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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИС-
ТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за системот на општес-
твеното планирање и за Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 
март 1979 година. 

Број 08-783 
20 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИ-
РАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Д е л п р в и 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со општественото планирање во самоуправ-

ните организации и заедници и во општествено-
политичките заедници работничката класа и сите 
работни луѓе организирани во самоуправниот здру-
жен труд, во условите на економските законитос-
ти на социјалистичкото стоковно производство и 
единствениот југословенски пазар обезбедуваат: 

— економска и општествена контрола над це-
лината на општествената репродукција и услови-
те, средствата и резултатите на здружениот труд; 
остварување на правото на работа со општествени 
средства, слобода и рамноправност во работата со 
тие средства и својата решавачка улога во соци-
јалистичкото самоуправно општество; 

— усогласување на односите во развојот на сто-
панството и општеството и на материјалните про-
порции во вкупната општествена репродукција и 
во нејзините одделни делови, совладување на 
стихиското дејствување на пазарот и нерамномер-
ностите во развојот, во условите на трудот и стек-
нувањето на доходот; и 

— усогласување и насочување на меѓусебните 
општествено-економски, социјални и други само-
управни односи и интереси на работните луѓе од-
носно на одделни делови од здружениот труд. 

Член 2 
Носители на општественото планирање се ра-

ботниците и сите работни луѓе здружени во ос-
новните и другите организации на здружениот 
труд, во самоуправните интересни заедници и мес-
ните заедници и во другите самоуправни органи-
зации и заедници (самоуправни организации и за-
едници) и во општините, градските заедници и 
Републиката (општествено-политички заедници). 

Член 3 
Работниците и сите работни луѓе, самоуправ-

ните организации и заедници и општествено-по-
литичките заедници го остваруваат правото и дол-
жноста на планирање со склучување на самоуп-
равни спогодби за основите на плановите на само-
управните организации и заедници и на договори 
за основите на плановите на опшгествено-поли-
тичките заедници, со изготвување и донесување на 
тие планови и со преземање мерки и акции за 
нивно остварување. 

Член 4 
Плановите на самоуправните организации и 

заедници и плановите на општествено-политички-
те заедници ги содржат заедничките интереси и 
цели што се однесуваат особено на: 

— развојот на производствените сили на оп-
штеството, зголемувањето на продуктивноста на 
трудот, на социјалната и материјалната сигурност 
и културниот напредок на работниците и на сите 
работни луѓе; 

— репродукцијата и развојот на социјалистич-
ките самоуправни производствени односи и одно-
сите меѓу народите и народностите, во согласност 
со уставот односно со економската, социјалната и 
културната слобода и рамноправност на народите 
и народностите; 

—^ рационалното и рамноправното вклучување 
во меѓународната поделба на трудот; 

— создавањето на материјални и други услови 
за остварување и развој на општонародната од-
брана и општествената самозаштита; 

— рационалното користење на просторот, во 
согласност со просторните планови на општестве-
но-политичките заедници; 

—- заштитата и унапредувањето на животната 
околина. 

Член 5 
Основен предмет на општественото планирање 

е целината на процесот на репродукцијата, а осо-
бено создавањето на доходот и располагањето со 
целокупниот доход, здружувањето на тековниот и 
на минатиот труд и доходовните односи ЕО целост, 
во рамките на самоуправните права и меѓусебната 
одговорност на работниците во основните органи-
зации на здружениот труд и меѓу основните орга-
низации на здружениот труд односно организа-
циите на здружениот труд воопшто и другите са-
моуправни организации и заедници. 
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Член 6 
Заради остварување на политиката на економ-

скиот и општествениот развој, овозможување по-
стојано да се усогласуваат избраните цели со вис-
тинските можности и услови на развојот; усогла-
сување на целината на општествената репродук-
ција со напредокот на науката и со промените во 
техниката и технологијата и во меѓународните 
економски односи, како и заради овозможување на 
истовремено планирање од страна на сите носите-
ли на општественото планирање и меѓусебно усо-
гласување на плановите, во планирањето се при-
менуваат начелото на истовременост на планира-
њето и начелото на континуитетот на планирањето. 

Под начело на истовременост на планирањето 
се подразбира истовременото подготвување, меѓу-
себното усогласување и донесувањето на планови-
те од страна на сите носители на општественото 
планирање во рамките на нивните права и дол-
жности. 

Под начело на континуитетот на планирањето 
се подразбира обврската на носителите на општес-
твеното планирање постојано да го анализираат и 
предвидуваат својот развој и секогаш да имаат 
планови и програми за работа и развој за соод-
ветниот плански период и, при анализирањето на 
остварувањето на тековниот среднорочен план, да 
ја согледуваат и наредната година, односно друг 
соодветен период на идниот среднорочен плански 
период, со цел при донесувањето на мерките со 
кои се обезбедува остварување на тековниот сред-
норочен план да ги имаат предвид условите и 
можностите на општествено-економскиот развој во 
тој среднорочен плански период. 

Член 7 
При утврдувањето на целите и интересите што 

ги остваруваат со општественото планирање, ра-
ботниците и сите работни луѓе се должни да се 
потпираат врз научните сознанија и врз нив за-
снована та оценка на развојните можности и при-
тоа да се раководат од остварувањето на соција-
листичките начела на распределбата според тру-
дот, заемноста и солидарноста. 

Со плановите на самоуправните организации и 
заедници, како и со општествените планови на оп-
штествено-политичките заедници, можат да се 
утврдат инвестиции и други цели и задачи, од-
носно, може да се пристапи кон нивно оствару-
вање само ако за тоа се обезбедени материјални и 
други потребни услови. 

Член 8 

Самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-политичките заедници донесуваат сред-
норочни и долгорочни планови. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
склучувањето на самоуправни спогодби за осно-
вите на плановите на самоуправните организации 
и заедници и на склучувањето на договори за ос-
новите на плановите на општествено-политичките 
заедници и за содржината на тие планови се при-
менуваат врз среднорочните планови, а соодветно 
и врз постапката за донесување и врз содржината 
на долгорочните планови за развој. 

Самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-политичките заедници, можат да доне-
суваат и програми односно проекции за развој врз 
основа на сопствена одлука и за период што од-
говара на нивните специфични потреби. 

Носителите на програмите односно на проек-
циите од став 3 на овој член самостојно ја утвр-
дуваат содржината и постапката на подготвува-
њето и донесувањето на програмите и проекциите 
според своите потреби. 

Член 9 

Среднорочниот план е основен план на економ-
скиот и општествениот развој и се донесува за 
период од пет години. Носителите на општествено-
то планирање донесуваат среднорочни планови за 
ист временски период. 

Среднорочниот план се засновува врз заеднич-
ката оценка на можностите за остварување на оп-
штата ориентација на долгорочните цели и прав-
ци на развојот утврдени со долгорочниот план. 

Член 10 

Долгорочните планови се донесуваат за пе-
риод од десет и повеќе години. Со долгорочниот 
план се утврдуваат општата ориентација на раз-
војот на стопанството и општеството, долгорочните 
цели и правци на тој развој, промените во струк-
турата на производствените сили на општеството 
и развојот на социјалистичките самоуправни про-
изводствени односи што треба да се остварат во 
периодот за кој се донесува долгорочниот план. 

Долгорочниот план служи како појдовна осно-
ва и општа ориентација за утврдување на средно-
рочните планови за однесувањето на сите носите-
ли на општественото планирање. 

