
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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406. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УП-

РАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за управната инспек-
ција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 25 септември 1979 го-
дина. 

Бр. 08-2341 
25 септември 1979 година 

Скопје 
По овластување 

од Претседателството на СРМ, 
член на Претседателството, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 

ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Управната инспекција го опфаќа надзорот над 

извршувањето на Законот за општата управна 
постапка и другите закони и прописи што содржат 
одредби за управната постапка, за канцелариското 
работење, за стручната спрема на работниците што 
вршат дејствија во управната постапка, како и 
надзорот над ефикасното остварување на правата 
и интересите на работните луѓе и граѓаните, орга-
низациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници во оваа постапка, 

Надзорот од став 1 на овој член се врши во ор-
ганите на управата и во организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
заедници, општествените организации, здружени-
јата на граѓаните и во други организации кога 
решаваат во поединечни предмети за определе-
ни права и обврски во вршењето на јавните ов-
ластувања (организации и заедници што вршат 
јавни овластувања). 

Член 2 
Работите на управната инспекција се работи од 

општ интерес за Републиката. 

Член 3 
Работите на управната инспекција, во рамки-

те на правата и должностите на општината однос-
но на градската заедница, ги врши органот на 
управата утврден со одлука на собранието на оп-

штината односно на градската заедница (орган на 
управната инспекција). 

Работите на управната инспекција, ^о рамките 
на правата и должностите на Републиката, ги врши 
Републичкиот управен инспекторат во состав на 
Републичкиот секретаријат за законодавство и ор-
ганизација. 

Член 4 
Органот на управната инспекција на општина-

та ги врши работите на управната инспекција во 
општинските органи на управата и во организа-
циите и заедниците што вршат јавни овластувања, 
освен во органите, организациите и заедниците оп-
ределени во член 5 и 6 на овој закон. 

Член 5 
Органот на управната инспекција на градската 

заедница ги врши работите на управната инспек-
ција во органите на управата на градската заедни-
ца и во организациите и заедниците што вршат 
јавни овластувања, основани од градската заедница 
односно за подрачјето на градската заедница. 

Член 6 
Републичкиот управен инспекторат ги врши ра-

ботите на управната инспекција во републичките 
органи на управата и организациите и заедниците 
што вршат јавни овластувања основани од Репуб-
ликата односно за територијата на Републиката. 

Член 7 
Републичкиот управен инспекторат спрема ор-

ганот на управната инспекција на општината од-
носно на градската заедница ги има следните пра-
ва и должности: 

1) врши непосреден надзор над нивната ра-
бота, 

2) им дава задолжителни инструкции за нив-
ната работа, 

3) им наложува да извршат одделна работа на 
надзор од нивна надлежност, ако утврди дека таа 
работа не се врши или правилно не се врши, 

4) може да побара од тие органи да извршат 
определена работа на надзор од негова надлежност, 
со обврска да им ги надомести трошоците, 

5) донесува решение за определување на управ-
на мерка ако тоа не го сторил органот на управ-
ната инспекција на општината односно на градска-
та заедница. 

За преземените дејствија од точките 1, 3 и 4 
од став 1 на овој член, Републичкиот управен ин-
спекторат е должен да го извести извршниот совет 
на собранието на општината односно на градската 
заедница. 

Член 8 
Републичкиот управен инспекторат може не-

посредно да ги врши работите на управната ин-
спекција, ако и додека општинскиот орган на уп-
равната инспекција односно органот на управната 
инспекција на градската заедница не ги врши ра-
ботите на управната инспекција. 

Член 9 
Работите на управната инспекција ги вршат 

инспектори. 
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Член 10 
Инспектор во органот на управната инспек-

ција може да биде лице кое завршило правен фа-
култет и има најмалку 3 години работно искуство 
на управни работи, а инспектор во Републич-
киот управен инспекторат може да биде лице кое 
има правен факултет и најмалку 5 години работно 
искуство на управни работи. 

Член 11 
За вршење на определени работи на управната 

инспекција со сите овластувања на инспектор, мо-
же да се овласти и работник на организација на 
здружен труд или на друга самоуправна органи-
зација и заедница, кој ги исполнува условите од 
член 10 на овој закон. 

