 ј а з а п и ш а во судскиот 
регистар промената на овластените лица за з а с т а -
п у в а њ е на Здравствената станица, Ц. О. — Пехчево 
со следните податоци: Му престанува правото за 
з а с т а п у в а њ е на д - р Георгиев Иван , досегашен д и -
ректор на Станицата , а з а в . д. и н д и в и д у а л е н р а -
ботоводен орган е именувана д - р Апостолова Д р а -
гица која со неограничени овластувања ќе ја зас-
тапува работната организаци ја . 



25 јули 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 — Стр. 503 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката иа Работничкиот совет на Здравствената 
станица, ц. о. — Пехчево бр. 03-23/1 од 7. II. 1984 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 45/84. (142) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 233 од 22. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-431-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
нување на РО за стопанисување со води „Мантове", 
Ц. О. — Радовиш со следните податоци: Досегаш-
ниот в. д. работоводен орган на РО за стопанисува-
ње со води „Мантаво" Ц. О. — Радовиш, Чаракчиев 
Ристо, е именуван за индивидуален работоводен 
орган кој со неограничени овластувања ќе ја зас-
танува работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на РО за стопа-
нисување со води „Мантово" бр. 02-1966 од 28. X. 
1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 233/83. (143) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 16 од 17. I. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-30-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластеното лице за застапу-
вање на РО Ветеринарна станица, Ц. О — Радовиш 
со следните податоци: Му престанува правото за 
застапување на Васил Хаџи Василев, досегашен ди-
ректор на Ветеринарната станица, Ц. О. — Радовиш, 
а за в.д. директор е именуван Трајков Д. Јанче кој 
со неограничени овластувања ќе ја застапува орга-
низацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на Ветеринарната 
станица — Радовиш бр. 02-238 од 12. XII. 1983 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 16/84. (145) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 16 од 17. I. 1084 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-134-0-0 ја запиша во судскиот ре-
регистар промената на фирмата и седиштето на 
РО Здравствена станица, Ц. О. — Св. Николе, со 
следните податоци: Се запиша промената на фир-
мата на Здравствената станица со ц.о. од Св. Ни-
коле во Здравствен дом со ц.о. — Св. Николе и 
промената на седиштето од плоштад „Илинден" бр. 
29 — Св. Николе, на ул. „Септемвриска" бр. 39 — 
Ов. Николе. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работниците на Здрав-
ствената станица — Св. Николе бр. 02-5 од 10. I. 
1984 год. и одлуката за промена на седиштето бр. 
02-5/1 од 10. I. 1984 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 15/84. (146) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 50 од 16. II. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-433-1-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на овластените лица за зас-
тапување на Центарот за основно образование и 
воспитание, Н. Сол. О — Св. Николе, ООЗТ ЦОУ 

„Гоце Делчев" — Св. Николе со следните податоци: 
Му престанува правото за застапување на Манев 
Павле, досегашен директор на ООЗТ ЦОУ „Гоце 
Делчев" — Св. Николе, во состав на Центарот за 
основно образование и воспитание, н. сол. о. — Се. 
Николе, а за в.д. директор е именуван Андонов Ти-
хомир кој со неограничени овластувања ќе ја зас-
тапува основната организација на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет при ООЗТ ЦОУ 
„Гоце Делчев" — Св. Николе бр. 0401-13 од 8. II. 
1984 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 50/84. (147) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 226 од 4. XI. 1983 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-4вЗ-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластените лица за застапу-
вање на ОСИЗ за општествена заштита на децата, 
Ц. О. — Радовиш со следните податоци: Му прес-
танува правото за застапување на Тодор Драганов, 
досегашен секретар на ОСИЗ за општествена заш-
тита на децата Ц. О. — Радовиш, а за секретар е име-
нуван Џартов Никола кој ќе ја застапува ОСИЗ, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 225/83. (144) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 248 од 15. ХИ. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-491-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата и овластеното лице 
за застапување на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, Ц. О. — Стру-
мица со следните податоци: Се запиша прераснува-
њето на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица во Опш-
тинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица. 

|Му престанува правото за застапување на Ата-
насов Ристо, досегашен секретар на Основната за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње, а за секретар на Заедницата е именуван Стој-
ков Димитар кој ќе ја застапува во правниот про-
мет со трети лица со неограничени овластувања. 

Промената на фирмата на Основната заедница 
на здравството и здравственото осигурување, Ц. О. 
— Струмица се запиша во регистарот врз основа на 
Одлуката на Собранието на Основната заедница — 
Струмица бр 02-273/2 од 14. IV. 1983 год. и одлуката 
за именување на секретар бр. 02-273/1 од 14. IV. 
1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 248/83. <148) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 425 од 5. IV. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-338-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето на РО Полно основно училиш-
те „Рајко Жинзифов", Ц.О. — е. Долно Оризари — 
Т. Велес со следните податоци: Во судскиот ре-
гистар на регистарскиот суд се запиша бришењето 
на. работната организација Полно основно училиш-
те „Рајко Жинзифов", Ц. О. — е. Долно Оризари — 
Титов Велес, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 425/84. (173) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието РЛ. бр. 4/84 од 13. VII . 1984 година спроведува 
редовна ликвидација над Земјоделската задруга „Пчи-
ња" од село Катлан ово, скопско. 

За ликвидационен управител е именуван ѓор-
ѓиев Предраг од Скопје, улица „Влае" бр. 79. 

Се повикуваат должниците веднаш да ги изми-
рат своите долгови, а доверителите да ги пријават 
своите побарувања до ликвидациониот совет со при-
јава во два примероци и соодветни докази во рок од 
30 дена. 