Член 11 
Просторните планови се посебен вид на долго-

рочни планови на општествено-политичките заед-
ници. 

Со просторните планови се уредува организа-
цијата и користењето на просторот на територи-
јата или на делови од територијата на Републи-
ката односно на подрачјето на општината. 

Со среднорочните планови на самоуправните 
организации и заедници и на општествено-поли-
тичките заедници се утврдуваат материјални и 
други претпоставки за остварување на просторни-
те планови. 

Содржината и начинот на подготвување, доне-
сување и спроведување на просторните планови се 
уредуваат со посебен закон. 

Член 12 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници во кои ци-
клусите на остварувањето на планот опфаќаат пе-
риод пократок или подолг од циклусите на средно-
рочните и долгорочните планови, своите планови 
ги донесуваат во согласност со динамиката на 
нивниот процес на репродукција и со потребите од 
усогласување на нивните планови со среднороч-
ните и долгорочните планови на општествено-по-
литичките заедници. 

Член 13 
Сите носители на општественото планирање се 

должни постојано, а најмалку еднаш годишно, да 
го анализираат остварувањето на тековниот сред-
норочен план и, во согласност со поставените цели 
и задачи со планот, да ги утврдуваат конкретните 
задачи'и насоки за преземање на мерки за наред-
ната година заради остварување на среднорочниот 
план. 

За остварување на среднорочните планови за 
развој, самоуправните организации и заедници, до-
несуваат годишни програми за работа и развој, а 
општествено-политичките заедници резолуции или 
други документи. 

Член 14 
Стопанската комора и другите општи здруже-

нија на организациите на здружениот труд, во со-
гласност со својата општествена функција и со 
своите права и должности, учествуваат во општес-
твеното планирање, особено со: 
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— давање и поддржување на иницијативите за 
самоуправно спогодување и договарање во орга-
низациите на здружениот труд и нивните здруже-
нија во рамките на одделните гранки и дејности 
и меѓу нив; 

— давање стручна помош на организациите на 
здружениот труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници при самоуправното спогодува-
ње и договарање за основите на планот односно 
при подготвувањето, донесувањето и остварување-
то на плановите; 

— преземање определени обврски во оствару-
вањето на планот. 

Ако во смисла на став 1 од овој член со до-
говор за основите на планот преземаат обврски за 
остварувањето на планот, стопанската комора и 
другите опшги здруженија на организациите на 
здружениот труд го потпишуваат тој договор. 

Член 15 
Синдикатот учествува во општественото пла-

нирање особено со: 
— давање иницијативи за самоуправно спого-

дување и договарање за основите на плановите; 
— непосредно учество во спогодувањето и до-

говарањето и во постапката на подготвувањето на 
плановите, особено во врска со утврдувањето на 
основите и мерилата за стекнување и распореду-
вање на доходот. 

Ако со договорот за основите на планот се 
утврдуваат задачите што се од интерес за оства-
рувањето на општествената функција на синди-
катот, синдикатот е учесник во договорот и го 
потпишува договорот за основите на општестве-
ниот план. 

Д е л в т о р и 

ОДНОСИ И ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ФУНКЦИЈА И 
СОДРЖИНА НА ПЛАНОВИТЕ НА САМОУПРАВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И НА ПЛА-
НОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

1. Заеднички одредби 

Член 16 
Работниците и работните луѓе во самоуправ-

ните организации и заедници и во општествено-
политичките заедници имаат право и должност во 
односите на меѓусебната соработка и зависност во 
процесот на здружувањето на трудот и средствата, 
поврзувањето, слободната размена на трудот и за-
доволувањето на определени заеднички потреби, 
самостојно да ги донесуваат и остваруваат плано-
вите на своите самоуправни организации и заед-
ници. 

Плановите на самоуправните организации и 
заедници и плановите на општествено-политички-
те заедници се донесуваат истовремено во меѓу-
себна зависност и поврзаност. 

Плановите на самоуправните организации и за-
едници и плановите на општествено-политичките 
заедници се донесуваат за периодите утврдени со 
одлука на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 17 
Планот на самоуправната организација, однос-

но заедница, се донесува врз основа на претходно 
склучена една или повеќе самоуправни спогодби 
за основите на планот на самоуправната органи-
зација односно заедница. 

Планот на општествено-политичката заедница 
се донесува врз основа на претходно склучен еден 
или повеќе договори за основите на планот на 
општествено-политичката заедница. 

Член 18 
Со самоуправните спогодби за основите на пла-

нот на самоуправната организација и заедница и 
со договорите за основите на планот на општес-
твено-политичката заедница, се утврдуваат заед-
ничките интереси и цели, заради кои тие се склу-
чуваат, меѓусебните односи, права, обврски и од-
говорности на учесниците во спогодувањето и до-
говарањето и мерките што ќе се преземаат за ос-
тварување на тие заеднички интереси и цели. 

Член 19 
Самоуправните спогодби за основите на планот 

на самоуправната организација или заедница, од-
носно договорите за основите на планот на општес-
тЕено-политичката заедница, се склучуваат во 
писмена форма. 

Самоуправните спогодби, односно договорите од 
став 1 на овој член што не се склучени во писме-
на форма не произведуваат правно дејство. 

Член 20 
Самоуправната спогодба, односно договорот за 

основите на планот е задолжителен за оние што 
го склучиле. 

Во поглед на извршувањето на обврските од 
самоуправните спогодби за основите на планот на 
самоуправната организација и заедница и од до-
говорите за основите на планот на општествено-
политичката заедница со кои се утврдуваат мате-
ријални права и обврски, како и во поглед на 
надоместок на штета поради неизвршување на так-
вите обврски, се применуваат одредбите на сојуз-
ниот закон што се однесуваат на самоуправните 
спогодби. 

Врз решавањето на споровите што ќе настанат 
од самоуправните спогодби и договорите се при-
менуваат одредбите на сојузните закони што се 
однесуваат на самоуправните спогодби, ако со са-
моуправната спогодба, односно договорот, не е оп-
ределен поинаков начин на решавање на тие спо-
рови. 

Ако организациите на здружениот труд во до-
несувањето на планот или во спроведувањето на 
мерките за негово остварување не се придржуваат 
кон прифатените обврски од самоуправните спо-
годби и од договорите за основите на плановите 
и со тоа суштествено го загрозат остварувањето на 
утврдените заеднички интереси и цели, стабилнос-
та на стопанството или рамноправноста на работ-
ниците во трудот и во стекнувањето на доходот, 
собранието на општествено-политичката заедница 
е должно спрема таквите организации на здру-
жениот труд да ги преземе мерките пропишани со 
закон. 

Член 21 
Посебни обврски и задачи на одделни органи-

зации на здружениот труд и на другите самоуп-
равни организации и заедници заради остварува-
ње на заедничките интереси и цели во периодот 
за кој се донесува планот на општествено-поли-
тичката заедница, можат да се утврдуваат со до-
говорите за основите на тој план само врз основа 
на согласност од тие организации и заедници. 

Ако извршувањето на ваквите обврски и за-
дачи се утврдува како заедничка обврска на по-
веќе организации или заедници или како обврска 
на органите на општествено-политичките заедници, 
овие организации, заедници, односно органи спо-
годбено ги утврдуваат заемните права и обврски 
и својата заедничка и поединечна одговорност за 
извршување на тие обврски. 