Кога определени работи на управната инспек-
ција се доверуваат да ги врши работник на орга-
низација на здружен труд или н^ друга самоуп-
равна организација или заедница, прашањата свр-
зани со вршењето на тие работи се уредуваат со 
договор меѓу органот на управната инспекција и 
организацијата на здружениот труд или другата 
самоуправна организација или заедница. 

Член 12 
Службеното својство на инспектор се утврдува 

со легитимација. 
Легитимацијата ја издава извршниот совет на 

собранието на општествено-политичката заедница. 
Се овластува републичкиот секретар за зако-

нодавство и организација да го пропише образецот 
на легитимацијата. 

Член 13 
Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност инспекторите се овластени: 
1. да остваруваат увид во извршувањето на за-

коните и другите прописи и да бараат потребни 
податоци за тоа, 

2. да наредат отстранување на недостатоците 
во примената на законите и другите прописи, и 

3. да наредат определен начин па постапување 
на органот на управата и организацијата или за-
едницата што врши јавно овластување. 

Член 14 
Во вршењето на управната инспекција инспек-

торот им дава правна помош на работните луѓе и 
граѓаните во остварувањето на правата и извр-
шувањето на обврските во управната постапка и 
им укажува на органите на управата и на органи-
зациите и заедниците што вршат јавни овласту-
вања на можните начини за поефикасно остварува-
ње интересите на работните луѓе и граѓаните во 
управната постапка. 

Член 15 
Органите на управата и организациите и за-

едниците што вршат јавни овластувања се долж-
ни на инспекторот да му овозможат непосреден 
увид, непречено вршење на работите на управни-
от надзор и по негово барање да му ги достават 
потребните податоци и материјали во рокот што тој 
ќе го определи. 

Член 16 
Пред да започне со инспекцискиот надзор инс-

пекторот е должен да го извести функционерот 
односно раководниот работник во органот што ра-
ководи со органот на управата, како и работовод-
ниот орган односно одговорното лице на организаци-
јата или заедницата. 

Член 17 
За извршениот инспекциски надзор инспекто-

рот составува записник во кој се внесува наодот за 
положбата и предложените мерки. 

Записникот од став 1 на овој член му се вра-
чува на функционерот што раководи со органот 
на управата односно на работоводниот орган или 
одговорното лице на организацијата или заедница-
та што врши јавни овластувања, во кој е извршен 
управниот надзор. 

Органот на управата, организацијата или заед-
ницата што врши јавни овластувања е должен нај-
доцна во рок од 15 дена да го разгледа записникот 
од став 1 на овој член и за преземените мерки да 
го извести органот на управната инспекција. 

Член 18 
Извршувањето на мерките или дејствијата што 

произлегуваат од записникот од став 1 на член 17 
на овој закон, го наредува инспекторот со реше-
ние, во кое се определува и рокот на извршување-
то, доколку по уочените забелешки доставени со 
записникот не е постапено. 

Член 19 
Против решението на инспекторот на органот 

на управната инспекција може да се изјави жал-
ба до Републичкиот управен инспекторат во рок од 
8 дена од денот на доставувањето на решението. 

Против решението на инспекторот на Репуб-
личкиот управен инспекторат може да се изјави 
жалба до републичкиот секретар за законодавство 
и организација во рок од 8 дена од денот на доста-
вувањето на решението. 

Член 20 
Кога во вршењето на управната инспекција 

инспекторот ќе утврди повреда на прописите над 
чие извршување врши надзор друг орган, за тоа е 
должен веднаш да го извести тој орган. 

Член 21 
АКО инспекторот смета дека со повредата на 

прописите е сторено кривично дело, прекршок или 
повреда на работните обврски, должен е, без одла-
гање, да поднесе пријава за стореното кривично 
дело, барање за покренување на прекршочна по-
стапка или барање за покренување на постапка за 
утврдување на одговорноста за сторената повреда 
на работните обврски. 

Кога на органот на управата, организацијата 
или заедницата што врши јавни овластувања му е 
поднесено барање за покренување на постапка за 
утврдување на одговорноста за сторената повре-
да на работните обврски, за резултатот од постап-
ката е должен да го извести органот на управната 
инспекција чиј инспектор го поднел барањето. 