Се закажува рочиште за расправање по прија-
вите од доверителите за ден 28. VIII . 1984 година 
со почеток во 11,00 часот во соба број 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3,11) 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
! 

Врз основа н а член 80 став 1, а во врска со член 
81 од Законот за изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/83) и член 2 и 3 
од Правилникот за начинот и постапката за отета-
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дување на изградбата на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 22/84), Собранието 
на општината Крушево објавува 

О Г Л А С 

за отстапување изградбата на Училишен центар 
за средно образование во Крушево по пат на 
јавно наддавање 

Со овој оглас се објавува отстапувањето из-
градбата на Училишниот центар за средно образова-
ние во Крушево — АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖЕН 
ДЕЛ; 

— Приоритет во отстапувањето на изградбата ќе 
имаат понудувачите (изведувачките организации) кои 
обезбедуваат кредит до 40% од пресметковната вред-
ност на објектот со најповолни кредитни услови; 

— На заинтересираните изведувачки организа-
ции им се овозможува непосреден увид во главниот 
проект во времето определено за поднесување на 
понудите, шо просториите на Извршниот совет од 
8—14 часот; 

— Објектот ќе се гради во Крушево на опреде-
лена локација; 

— Ориентационата вредност на објектот изнесува 
50.000.000 динари; 

— Рокот за изведување на работите се опреде-
лува на 4 месеци сметано од денот на воведување 
во работа; ~ 

— Рокот за поднесување на понуди од страна на 
изведувачите се определува на 15 дена, сметано од 
денот на објавувањето на огласот; 

— Дали и која од понудите по овој оглас се 
прифатени, учесниците ќе се известат (во рок од 10 
дена сметано од денот на успешно завршеното јав-
но наддавање; 

— Јавното наддавање ќе се одржи во Крушево 
во просториите на Извршниот совет на Собранието 
на општината на ден 24. 08. 1984 година со почеток 
во 10 часот. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПОСТАПКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ 

ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТОТ 

СОДРЖИНА 
Страна 

?62. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за самоуправните интересни заед-
ници на културата — — — — — — 489 

263. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за административните такси — 

264. Закон за изменување на Законот за при-
времена забрана на користењето на зем-
јоделско земјиште за неземјоделски на-
мени — — — — — — — — — 

265. Одлука за установување и доделување Спо-
мен-плакета на Првото заседание на Ан-
тифашистичкото собрание на народното 
ослободување на Македонија — 

266. Одлука за потврдување на Одлуката за 
измена и дополнување на Годишната прог-
рама ^за изградба, одржување и рекон-
струкција на магистралната и регионална-
та патна мрежа во СР Македонија за 1984 
година — — — — — — — — — 

267. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Републичкиот завод за трансфузиоло-
гија — Скопје — — — — — — — 

489 

490 

— 490 

491 

268. 

269. 

270. 

271. 

272. 

273. 

274. 

275. 

276. 

277. 

278. 

279. 

280. 

281. 

282. 

283. 

284. 

285. 

Решение за именување директор на Ре-
публичкиот завод за меѓународна научио-
техничка соработка — — — 

491 

Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за републички стоковни резер-
ви во Републичкиот комитет за општосто-
пански работи и пазар — — — — — 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 207/83 од 16 ма ј 1984 година — — 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 110/84 од 30 ма ј 1984 година — — 

492 

492 

— — 492 

493 

Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
РО Музеј на Македонија — Археолошки, 
Етнолошки и Историски — Скопје — — 491 
Одлука за именување членови на Комиси-
јата за избор на директор на Вишата зем-
јоделска школа во Струмица и Институтот 
за економика и организација на земјодел-
ството при Земјоделскиот факултет во 

Скопје — — — — — — — — — 492 
Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Советот на Заводот за медицинска ре-
хабилитација на СРМ „Здравје" — Скопје 
за именување на директор на Заводот — 
Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Советот на Институтот за белодробни 
заболувања и туберкулоза на СРМ — Скоп-
је за именување на директор на Институ-
тот — — — — — — — — — — 
Одлука за користење на средствата на Со-
цијалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството — 
Одлука за изменување на Програмата за 
користење на средствата за поттикнување 
на развојот на земјоделското производство 
и за компензација на цената на некои пре-
хранбени производи во 1984 година — 
Одлука за избор на претседател и члено-
ви на работните тела на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија (Пречистен 
текст) — — — — — — — — — 493 
Заклучоци за натамошното остварување на 
политиката на општествено-економскиот 
развој на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во 1984 година — — ,— — 494 
Одлука за користење на средствата од 
постојаната резерва на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 498 
Одлука за изменување на Одлуката за тро-
шоците на вештачењата што ги врши Ре-
публичкиот завод за судски вештачења во 
областа на финансиите, материјалното ра-
ботење и сообраќајот — — — — — 498 
Решение за разрешување претставници на 
општествената заедница во органот на уп-
равувањето на републички заводи за заш-
тита на спомениците на културата — — 499 
Решение за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на Ра-
ботната организација Републички завод за 
заштита на спомениците на културата — 499 
Решение за именување претседател, секре-
тар, рецензенти и членови на Стручниот 
совет за верификација на студијата за раз-
вој на енергетиката на СРМ за периодот 
1986—2005 година — — — — — — 499 

Решение за разрешување директор на Ре-
публичкиот завод за заштита на спомени-
ците на културата — — — — — — 500 

— — 500 

500 

501 

501 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. ,»29 Ноември" 
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