Само собранијата на општествено-политичките 
заедници, ЕО рамките на своите надлежности ут-^ 
врдени со уставот, можат да утврдуваат плански 
обврски на основните организации на здружениот 
труд и на другите самоуправни организации и за-
едници без нивна согласност. 
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Член 22 
Органите на управувањето и другите органи на 

организациите на здружениот труд и на другите 
самоуправни организации и заедници и надлеж-
ните органи на општествено-политичките заедни-
ци се должни: 

— навремено да го иницираат, организираат и 
насочуваат подготвувањето на самоуправните спо-
годби за основите на плановите на самоуправните 
организации и заедници односно на договорите за 
основите на плановите на општествено-политички-
те заедници и да обезбедуваат стручна помош при 
изготвувањето на овие акти; 

— во фазата на подготвувањето на плановите 
да поднесуваат до носителите на општественото 
планирање соодветни предлози заради усогласу-
вање на одделни планови со суштествените заед-
нички, односно општествени потреби, шггереси и 
цели; 

— во текот на остварувањето на плановите Да 
им стават на располагање на носителите на оп-
штественото планирање соодветни аналитичко-до--
кументациони материјали стручно и научно засно-
вани, како основна ориентација за остварување на 
плановите и за донесување мерки со кои се обез-
бедува остварувањето на плановите. 

Органите од став 1 на овој член се должни да 
обезбедат навремено информирање на работните 
луѓе и на општествено-политичките организации за 
фактите и податоците потребни за подготвување, 
донесување и остварување на плановите на само-
управните организации и заедници и на плано-
вите на општествено-политичките заедници и се 
одговорни за тоа. 

Член 23 
Органот на управувањето и другите овластени 

органи на самоуправната организација и заедница 
и надлежните органи на општествено-политичката 
заедница навремено обезбедуваат научни и струч-
ни истражувања на условите и можностите за раз-
вој на самоуправните организации и заедници и 
на општествено-политичките заеднр/ци, обезбеду-
ваат изработка на статистичко-документациони ма-
теријали потребни за подготвување на планот на 
самоуправната организација, односно заедница, од-
носно на планот на општествено-политичката заед-
ница и преземаат мерки заради постојано меѓусеб-
но информирање со другите самоуправни органи-
зации и заедници со кои се поврзани во процесот 
на општествената репродукција, односно со други 
општествено-политички заедници. 

Член 24 
Самоуправните организации и заедници, оп-

штествено-политичките организации и другите оп-
штествени организации, здруженијата на граѓани-
те, органите на општествено-политичкит^ заедници 
и работниците и работните луѓе во тие организа-
ции, заедници и органи, се должни со информа-
циите и податоците што врз основа на закон прет-
ставуваат тајна или не можат да се објавуваат, да 
постапуваат на начин утврден со закон односно со 
самоуправниот општ акт во согласност со закон. 

Член 25 
Работоводните органи и стручните служби во 

самоуправните организации и заедници, како и из-
вршните и управните органи и стручните служби 
во општествено-политичките заедници се одговор-
ни за точноста на податоците и за стручната за-
сновано^ ,и реалност на своите процени и пред-
лози, како и за стручно и навремено извршување 
на задачите утврдени во програмата за работа врз 
подготвувањето на планот. 

Аналитичко-документационата основа и други-
те аналитичко-информативни материјали од зна-
чење за подготвувањето, донесувањето и оствару-
вањето на планот на самоуправната организација 
и заедница, односно на планот на општествено-

политичката заедница, се објавуваат така што ра-
ботните луѓе во самоуправните организации и за-
едници односно во органите во општествено-поли-
тичките заедници да можат да ги користат во со-
гласност со важечките прописи и со соодветните 
самоуправни општи акти. 

Во поглед на одговорноста на самостојните 
стручни и научни организации на кои им се до-
верува вршењето на одделни работи во врска со 
подготвувањето на плановите согласно ќе се при-
менува одредбата од став 1 на ОВОЈ член. 

Член 26 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија, врз основа на прет-
ходно прибавено мислење од органите на стопан-
ската комора и на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, пропишува по потреба дополнителна ме-
тодологија и дополнителни задолжителни показа-
тели потребни за подготвување, донесување и ос-
тварување на плановите на самоуправните органи-
зации и заедници и на плановите на општествено-
политичките заедници. 

2. Планови на самоуправните организации 
и заедници 

Член 27 
Право и должност да донесуваат планови на 

самоуправните организации и заедници имаат: 
1) основните организации на здружениот труд. 

работните организации и сложените организации 
на здружениот труд; 

2) заедниците на организациите на здружениот 
труд и другите форми на здружување на органи-
зациите на здружениот труд и на другите само-
управни организации и заедници; 

3) банките; 
4) заедниците за осигурување на имоти и лица 

и другите финансиски организации; 
5) работните заедници во организациите на 

здружениот труд, во организациите на деловните 
заедници, во заедниците за осигурување на имоти 
и лица и во банките; 

6) самоуправните интересни заедници; 
7) месните заедници; 

' 8) договорните организации на здружениот труд; 
9) земјоделските и другите задруги и другите 

со закон определени форми на здружување и коо-
перација на работните луѓе што, со работниците 
со кои го здружуваат својот труд, работат во об-
ласта на земјоделските, занаетчиските и слични 
дејности со средства за работа во сопственост на 
граѓаните. 

Склучување на самоуправни спогодби за основите 
на плановите на самоуправните организации 

и заедници 

Член 28 
Работниците и работните луѓе во самоуправ-

ните организации и заедници склучуваат само-
управни спогодби за основите на планот на само-
управната организација односно заедница со ра-
ботниците и работните луѓе и со другите самоуп-
равни организации и заедници со кои се поврзани 
со интересите на здружувањето и заемната сора-
ботка во остварувањето на доходот, или со оства-
рувањето на други лични и заеднички интереси 
и потреби, придржувајќи се кон обврските што 
ги презеле со договорите за основите на плановите 
на општествено-политичките заедници, како и кон 
обврските што произлегуваат од прописите и мер-
ките на надлежните органи на тие заедници. 

Член 29 
Основната организација на здружениот труд 

самостојно го подготвува и донесува својот план и 
ги подготвува елементите за самоуправната спогод-
ба за основите на планот на работната организации 
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ја, на сложената организација на здружениот труд, 
самоуправната интересна заедница, месната заед-
ница и другата самоуправна организација и заед-
ница, со кои непосредно или преку својата работ-
на организација е поврзана со доходот, со здру-
жување на трудот и средствата и,со други инте-
реси. 

Основната организација на здружениот труд ги 
подготвува и елементите за договорите за основи-
те на плановите на општествено-политичките за-
едници. 

Член 30 
Одлуката за подготвување на планот на само-

управната организација и заедница ја донесува 
работничкиот совет на организацијата на здруже-
ниот труд, односно соодветниот орган на управу-
вањето на друга самоуправна организација и за-
едница, по предлог од органот на самоуправната 
организација, односно заедница, определен со неј-
зиниот статут. 

Со одлуката од став 1 на овој член се опре-
делува органот, односно службата, одговорна за 
подготвување на планот и рокот во кој мора да 
се поднесе предлогот на планот. 

Со одлуката од став 1 на овој член или со по-
себна одлука органот на управувањето на само-
управната организација, односно заедница, може да 
ги утврди и елементите за подготвување на само-
управните спогодби за основите на пла,нот на са-
моуправната организација, односно заедница. 