Член 22 
Ако во вршењето на управниот надзор инспек-

торот смета дека определен општ акт не е во со-
гласност со закон или друг пропис донесен врз ос-
нова на закон, ќе го извести за тоа органот на 
управата, организацијата или заедницата што вр-
ши јавни овластувања што го донел тој акт и ќе 
предложи рок во кој утврдените неправилности 
треба да се отстранат и за тоа ќе го извести ор-
ганот што врши надзор над законитоста на работа-
та на тој орган, организација или заедница. 

Ако органот на управата, организацијата или 
заедницата што врши јавни овластувања не поста-
пи по предлогот од став 1 на овој член, органот на 
управната инспекција ќе покрене иницијатива за 
поведување на постапка за оценување на устав-
носта и законитоста на оспорениот општ акт. 

Член 23 
Граѓаните, организациите на здружениот труд 

и другите организации и заедници, кои во оства-
рувањето на своите права, интереси и обврски ќе 
согледаат одредени негативности во работата на 
органите на управата, организациите или заедни-
ците што вршат јавни овластувања, до органот на 
управната инспекција можат да покренуваат ини-
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цијативи и да даваат предлози за вршење на ин-
спекциски надзор. 

Член 24 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок функционерот што раководи со 
органот на управата односно работоводниот орган 
или одговорното лице во организацијата или заед-
ницата што врши јавни овластувања ако: 

1. го спречи или попречува инспекторот во вр-
шењето на инспекцискиот надзор или ако во опре-
делениот рок не му ги достави бараните податоци 
од член 15 на овој закон, 

2. во определениот рок не ги изврши нареде-
ните мерки односно не го изврши решението за от-
странување на утврдените неправилности од член 
18 ,на овој закон, и 

3. ако не постапи на начин кој му е опреде-
лен, ги пречекори правата и должностите, непра-
вилно ги применува прописите или не обезбеди 
ефикасно остварување на правата и интересите на 
работните луѓе, граѓаните и организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници. 

За прекршокот од точка 3 на став 1 од овој 
член ќе се казни и службеното лице во органот 
на управата и организацијата или заедницата што 
врши јавни овластувања. 

Член 25 
Управната инспекција, според одредбите на 

овој закон, ќе се организира во рок од 3 месеци 
од денот 1на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 26 
Републичкиот секретар за законодавство и ор-

ганизација ќе го пропише образецот на легитима-
цијата во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

407. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА 
ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО ТУРИСТИЧКИ-
ОТ ПРОМЕТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за угостителската дејност, посредувањето во 
туристичкиот промет и за минималните технички 
услови на угостителските објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 септември 1979 
година. 

Број 08-2345 
25 септември 1979 година 

Скопје 
По овластување 

од Претседателството на СРМ, 
член на Претседателството, 

Љупчо Арсов, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИ-
ТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО 
ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ И ЗА МИНИМАЛНИ-
ТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 

ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за угостителската дејност, посре-

дувањето во туристичкиот промет и за минимал-
ните технички услови на угостителските објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 39/77, 10/78 и 6/79), 
во член 16, во четиринаесеттиот ред, по зборот 
„приредби" се додаваат зборовите: 

„продавањето возни билети, прибавувањето на 
патни исправи, давањето туристички информации". 

Член 2 
По член 18 се додаваат 8 нови членови кои 

гласат: 

„Член 18-а 
Туристичката организација на здружениот труд 

и другите даватели на туристички услуги се долж-
ни да: 

1. работат во сообразност со деловните обичаи 
во туризмот; 

2. ја обавуваат содржината и цената на секо-
ја одделна услуга на начин достапен за туристите 
и да се придржуваат за нив; 

3. издадат сметка на корисникот за изврше-
ната туристичка услуга; 

4. одговорат на време на барањето и да ја из-
вршат прифатената понуда според договорените ус-
лови; 

5. се придржуваат за утврдените цени и усло-
ви според програмата за патување, односно аранж-
манот. 

Член 18-6 
Организирањето и спроведувањето на турис-

тички патувања и излети се врши со давање збир 
на услуги, предвидени во програмата за патување, 
односно аранжманот. 