Член 31 
Органот одговорен за подготвување на планот 

ја утврдува програмата за работа врз подготвувања 
на планот, ја организира и насочува работата на 
органите и службите на самоуправната организаци-
ја или заедница во постапката за подготвување на 
планот, обезбедува спроведување на самоуправно 
спогодување за основите на планот, определува кој 
ќе учествува од името на самоуправната организа-
ција, односно заедница, во самоуправното спогоду-
вање, ја насочува и усогласува нивната работа и 
обезбедува усогласување на обврските што се утвр-
дуваат со самоуправните спогодби за основите на 
планот на самоуправната организација, односно за-
едница. 

Органот од став 1 на овој член е одговорен за 
навремено утврдување на програмата за работа врз 
подготвување на планот на самоуправната органи-
зација, односно заедница, и за преземање на сите 
дејствија неопходни за самоуправно спогодување 
за основите на планот, како и за подготвување и 
навремено поднесување на предлогот на планот. 

Член 32 
Со програмата на работа врз подготвување на 

планот на самоуправната организација, односно 
заедница се утврдуваат: органите односно органи-
зациите одговорни за подготвување на анализата 
на развојот во изминатиот период и за можнос-
тите за развојот во периодот за кој се донесува 
планот и другите аналитичко-документациони 'ма-
теријали, роковите за доставување на материјалите 
до сите учесници во постапката за самоуправно 
спогодување за основите на плановите и обврски-
те на органите и службите во постапката за са-
моуправно спогодување и роковите за извршување 
на тие обврски. 

Член 33 
Работниците на основната организација на здру-

жениот труд ги утврдуваат насоките за планот на 
основната организација на здружениот труд со 
лично изјаснување, на начинот определен со ста-
тутот на основната организација на здружениот 
труд. 

Работниците на основната организација на 
здружениот труд, по предлог од работничкиот со-
вет, со лично изјаснување, на начинот определен 
со статутот, ги утврдуваат елементите за склучу-
вање на самоуправни спогодби за основите на пла-

новите на: работните организации, сложените ор-
ганизации на здружениот труд, самоуправните ин-
тересни заедници, месните заедници и другите са-
моуправни организации и заедници и за склучува-
ње на договорите за основите на плановите на оп-
штествено-политичките заедници. 

Член 34 
Самоуправните спогодби за основите на планот 

на работната организација, сложената организаци-
ја на здружениот труд и другите форми на здру-
жување на трудот и средствата на самоуправната 
интересна заедница, месната заедница и другата 
самоуправна организација, односно заедница, ги 
склучуваат за основната организација на здруже-
ниот труд — работничкиот совет на таа организа-
ција, а за другата самоуправна организација и за-
едница —1 органот на управувањето на таа органи-
зација, односно заедница. 

Работничкиот совет на основната организација 
на здружениот труд, може да склучи самоуправни 
спогодби за основите на планот на работната орга-
низација, сложената организација на здружениот 
труд и друга форма на здружување на трудот и 
средствата и на друга самоуправна организација 
и заедница од став 1 на овој член само ако тие 
спогодби се во согласност со елементите за само-
управно спогодување што ги утврдиле работниците 
на основната организација на здружениот труд. 

Ако со самоуправната спогодба за основите на 
планот на работната организација, одделни пра-
шања се уредуваат поинаку отколку што е пред-
видено во став 2 на овој член, работничкиот совет 
на основната организација на здружениот труд 
може да ја склучи таквата самоуправна спогодба 
само ако ја прифати мнозинството од сите работ-
ници на основната организација на здружениот 
труд, на начинот определен со нејзиниот статут. 

Ако со самоуправната спогодба за основите на 
планот на сложената организација на здружениот 
труд и на друга форма на здружување на трудот 
и средствата одделни прашања се уредуваат по-
инаку отколку што е предвидено во став 2 на овој 
член, органот на управување на организацијата 
на здружениот труд може да ја склучи таквата 
спогодба само ако ја прифатат сите основни и 
други организации на здружениот труд во соста-
вот на сложената организација на здружениот труд 
и на друга форма на здружување на трудот и 
средствата, на начинот определен со статутот од-
носно со самоуправната спогодба на здружување. 

Член 35 
Основните и другите организации на здруже-

ниот труд во областа на образованието, науката, 
културата, здравството, социјадната заштита и ин-
формативна дејност и во другите општествени деј-
ности склучуваат самоуправни спогодби за основи-
те на планот заедно со заинтересираните органи-
зации на здружениот труд, самоуправни интерес-
ни заедници и месни заедници и со општествено-
но литичките заедници и го планираат својот развој 
во согласност со можностите и интересите на уна-
предувањето на производството и задоволувањето 
на општествените потреби. 

Член 36 
Основните и другите организации на здру-

жениот труд во областа на комуналните дејности, 
енергетиката, водостопанството и сообраќајот склу-
чуваат самоуправни спогодби за основите на пла-
нот1 со заинтересираните организации на здруже-
ниот труд, самоуправни интересни заедници, месни 
заедници и други самоуправни организации и заед-
ници и со општествено-политичките заедници и го 
планираат својот развој во согласност со можнос-
тите и интересите на развојот на производството и 
задоволувањето на соодветните општествени по-
треби, 
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Член 37 
Основните и другите организации на здруже-

ниот труд во областа на образованието, науката, 
културата, здравството, социјалната заштита ; ин-
формативната дејност и во другите области на оп-
штествените дејности, за кои со закон или врз за-
кон заснована одлука на собранието на онштестве-
но-политичката заедница е утврдено дека вршат 
дејност или работа од посебен општествен интерес, 
склучуваат самоуправни спогодби за основите на 
планот односно го донесуваат планот, под условите 
и на начинот со кои се обезбедува остварување на 
посебниот општествен интерес, во согласност со за-
конот, односно со одлуката на собранието на оп-
штествено-политичката заедница. 

Основните и другите организации на здруже-
ниот труд што вршат стопански дејности за кои 
со закон или врз закон заснована одлука на собра-
нието на општествено-политичката заедница е уре-
ден начинот на остварувањето на посебниот оп-
штествен интерес на нивното работење, кога тоа 
работење е незаменлив услов за животот и трудот 
на граѓаните или за работата на други организа-
ции на определено подрачје, склучуваат самоуправ-
ни спогодби за основите на планот, односно го до-
несуваат планот, под условите и на начинот со 
кои се обезбедува остварување на посебниот оп-
штествен интерес, во согласност со законот од-
носно со одлуката на собранието на општествено -
политичката заедница. 

Член 38 
Организациите на здружениот труд во областа 

на инфраструктурата што претставуваат техно-
лошки единствен систем, а се здружени во заедни-
ци (електростопанството, сообраќајот и др.), склуг-
чуваат самоуправни спогодби за основите на заед-
ничкиот план на заедницата и врз основа на тие 
спогодби донесуваат заеднички план. 

Организациите на здружениот труд што вршат 
дејности во областа на инфраструктурата, кои не 
се здружени во заедници, меѓусебно се поврзани 
во процесот на општествената репродукција, дол-
жни се да поведат постапка за склучување на 
самоуправни спогодби односно на општествени до-
говори со кои ги уредуваат меѓусебните обврски 
во поглед на усогласувањето на своите планови. 

Член 39 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со работи на промет на стоки и услуги 
и производствените и другите организации на здру-
жениот труд со кои работат и засниваат односи 
врз начелата на соработка и самоуправно здру-
жување на трудот и средствата во рамките на таа 
соработка, со склучување на самоуправни спогод-
би за основите на заедничкиот план, односно ако 
не донесуваат заеднички план, со склучување на 
самоуправна спогодба со која ги регулираат меѓу-
себните обврски за усогласување на своите плано-
ви, остваруваат меѓусебно влијание врз деловната 
и развојната политика, преземаат заеднички ри-
зик, обезбедуваат заедничка одговорност за про-
ширување на материјалната основа и за зголему-
вање на продуктивноста на трудот во производ-
ството и прометот и учествуваат во доходот оства-
рен со таа соработка според придонесот во оства-
рувањето на тој доход, односно според придонесот 
во трудот и заеднички вложените средства (здру-
жување на средствата и трудот). 

Член 40 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со работи на извоз и увоз, со работи на 
промет со стоки на големо PI други со закон оп-
ределени работи на промет на стоки и услуги, што 
врз основа на закон задолжително ги здружуваат 
трудот и средствата со производствените и со дру-
гите организации на здружениот труд со кои рабо-

тат, заеднички остваруваат доход и вршат негова 
распределба, склучуваат самоуправни спогодби за 
основите на заедничкиот план и донесуваат заед-
нички план. 

Член 41 
Ако организациите на здружениот труд во об-

ласта на прометот на стоки и услуги работат со 
потрошувачи врз основа на нивното учество во 
доходот, тие со организацијата на потрошувачите 
склучуваат самоуправни спогодби за основите на 
планот и со неа донесуваат план. 

Член 42 
Организациите на здружениот труд што се ме-

ѓусебно непосредно поврзани во процесот на по-
трајна раС:тна кооперација односно општествена 
репродукција заради организирање на општествено 
производство и заедничко остварување на доходот, 
ги утврдуваат меѓусебните обврски со самоуправ-
ните спогодби за основите на заедничкиот план и 
донесуваат заеднички план или склучуваат само-
управна спогодба со која ги утврдуваат меѓусеб-
ните обврски за усогласување на своите планови. 

Член 43 
Самоуправните спогодби за основите на планот 

на самоуправна интересна заедница ги склучуваат 
самоуправните организации и заедници што ја ос-
новале самоуправната интересна заедница и сите 
организации на здружениот труд и работните заед-
ници што го здружуваат трудот и средствата за-
ради задоволување на заедничките потреби и ин-
тереси преку самоуправната интересна заедница, 
на начинот определен со статутот на таа заедница. 

Во склучувањето на самоуправните спогодби за 
основите на планот на самоуправната интересна 
заедница учествуваат и работните луѓе што во таа 
заедница се организираат, непосредно или преку 
своите организации и здруженија, заради задово-
лување на своите потреби, под условите и на на-
чинот што се определени со закон, со самоуправ-
ната спогодба за основање на заедницата и со ста -
тутот на самоуправната интересна заедница. 

Член 44 
Во склучувањето на самоуправните спогодби 

на основите на планот на самоуправната интерес-
на заедница учествуваат и извршните совети на 
собранијата на општествено-политичките заедници, 
ако самоуправната интересна заедница е основана 
за вршење на дејности, односно на работи за кои 
со закон или врз закон заснована одлука на со-
бранието на општината односно градската заедни-
ца, е определено, дека се од посебен општествен 
интерес. 

Во склучувањето на самоуправните спогодби за 
основите на планот на самоуправната интересна 
заедница од став 1 на овој член извршниот совет 
на собранието на општествено-политичка заедница 
учествува во утврдувањето на заедничките интере-
си и цели, давањето и поддржувањето на иниција-
тивите за самоуправно спогодување и договарање 
и со преземање, во согласност со своите права и 
должности, на определени обврски во остварува-
њето на планот. 

Член 45 
Ако во склучувањето на самоуправните спогод-

би за основите на планот на самоуправната инте-
ресна заедница, основната заедница односно основ-
ната единица на самоуправната интересна заедни-
ца и месната заедница, учествуваат непосредно ра-
ботните луѓе и граѓаните организирани во тие за-
едници, самоуправните спогодби за основите на 
планот на соодветната заедница се склучени кога 
тие работни луѓе и граѓани ќе ги прифатат со ре-
ферендум или со друга форма на лично изјасну-
вање, на начинот определен со статутот на заедни-
цата, во согласност со законот. 
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Член 46 
Самоуправните спогодби за основите на пла-

нот на банката, на заедницата за осигурување на 
имоти и лица и на друга финансиска организација 
се склучуваат согласно со статутите на тие орга-
низации и со законот. 

Со самоуправните спогодби за основите на пла-
нот на банката се утврдуваат, особено односите, 
правата и обврските на носителите на заедничките 
интереси во здружувањето на трудот и средствата 
од доходот и нивната циркулација и концентрација 
заради заедничко остварување на доход и на дру-
ги заеднички интереси во делот што се остварува 
преку банката. 

Член 47 
Земјоделците и другите работни луѓе што сво-

јот труд и средствата за работа ги здружуваат во 
земјоделските задруги и други форми на здружу-
вање на трудот и средствата, склучуваат само-
управни спогодби за основите на планот и доне-
суваат план со содржина и на начин сообразно со 
одредбите на овој закон што важат за организа-
циите на здружениот труд. 

Одредбата на став 1 од овој член сообразно 
се применува и на планирањето на работните лу-
ѓе што врз основа на самостоен личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓаните се 
здружуваат во други задруги и во договорни орга-
низации. 

Донесување на плановите на самоуправните 
организации и заедници 

Член 48 
Планот на основна и друга организација на 

здружениот труд, самоуправната интересна заед-
ница, месна заедница и друга самоуправна орга-
низација и заедница го подготвува органот одго-
ворен за подготвување на планот, врз основа на 
самоуправните спогодби за основите на планот на 
самоуправната организација односно заедница. 

Во планот на самоуправната организација и 
заедница се внесуваат обврските на носителите на 
општествено планирање утврдени со прифатените 
самоуправни спогодби за основите на плановите 
на самоуправните организации и заедници и догово-
рите за основите на плановите на општествено-
политичките заедници односно со закон и со од-
луки на собранијата на општествено-политичките 
заедници засновани врз закон. 

Член 49 
Работната организација, во чиј состав се на-

оѓаат две или повеќе основни организации на здру-
жениот труд, го подготвува својот план во рамно-
правна соработка на сите основни организации на 
здружениот труд, а го донесува врз основа на 
склучените самоуправни спогодби за основите на 
планот што ги прифатиле основните организации 
на здружениот труд, согласно со самоуправните 
спогодби за здружување на основните организации 
на здружениот труд во работната организација. 

Сложена организација на здружениот труд до-
несува свој план врз основа на самоуправните спо-
годби за основите на планот што ги склучуваат 
сите работни и други организации на здружениот 
труд во нејзиниот состав, согласно со самоуправ-
ната спогодба за здружување во сложена органи-
зација на здружениот труд. 

Член 50 
Планот на основна и на друга организација 

на здружениот труд го донесува работничкиот 
совет. 

Планот на основна организација на здруже-
ниот труд работничкиот совет го донесува врз ос-
нова на претходно прифаќање од страна на мно-
зинството на сите работници, на начинот опреде-
лен со статутот во согласност со зако-нот. 

Планот на работна организација, на сложена 
и на друга организација на здружениот труд, го 
донесува работничкиот совет откако претходно ќе 
го прифатат основните организации на здружениот 
труд, на начинот определен со статутот во соглас-
ност со законот. 

Планот на друга самоуправна организација од-
носно заедница го донесува работничкиот совет, 
односно соодветниот орган на управување на ор-
ганизацијата, односно заедницата, на начинот оп-
ределен со самоуправната спогодба и со статутот. 