Програмата за патување, односно аранжманот 
особено содржи: релација и термини на движењето 
и престојот, начин на превозот, услуги при престо-
јот, вид и категорија на превозните средства, ка-
тегорија на сместувањето, погранични формално-
сти, здравствено-санитарни обезбедувања, монетар-
ни размени, услуги со туристички водичи, цена на 
услугата и други услуги од значење за бараното 
туристичко патување. 

Член 18-в 
Ако услугите од програмата, односно аранжма-

нот, се нецелосно и неквалитетно извршени, ту-
ристичката организација на здружениот труд, по 
барање на патникот, е должна да изврши сразмер-
но намалување на цената, под услов барањето да е 
доставено во рок од 8 дена од денот на завршува-
њето на патувањето. 

Член 18-г 
Туристичката организација на здружениот 

труд, доколку е тоа предвидено со договорот за 
аранжманот, може да бара зголемување на дого-
ворената цена само ако по склучувањето на дого-
ворот дошло до промена на курсот на размената на 
валутата или до промена на тарифите на превоз-
никот кои влијаат врз цената на патувањето. 

Ако зголемувањето на договорената цена над-
мине десет проценти, патникот може да го раскине 
договорот и да го поврати уплатениот износ без 
да ја надомести штетата. 
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Член 18-д 
Туристичката организација на здружениот труд 

може да се откаже од договорот за патување, ако 
минималниот број на патници, предвиден во про-
грамата, односно аранжманот, не се пријави, под 
услов патниците да бидат из,вестени во рок кој не 
може да биде пократок од пет дена пред денот кога 
патувањето требало да започне и во целост да го 
врати износот што го примила од патникот, до-
колку е тоа утврдено со договорот за патување. 

Член 18-ѓ 
За ангажирање на угостителски капацитети и 

за вршење на определени угостителски услуги на 
туристите во текот на определено време, туристич-
ката организација на здружениот труд склучува 
договор со угостителската организација на здру-
жениот труд и друга организација која врши сме-
стување и исхрана. 

Во договорот од став 1 на овој член се опреде-
луваат условите за наем, односно за користење на 
угостителските капацитети, цената на услугата, ка-
ко и надоместокот за неискористување на догово-
рените услуги. 

Член 18-е 
Туристичката организација на здружениот труд 

на туристите што ги испраќа во угостителските об-
јекти не може да им засметува поголеми цени за 
угостителските услуги од оние што се утврдени со 
договорот ѕа ангажирање на угостителските капа-
цитети или со ценовникот на угостителската орга-
низација на здружениот труд. 

Член 18-ж 
Врз основа на договорот за ангажирање на 

угостителски капацитети туристичката организаци-
ја на здружениот труд е должна, на туристите што 
ги испраќа, да им ги предаде документите за пату-
вање и потврдата пред почетокот на патувањето. 

Потврдата служи за доказ дека туристите се 
корисници на услугите и за пресметување на аран-
жманот со угостителските организации и дру-
гите организации со кои работи туристичката орга-
низација на здружениот труд. 

На грбот на потврдата туристичката органи-
зација на здружениот труд ја наведува својата од-
говорност за штетата, неуредноста или за друга не-
згода ако им биде причинета на туристите". 

Член 3 
Во член 35, во третиот ред, по зборот „дејност" 

се додаваат зборовите: „и посредување во турис-
тичкиот промет". 

Во точка 1 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „и 
член 18-а, 18-6, 18-в, 18-г, 18-д, 18-ѓ, 18-е и 18-ж 
став 1;". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето ео „Службен весник на СРМ". 

408. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија, издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за туристички водичи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 

здружениот труд, одржана на 25 септември 1979 
година. 

Број 08-2346 
25 септември 1979 година 

Скопје 
По овластување 

од Претседателството на СРМ, 
член на Претседателството, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ 

Член 1 
Во Законот за туристички водичи („Службен 

весник на СРМ" бр. 18/70) во член 2 ставот 2 се 
менува и гласи: 

„Туристичкиот водич мора да има најмалку 
средна стручна подготовка и положен стручен ис-
пит за туристички водичи". 