Член 51 
Планот на заедница на основни организации на 

здружениот труд се донесува врз основа на само-
управните спогодби за основите на планот на заед-
ницата, во согласност со самоуправната спогодба 
за здружување во таа заедница. 

Планот на заедница на основни организации 
на здружениот труд го подготвуваат и донесуваат 
органите определени со самоуправната спогодба за 
основањето на заедницата. 

Обврските што ги презема одделна основна ор-
ганизација на здружениот труд во рамките на пла-
нот на заедницата на основните организации, мора 
да бидат во согласност со нејзините обврски од 
самоуправните спогодби за здружувањето, како и 
со обврските од планот на работната организација 
или на сложената организација на здружениот 
труд во кои е здружена. 

Член 52 
Планот на самоуправна интересна заедница го 

донесува собранието на самоуправната интересна 
заедница врз основа на самоуправните спогодби за 
основите на нејзиниот план, на начинот утврден 
со статутот на самоуправната интересна заедница 
во согласност со законот. 

Планот на самоуправна интересна заедница го 
донесува собранието на самоуправната интересна 
заедница со рамноправно одлучување на корисни-
ците и давателите на услугите. 

Врз самоуправните спогодби за основите на 
планот и планот на основните заедници или на ос-
новните единици во самоуправната интересна за-
едница, на сојузите и другите здруженија на само-
управните интересни заедници, како и на другите 
форми на меѓусебна соработка на самоуправните 
интересни заедници, сообразно се применуваат од-
редбите на овој закон што важат за планот на 
самоуправната интересна заедница, согласно со 
правата и обврските што основните заедници, ос-
новните единици, сојузите, здруженијата и нив-
ните други форми на меѓусебна соработка ги имаат 
врз основа на статутот на самоуправната интерес-
на заедница, спогодбата за нејзиното основање од-
носно за здружување и законот. 

Член 53 
Планот на самоуправната интересна заедница, 

за која со закон или врз закон заснована одлука 
на собранието на општествено-политичката заедни-
ца е определено дека дејностите, односно работите 
што таа ги врши се од посебен општествен инте-
рес, мора да биде во согласност со планот на оп-
штествено-политичката заедница. 

Собранието на самоуправната интересна заед-
ница од став 1 на овој член го донесува планот 
на заедницата во согласност со собранието на оп-
штината, односно градската заедница, и на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
ако заедницата е основана за територијата на Ре-
публиката. 

Член 54 
Планот на банката, на заедницата за осигуру-

вање на имоти и лица и на други финансиски ор-
ганизации се донесува на начинот утврден со само-
управната спогодба за основање на овие организа-
ции, со нивните статути и со законот. 
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Врз плановите на банките сообразно се приме-
нуваат одредбите на овој закон што важат за пла-
новите на самоуправните организации и заедници. 

Плановите на банките се усогласуваат со пла-
новите на општествено-политичките заедници. 

Содржина на плановите на самоуправните 
организации и заедници 

Член 55 
Планот на основна организација на здружениот 

труд го содржи особено утврдувањето на меѓусеб-
ните права, обврски и одговорности на работници-
те што се однесуваат на: 

1) Здружувањето на трудот и на средствата на 
општествената репродукција во основната органи-
зација во здружениот труд; 

2) Програмата и организирањето на производ-
ството односно на работењето; 

3) Стекнувањето на доход и неговото распоре-
дување; 

4) Вработеноста и вработувањето, образование-
то и стручното усовршување на кадрите за врше-
ње на производствените и самоуправувачките функ-
ции, планирањето на кадри за -идниот развој и 
развивањето на научно-истражувачката работа; 

5) Обезбедувањето на средства за производ-
ство, односно на услови за остварување на зада-
чите со здружување на трудот и средствата со 
други основни и други организации на здруже-
ниот труд; 

6) Решавањето на станбените прашања, општес-
твената исхрана, здравствената заштита, детската 
заштита, одморот, рекреацијата и другите работни 
и животни потреби на работниците, што се оства-
руваат во основната организација на здружениот 
труд и преку месните заедници и другите само-
управни организации и заедници; 

7) Обврските спрема другите организации или 
заедници со кои е здружена или поврзана заради 
заедничко остварување на доход односно задово-
лување на личните и заедничките и општите оп-
штествени потреби и интереси во самоуправните 
интересни заедници, месните заедници и во општес-
твено-политичките заедници; 

8) Обезбедувањето на средства и други усло-
ви за остварување на задачите и активностите во 
областа на самозаштигата и народната одбрана; 

9) Обезбедувањето на заштитата и унапреду-
вањето на животната околина (на природните и со 
труд создадените вредности на човековата око-
лина) ; 

10) Обезбедувањето на материјални, финансиски 
и други резерви. 

Член 56 
Планот на основната организација на здруже-

ниот труд ги содржи задачите во поглед на посто-
јаното унапредување на социјалистичките самоуп-
равни односи, усовршувањето на организацијата и 
начинот на работата на самоуправните органи, ре-
ализирањето на неотуѓивите права на работниците, 
а посебно на контролата над движењето на дохо-
дот во основната организација на здружениот труд 
и во целокупноста на односите на општествената 
репродукција. 

Со планот на основната организација на здру-
жениот труд, во согласност со законот, се утврду-
ваат потребните мерки, начинот, формите и сред-
ствата за информирање на работниците за сите 
суштествени прашања на остварувањето на планот. 

Со планот на основната организација на здру-
жениот труд која врши дејност или работа од по-
себен општествен интерес се утврдуваат потребни-
те мерки, начинот, формите, како и средствата за 
информирање на соодветната општествено-поли-
тичка заедница односно на нејзиниот орган за си-
те суштествени прашања за остварување на пла-
нот, 

Член 57 
Планот на заедницата на основните организа-

ции на здружениот труд ги содржи елементите на 
плановите на основните организации на здруже-
ниот труд што се однесуваат на остварувањето на 
определени работи од заеднички интерес, заради 
кои е основана заедницата. 

Член 58 
Планот на работната организација, која ја со-

чинуваат повеќе основни организации на здруже-
ниот труд ги содржи заедничките интереси и цели 
утврдени со самоуправните спогодби за основите 
на планот на работната организација, а особено 
во врска со поврзувањето и остварувањето на сво-
ите заеднички интереси во трудот и работењето на 
основните организации на здружениот труд, заед-
ничкото остварување и распределување на дохо-
дот, создавањето на услови за проширување на 
материјалната основа на трудот, остварувањето на 
правото на работа и на другите самоуправни права 
и задоволувањето на заедничките интереси и по-
треби на работните луѓе, непосредно во работната 
организација и во другите самоуправни организа-
ции и заедници. 

Член 59 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

планот на основната организација на здружениот 
труд се применуваат и врз планот на работната 
организација што во својот состав нема основни 
организации на здружениот труд. 

Член 60 
Планот на сложена организација на здруже-

ниот труд ги содржи заедничките цели и интереси 
утврдени со самоуправните спогодби за основите 
на планот на сложената организација, а особено 
во врска со остварувањето на заедничките инте-
реси што се однесуваат на заедничкото работење, 
односно поделбата на трудот, унапредувањето на 
условите на развојот, развивањето на научно-ис-
тражувачката работа, развојот на самоуправување-
то, задоволувањето на заедничките интереси и по-
треби на работниците и на остварувањето на дру-
ги работи од заеднички интерес. 