Член 2 
Чле,н 3 се менува и гласи: 
„Не се смета за туристички водич стручен ра-

ботник на организациите на здружениот труд што 
вршат музејска, архивска, библиотекарска дејност 
и дејност на заштитата на спомениците на култу-
рата и на заштитата на природните реткости кога 
врши работа на водич во рамките на својата работа 
и работните задачи, како и лице што придружува 
група на екскурзија". 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 
„Испитот се полага според утврдена програма. 
Програмата за полагање на стручниот испит за 

туристички водич ја пропишува Туристичкиот со-
јуз на Македонија, по претходно прибавено мисле-
ње од факултетот за туризам и угостителство — 
Охрид. 

Стручниот испит се полага пред комисија што 
ја формира Туристичкиот сојуз на Македонија". 

Член 4 
Во член 6 ставот 2 се менува и гласи: 
„По исклучок, трошоците од став 1 на овој 

член можат да ги надоместат организациите на 
здружениот труд и други самоуправни организации 
и заедници заинтересирани за услугите на турис-
тичкиот водич." 

Член 5 
Во член 10, став 3 зборовите „републичкиот се-

кретар за образование, наука и култура" се заме-
нуваат со зборовите: „Туристичкиот сојуз на Ма-
кедонија" 

Член 6 
Во член 11 ставот 1 се менува и гласи: 
„Работите на туристичкиот водич за органи-

зациите на здружениот труд и други самоуправни 
организации и заедници може да ги врши само 
лице од член 2 ,став 2 на овој закон." 

Во став 2 зборовите „со работна организација" 
се бришат. 

Член 7 
Член 12 се менува и гласи: 
„Лицата што се здобиле со право да вршат 

дејност на туристички водич според досегашните 
прописи го задржуваат својството на туристички 
водич и според овој закон." 
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Член 8 
По член 12 се додаваат 2 нови члена 12-а и 

12-6, кои гласат: 
„Член 12-а 

Програмата за полагање на стручниот испит и 
образецот на легитимацијата за туристички води-
чи ќе ги пропише Туристичкиот сојуз на Македо-
нија во рок од 3 месеци од влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 12-6 
Програмата за полагање на стручниот испит и 

образецот на легитимацијата за туристички води-
чи се објавуваат во „Службен весник на СРМ"." 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

409. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 2 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија,. 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборт на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 25 септември 1979 година, дава 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕН 3, СТАВ 2 НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ" 
Со член 2 на Законот за наградата „11 Октом-

ври" („Службен весник на СРМ" бр. 36/77) е пред-
видено наградата „11 Октомври" да може да се 
доделува: 

— на поединец или на група творци — за нај-
добри трудови, дела и остварувања во областа на 
науката или уметноста, како и за најдобри прак-
тични остварувања, засновани врз творечка при-
мена на науката, што се објавени, изложени, изве-
дени, прикажани или постигнати во текот на една 
година, сметано од 1 јуни на изминатата година до 
31 мај во годината во која се доделува наградата; 

— на поединец за животно дело — за долго-
годишно творење со осведочени вредности во нау-
ката или уметноста или остварување што прет-
ставува особено висок досег на науката или умет-
носта; 

— на организации на здружениот труд — за 
долгогодишни особени остварувања во науката или 
уметноста. 

Според член 3, став 2 на Законот, исто лице и 
организација на здружениот труд може да биде 
добитник на наградата само ед,наш. 

Во член 3 ставот 2 на Законот треба да се тол-
кува така што исто лице може да биде добитник на 
наградата еднаш за едногодишни остварувања 
(член 2, алинеја прва) и еднаш за животно дело 
(член 2, алинеја втора). 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2342 
25 септември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Ластова, с. р. 

410. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд -и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 25 сеп-
тември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ -
СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕ-
ЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И 
УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИ-

ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ — 
Архитектонски факултет во Скопје, во делот со 
кој се уредува режимот на запишување на студии 
и учеството на студентите и претставниците на оп-
штествената заедница во самоуправувањето, што 
го донесоа работниците на ООЗТ — Архитектон-
ски факултет во Скопје, на референдумот одржан 
на 4. Ш. 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2344 
25 септември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

411. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 122 
од Законот за основното воспитание и образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 11/76) и член 
45 од Законот за социјална заштита („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/78). Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 25 септем-
ври 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛА-
ХОВ" - СКОПЈЕ, НА ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУ-
ВААТ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА УЧЕНИ-
ЦИТЕ И УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУ-
ПРАВУВАЊЕТО И НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОД 
ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИ-
ОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ВРШЕЊЕТО НА 

УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Се дава согласност на Статутот на Заводот за 

рехабилитација на деца и младинци со.оштетен вид 
„Димитар Влахов" — Скопје, на делот со кој се 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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уредуваат правата и обврските на учениците и 
учеството на претставниците на општествената за-
едница во самоуправувањето и на одредбите што 
се од значење за остварувањето на посебниот оп-
штествен интерес во вршењето на услуги од соци-
јалната заштита што го донесоа работниците на 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци со 
оштетен вид во Скопје, на референдумот одржан на 
10. I. 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2343 
25 септември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-иолитичкиот 

собор, 
Ката Ластова, с. р. 

412. 
Врз основа на член 20 од Законот за студент-

ските домови („Службен весник на СРМ" бр. 27/77), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор! 
одржани на 13 јули 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на Студентскиот центар 
во Скопје, поради истекот на мандатот 

Чедомир Лаковски. 
П. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Студентскиот центар во Скопје се 
именува 

Митко Велков, директор на Републичкиот за-
вод за унапредување на домаќинството во Скопје. 

Број 08-2349 
2,5 септември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

ТРУД, 
инж. Слобода,н Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Ошитествено-политичкиот 

собор, 
Ката Ластова, с. р. 

413. 
Врз основа на член 334, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
член 2 и 35 од Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" " бр. 49/74, 36/76), Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржан на 
13 јули 1979 година, донесе 

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

НА УМЕТНОСТИТЕ ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на опште-
ствената заедница во Советот на Универзитетскиот 
центар на уметностите во Скопје поради истекот на 
мандатот: 

Славка Фиданова, 
Томе Момировски, 
Панче Миркуловски, 
Петар Мазев, 
Рамадан Мамут, 
Љубица Дамјановска, 
Медат Војника. 
П. За претставници на општествената заедни-

ца во Советот на Универзитетскиот центар на умет-
ностите во Скопје се именуваат: 

Натка Пенушлиска, поранешен член на Бале-
тот на Македонскиот народен театар во Скопје, 

д-р Коста Балабанов, научен соработник во Ре-
публичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата во Скопје, 

Васил Василев, професор по ликовно воспиту-
вање во гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин" 
— Скопје, 

Славко Нинов, драмски актер при Македонски-
от народен театар — Скопје, 

Цветанка Кација,ну, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, професор 
во гимназијата „Орце Николов" — Скопје, 

Рецеп Златку, одговорен уредник на весникот 
„Флака е влазнимит" — Скопје, 

Добре Давидовски, член на Советот на ССМ, 
професор во гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново. 

Број 08-2348 
25 септември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Ластова, с. р. 

414. 
Врз основа на член 43 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 13 јули 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
КАН И ДИРЕКТОРИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во комисиите за изготвување на предлози 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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за избор на декан и директори во следните висо-
кообразовни организации: 

— за декан на ООЗТ Економски факултет во 
Скопје: 

д-р Александар Маневски, извршен секретар 
на Претседателството на ГК на СКМ — Скопје, 

Драгољуб Пејовски, заменик на генералниот 
директор на СОК на Македонија; 

— за директор на ООЗТ Економски институт 
во Скопје: 

Крсте Сарџовски, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на општина Карпош — Скопје; 

Елена Ѓурковиќ, заменик републички секретар 
за наука и образование; 

— за директор на Педагошката академија во 
Битола: 

Нада Печиј аревска, професор од Прилеп, 
Сотир Велјановски, претседател на Соборот на 

здружениот труд на општи,на Ресен; 
— за директор на Вишата земјоделска школа 

во Струмица: 
Цвета Буклиева, директор на Југобанка — фи-

лијала Штип, 
Александар Дончев, директор на ООЗТ Зем-

јоделски комбинат „Анска Река" — Валандово. 