Член 61 
Со планот на банката и на друга финансиска 

организација се утврдуваат особено: 
1) начинот на здружување на средствата; 
2) намените и условите под кои се користат 

средствата; 
3) начинот на ангажирање и користење на до-

машните и меѓународните кредити и заеми што се 
обезбедуваат преку банката или друга финансиска 
организација; 

4) начинот на користење на заедничките ре-
зерви; 

5) условите и начинот на поднесување на ри-
зикот и поделбата на заеднички остварениот доход. 

Член 62 
Со планот на заедницата за осигурување на 

имоти и лица се утврдуваат особено: 
1) основите на деловната политика на премии-

те на осигурувањето; 
2) мерките за отстранување или намалување 

на неповолните дејства на причините што можат 
да предизвикаат штети, средствата што се издво-
јуваат за тие намени, како и условите и начинот 
на користење на тие средства; 

3) политиката на користење на слободните сред-
ства на осигурувањето, како и условите и начинот 
на користењето на тие средства. 
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Член 63 
Планот на самоуправната интересна заедница 

од областа на образованието, науката, културата, 
здравството, социјалната заштита и во другите об-
ласти на општествените дејности, ги содржи одно-
сите и прашањата определени со актот за основање 
на самоуправната интересна заедница. 

Планот на самоуправната интересна заедница 
ги содржи особено: 

1) целите и задачите во извршувањето на ра-
ботите за кои е формирана самоуправната инте-
ресна заедница; 

2) обемот на солидарното задоволување на за-
едничките потреби на општеството, како и заед-
ничките и одделните потреби на организациите на 
здружениот труд што се задоволуваат во рамките 
на самоуправната интересна заедница; 

3) приоритетите во задоволувањето на заеднич-
ките потреби; 

4) структурата и квалитетот на услугите на 
основните организации на здружениот труд од оп-
штествените дејности; 

5) здружувањето на средства за солидарно за-
доволување на заедничките потреби; 

6) здружувањето на средства за унапредување 
и проширување на материјалната основа на трудот 
на општествените дејности; 

7) правата, обврските и меѓусебните одговор-
ности во остварувањето на заедничките потреби и 
интереси. 

Член 64 
Планот на самоуправната интересна заедница 

од областа на комуналните дејности, енергетиката, 
водостопанството, сообраќајот и другите дејности 
на материјалното производство ги содржи особено: 

1) целите и задачите во извршувањето на ра-
боаите за кои е формирана самоуправната инте-
ресна заедница; 

2) обемот на производите и услугите; 
3) здружувањето на средствата за проширува-

ње на материјалната основа; 
4) правата, обврските и меѓусебните одговор-

ности во остварувањето на заедничките потреби и 
интереси. 

Член 65 
Во земјоделските задруги, основните организа-

ции на кооперантите и другите облици на здру-
жување на земјоделците, како и во другите за-
други, согласно со договорот за здружување и со 
статутот на овие организации, со самоуправните 
спогодби за основите на планот и со планот, се 
уредуваат односите за стекнување и распореду-
вање на доходот и за распределба на средствата 
31 лични доходи на работниците вработени во овие 
организации, како и начинот на распределбата на 
доходот сразмерно на придонесот во остварувањето 
на тој доход што земјоделците односно работните 
луѓе го дале со својот труд и со здружувањето на 
своите средства, односно со соработката со однос-
ната организација. 

Член бб 
Во планот на месната заедница се внесуваат 

задачите за остварување на заедничките интереси 
и за солидарно задоволување на заедничките по-
треби за кои е постигната согласност со самоуправ-
ните спогодби за основите на планот на месната 
заедница. 

Планот на месната заедница ги содржи: 
1) видот, обемот и начинот на задоволување на 

заедничките потреби и приоритетите во задоволу-
вањето на тие потреби, особено во областа на: уре-
дувањето на населбите; живеалиштето, изградбата 
на објекти на комуналната инфраструктура и ор-
ганизацијата на комуналните дејности; детската, 
социјалната и здравствената заштита; образование-
то: културата; физичката култура; решавањето на 
проблемите во снабдувањето со основни животни 

намирници; заштитата и унапредувањето на жи-
вотната околина; народната одбрана и општестве-
ната самозаштита и во другите области на животот 
и работата; 

2) обемот на средствата за задоволување на 
потребите од точка 1 на овој став што ги здру-
жуваат работните луѓе и граѓаните организирани 
според местото на живеењето, како и основните 
организации на здружениот труд; 

3) здружувањето на средствата за проширу-
вање на материјалната основа на трудот на оп-
штествените дејности. 

Планот на месната заедница ги содржи и зада-
чите утврдени во плановите на самоуправните ор-
ганизации и заедници и во плановите на општи-
ните и градските заедници во областа на простор-
ниот развој и разместувањето на производствените 
сили. 

Член 67 
За самоуправните организации и заедници за 

кои не постојат услови да донесуваат свои плано-
ви, собранието на општината го определува начи-
нот на кој тие ќе планираат и ќе се вклучуваат во 
општествениот план на општината. 

3. Планови на општините и на градските заедници 

Склучување на договори за основите на плановите 
на општините 

Член 68 
Општествениот план на општината се заснова 

врз еден или повеќе договори за основите на оп-
штествениот план на општината и самоуправните 
спогодби за основите на плановите на организации-
те на здружениот труд, самоуправните интересни 
заедници основани за подрачјето на општината, 
месните заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници чија дејност е од значење за 
економскиот и општествениот развој на општината 
и врз нивните планови, како и врз заеднички оце-
нетите можности и услови за развој на општината. 

Член 69 
Договорот односно договорите за основите на 

општествениот план на општината ги склучуваат 
надлежниот орган на општината, организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници, самоуправните интересни заед-
НРЈЦИ основарш за територијата на општината и 
месните заедници, кои со тие договори преземаат 
обврски и задачи. 

Член 70 
Одлука за подготвување на општествениот 

план на општината донесува собранието на општи-
ната по предлог од извршниот совет на собра-
нието. ' 

Со одлуката за подготување на општествениот 
план на општината се определува рокот во кој 
извршниот совет на собранието на општината е 
должен да поднесе до собранието нацрт, односно 
предлог на планот. 

Со одлуката од став i на овој член или со по-
себна одлука, собранието на општината може да 
ги утврди и насоките за подготвување на општес-
твениот план и на договорот за основите на оп-
штествениот план на општината. 

Член 71 
За подготвувањето на општествениот план на 

општината се грижи извршниот совет на собрание-
то на општината (органот одговорен за подготвува-
ње на планот). 

Органот одговорен за подготвување на општес-
твениот план ја утврдува програмата за работа врз 
подготвувањето на планот; ја организира и насо-
чува работата на органите и на службите на оп-
штината во постапката за подготвување на пла-
нот; обезбедува договарање за основите на пла-
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HOT; ја организира активноста на усогласување на 
заедничките интереси и цели во постапката на до-
говарањето и презема други мерки заради спрове-
дување на договарањето во определениот рок и во 
Ерска со тоа определува кој ќе учествува во дого-
варањето од името на општината. 

Органот од став 1 на овој член е одговорен 
за навремено утврдување на програмата за работа 
врз подготвувањето на општествениот план и за 
преземањето на сите дејствија неопходни за дого-
варањето за основите на планот, како и за под-
готвувањето и навременото поднесување на нацрт, 
односно предлог на планот. 