Број 08-2350 
25 септември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

415. 
Врз основа на член 5, став 2 од Законот за 

премерот и катастарот на земјиштето („Службен 
весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
25 септември 1979 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РА-
БОТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976—1980 ГОДИНА 

I 
Ќо Среднорочната програма за извршување на 

геодетски работи во периодот од 1976—1980 го-
дина, во предвидените работи за 1980 година, де-
лот под А, се менува и гласи: 

„Во 1980 година 
А. Премер на рамничарски дел 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 
Премер: — подготвителни работи за фотогра-

метриско снимање, одредување на геодетска ос-
нова, дешифрирање на фотоснимци и пресмету-
вање на координати и коти на врзни точки, ќе се 
изврши во следните катастарски општини: 

Цели катастарски општини: 
Ангелци, Бориево, Босилево, Балдовци, Гардо-

шорци, Дабиља, Добрејци, Добрашинци, Драгоми-
рово, Зубово, Еднокуќево, Моноспитово, Муртино, 

Петралинци, Петерово, Просениково, Радово, Ро-
бово, Сарај, Седларци, Секирник, Ст. Балдовци, 
Сачево и Турново. 

Дел од катастарски општини: 
Баница, Банско, Бојково, Борисово, Василево, 

Вељуса, Владевци, Водоча, Габрово, Дражево, Др-
вош, Гечерли, Иловица, Едрениково, Колешино, 
Коњарево, Куклиш, Мокриево, Мокрино, Нова Ма-
ала, Ново Село, Радичево, Свидовица, Смолари, 
Струмица — вон град, Сушево, Сушица, Требичино, 
Хамзали, Чанаклија и Штука. 

Вкупна површина од 35.000 хектари". 

П 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 08-2347 
25 септември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж Слободан Арнаудов, с. р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 80 и 81, точка 1 од Стату-

тот на ОЗТ „КАРПОШ" за сервисирање и промет 
— Скопје, Работничкиот совет на работната орга-
низација 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Директор — реизбор 
Услови: 
Покрај општите услови за вработување пред-

видени со ЗЗТ и ЗРО, кандидатот треба да ги ис-
полнува и следните посебни услови: 

— да има завршено висока или виша стручна 
подготовка (економски смер) и пет години работно 
искуство на раководно работно место; 

. — да има организаторски способности и морал-
но-полит,ички квалитети; 

— да не е осудуван за кривични дела од член 
511 од ЗЗТ. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до Конкурсната комисија при ОЗТ „КАРПОШ" 
за сервисирање и промет — Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (229) 

Согласно член 61 и 64 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 35/73), Хотелско-угостителската работна 
организација „МАКЕДОНИЈАТУРИСТ" - Скопје, 
како инвеститор на работите кои треба да се изве-
дуваат во хотелот „САРАЈ" 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за отстапување на изведување работи на дог-
радба хотел „Сарај" — Скопје по пат на при-
бирање понуди 
Пресметковната вредност на работите изнесу-

ва - 6.000.000 динари. 
Рокот за изведување на работите е десет ме-

сеци. 
Наддавањето ќе се одржи ,на ден 29. 10. 1979 

година, во 10 часот во просториите на дирекција-
та — техничко одделение, на ул. „Моша Пијаде" бр. 
12 - Скопје. 

Понудувачите се должни понудите да ги доста-
ват по пошта или лично до одреденото време. 

За потребни појаснувања и увид во документа-
цијата понудувачите можат да се обратат до тех-
ничкото одделение на дирекцијата, секој ден од 
8 до 10 часот. (230) 
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Работничкиот совет на Работната организација 
за промет на големо и мало „ОГРЕВ" — Ѓорче Пет-
ров — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на директор на работната орга-
низација 
Услови: 
— Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за здружен труд, кандидатот треба да ги ис-
полнува и следните услови: 

— да има (виша стручна подготовка, 
— да има шест години работно искуство на од-

говорни работни места, 
— да не е осудуван по член 511 од ЗЗТ. 
Пријавите со потребните' документи се доста-

вуваат до РО „ОГРЕВ" - Ѓ. Петров - Скопје (за 
Конкурсната комисија). 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните и неблаговремено поднесе-
ните документи нема да се земаат предвид. (241) 

Советот на Економскиот факултет — Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

— за избор на еден наставник на неодредено 
време во сите звања по предметот ОСНОВИ 
НА СМЕТКОВОДСТВОТО; 

— за избор на еден асистент на неодредено 
време по предметот ОСНОВИ НА СТАТИС-
ТИКАТА. 

Кандидатите, покрај општите услови, треба да 
ги исполнуваат и посебните услови за избор во 
звањето, определени со Законот за високото обра-
зование и Статутот на Факултетот. 

Пријавите се поднесуваат во архивата на Фа-
култетот во рох од 10 дена од објавувањето на 
конкурсот. (243) 

Конкурсната помислеа при МУЗИЧКОТО УЧИ-
ЛИШТЕ во Штип 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за пополнување на следните работни места: 
1. Професор по ВИОЛИНА 1 извршител 
2. Професор по КЛАВИР 2 извршитела 
3. Професор по ТРОМБОН и ХОРНА 1 извршител 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено музичка академија или 
висока музичка школа, соодветен отсек. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Пријавите со потребните документи со кои се 
докажува дека кандидатот ги исполнува условите 
да се доставуваат до Конкурсната комисија на Му-
зичкото училиште во Штип. 

Стан не е обезбеден. 
Личен доход по Правилникот за распоредува-

ње на доходот и средствата за распределба на лич-
ните доходи на училиштето. (227) 

Врз основа на член 70 и 71 од Статутот, Ра-
ботничкиот совет при ЗИК „МАЛЕШ", ООЗТ 
„СТОЧАРСТВО" - Берово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на индивидуален работоводен орган 
на ООЗТ 

Покрај општите услови предвидени со ЗЗТ и 
Законот за работните односи кандидатот треба да 
ги исполнува и следните посебни услови: 

1. да има завршено ветеринарен или земјодел-
ски факултет со 5 години работно искуство во стру-
ката ; 

2. да има завршено виша земјоделска или ви-
ша економска школа со 6 години работно искуство 
во струката; 

3. да има најмалку 4 години работно искуство 
во вршење на раководни работи и работни задачи 
што ја чинат основната дејност на ООЗТ; 

4. да поседува морално-политички квалитети и 
организациони и други способности; 

5. да не е под истрага и да не е осудуван за 
кривични дела по член 511 од Законот за здруже-
ниот труд. 

Кон пријавата кандидатот треба да достави: 
— диплома за завршено образование, 
— потврда за работно искуство во струката и 

за вршење на раководни работи и работни задачи, 
— уверение дека не е под истрага и не е осу-

дуван за кривични дела по член 511 од ЗЗТ. 
Пријавите со потребната документација да се 

доставуваат до Конкурсната комисија при ЗИК 
„МАЛЕШ", ООЗТ „СТОЧАРСТВО" - Берово. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (242) 

СОДРЖИНА 
Закон за управната инспекција — — 701 
Закон за дополнување на Законот за 
угостителската дејност, посредувањето во 
туристичкиот промет и за минималните 
технички услови на угостителските об-
јекти — — — — — — — — — 703 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за туристички водичи — — — 704 
Автентично толкување на член 302 на 
Законот за наградата „11 Октомври" — 705 
Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ Архитектонски факултет 
— Скопје во делот со кој се уредува ре-
жимот на запишување на студии и уче-
ството на студентите и претставниците 
на општествената заедница во самоуп-
равувањето — — — — — — — — 705 
Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Заводот за рехабилитација на де-
ца и младинци со оштетен вид „Димитар 
Влахов" — Скопје, на делот со кој се 
уредуваат правата и обврските на уче-
ниците и учеството на претставниците 
на општествената заедница во самоупра-
вувањето и на одредбите што се од зна-
чење за остварувањето на посебниот оп-
штествен интерес во вршењето на услу-
ги од социјалната заштита — — — — 705 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Студентскиот центар во 
Скопје — — — — — — — — — 706 
Одлука за разрешување и именување на 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Универзитетскиот цен-
тар на уметностите во Скопје — — — 706 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во комисиите за 
изготвување на предлози за избор на 
декан и директори на високообразовни ор-
ганизации — — — — — — — — 706 
Програма за изменување на Среднороч-
ната програма за извршување на геодет-
ски работи во периодот од 1976 до 1980 
година — — — — — — — — — 707 

Издавач: Работна организација Службен весник 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар 

Службата на општественото книговодство. 

на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