Член 72 
Со програмата за работа врз подготвувањето 

на општествениот план на општината, се утврду-
ваат роковите за извршувањето на задачите за се-
која фаза на подготвувањето на планот; органите 
одговорни за подготвувањето на анализа за раз-
војот во изминатиот период и за можностите за 
развој во периодот за кој се донесува планот и 
на други аналитичко"документациони материјали; 
роковите за доставување на материјалите до сите 
учесници во постапката за договарање за основите 
на планот; задачите и обврските на органите и 
на службите во постапката на договарање и роко-
вите за нивно извршување. 

Програмата за работа за подготвување на пла-
нот на општината се утврдува во договор со соод-
ветниот орган на стопанската комора и соодвет-
ната организација на Сојузот на синдикатите и на 
Социјалистичкиот сојуз. 

Член 73 
Органот одговорен за подготвување на општес-

твениот план го известува собранието на општи-
ната за текот на договарањето за основите на пла-
нот и за другите прашања во врска со подготву-
вањето на планот, и во подготвувањето на планот 
постапува според насоките на собранието. 

Донесување на општествени планови 
на општините 

Член 74 
Општествениот план на општината го донесу-

ва собранието на општината. 

Член 75 

Врз основа на еден или повеќе договори за ос-
новите на општествениот план на општината, из-
вршниот совет на собранието на општината под-
готвува нацрт и предлог на општествениот план 
на општината и го поднесува до собранието на 
општината. 

Во нацртот односно во предлогот на општес-
твениот план на општината се внесуваат обврските 
што за организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници и за 
општината произлегуваат од законите и прописите 
и општите акти што, во рамките на своите права 
и должности утврдени со уставот, ги донело со-
бранието на општината. 

Член 76 
Извршниот совет на собранието на општината 

е должен при поднесувањето на нацртот односно 
на предлогот на општествениот план, да го извес-
ти собранието на општината за прашањата од су-
штествено значење за утврдувањето на заеднич-
ките интереси и цели што треба да се остварат 
во периодот за кој се донесува планот, а за кои 
до поднесувањето на нацртот односно на предло-
гот на планот не можел да биде постигнат договор 
со определени самоуправни организации и заедни-
ци. 

Ако до рокот определен за донесувањето на 
планот на општината не се постигнат договори со 
определени самоуправни организации и заедници 
за одделни прашања од битно значење за утврду-
вањето на заедничките интереси и цели во смисла 
на став 1 од овој член, собранието на општината 
може да донесе мерки за чие донесување е овлас-
тено со уставот и со законот. 

Член 77 
Ако самоуправна организација, односно заед-

ница, смета дека обврските и задачите што се ут-
врдени за неа во општествениот план на општи-
ната не се во согласност со обврските и задачите 
што ги презела со договорите за основите на пла-
нот или дека не се во согласност со законот, може 
да поднесе приговор до собранието на општината. 

Собранието на општината ќе го разгледа при-
говорот и за одлуката ќе ја извести самоуправна-
та организација, односно заедница што го поднела 
приговорот. 

Содржина на општествените планови 
на општините 

Член 78 
Општествениот план на општината, согласно со 

правата и должностите на општината утврдени со 
уставот, ги содржи: 

1) Заедничките интереси и цели на економскиот 
и општествениот развој на општината утврдени со 
договорите за основите на планот на општината, 
што се однесуваат особено на: 

— предвидувањето на развојот на социјалис-
тичките самоуправни општествено-економски одно-
си и врз таа основа усогласувањето и насочува-
њето на стопанскиот и општествениот развој на 
општината; 

— согледувањето на можностите и потребите 
за здружување на трудот и средствата заради: јак-
нење на материјалната основа на здружениот труд, 
развивање на производствените сили и обезбеду-
вање на услови за растеж на животниот стандард; 
зголемување на вработеноста, зголемување на лич-
ната и општествената продуктивност на трудот; 
подигање на образованието и културата, унапре-
дувањето на другите општествени дејности; 

— утврдувањето на работните, животните и 
општествените потреби и интереси на работниците 
и на сите работни луѓе што, врз основа на тие 
општи интереси и потреби, ја утврдуваат заеднич-
ката политика на усогласен економски и општес-
твен развој на општината; 

— унапредувањето на комуналните дејности, 
станбената изградба, просторното и урбанистичкото 
уредување и искористување на земјиштето и доб-
рата во општа употреба; 

— унапредувањето на другите дејности од зна-
чење за животот и трудот на работните луѓе и 
граѓаните во општината; 

— заштитата и унапредувањето на животната 
околина; 

— јакнењето на одбранбената способност и на 
општествената самозаштита. 

2) Обврските од договорите за основите на пла-
нот, како и посебните задачи што определени ор-
ганизации, врз основа на нивната согласност, ги 
презеле како своја обврска заради остварувањето 
на заеднички утврдените интереси и цели на раз-
војот на општината. 

3) Насоките и рамките за донесување на мерки 
и преземање на други активности што органите 
на општината, во согласност со своите права и 
должности, ги донесуваат и преземаат заради ос-
тварување на усогласените заеднички интереси и 
цели. 



28 март 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 - Стр. 255 

Член 79 
Градските заедници, како посебни општествено-

политички заедници, планираат на ист начин како 
и општините, со тоа што општините со договор ут-
врдуваат кои свои плански функции ги пренесуваат 
во надлежност на градската заедница, ако тие 
функции не се пренесени врз нив со закон. 

4. Остварување на плановите на самоуправните 
организации и заедници и на плановите на оп-
штините и извршување на обврските од само-
управните спогодби и договорите за основите на 

тие планови 

Член 80 
Органите на управувањето и другите органи на 

самоуправните организации и заедници и надлеж-
ните органи на општините, во рамките на своите 
права и должности, се одговорни за остварувањето 
на плановите на самоуправните организации и за-
едници, односно на општествениот план на општи-
ната, како и за извршувањето на обврските што 
самоуправните организации и заедници, односно 
општините, ги презеле со самоуправните спогод-
ел и договорите за основите на тие планови. 

Член 81 
Органот на управувањето на самоуправната ор-

ганизација или заедница, односно надлежниот ор-
ган на општината, донесува програма за извршу-
вање на обврските и задачите преземени со само-
управните спогодби и договорите за основите на 
планот, како и на обврските утврдени со планови-
те и ги утврдува роковите и начинот на извршу-
вањето на тие обврски и задачи, како и органите 
што се одговорни за нивното извршување. 

Член 82 
Органите на управувањето и другите органи 

во самоуправните организации и заедници и над-
лежните органи на општините се должни редовно 
да го следат, анализираат и оценуваат остварува-
њето на плановите и извршувањето на обврските 
од самоуправните спогодби и договори за основи-
те на тие планови и навреме да преземаат мерки 
за нивното остварување односно извршување. 

Орга-ните на управувањето на самоуправните 
организации и заедници, односно надлежните ор-
гани на општината, во текот на периодот за кој 
е донесен планот, даваат иницијатива за склучу-
вање на самоуправни спогодби и договори со кои 
се обезбедува остварувањето на планот, односно 
за изменување и дополнување на склучените са-
моуправни спогодби за основите на плановите на 
самоуправните организации и заедници или на до-
говорите за основите на плановите на општествено -
политичките заедници. 

Органот на управувањето на самоуправната 
организација, односно заедница и надлежниот ор-
ган на општината, се должни да ја приспособат 
евиденцијата за остварувањето на плановите и из-
вршувањето на обврските што самоуправната ор-
ганизација и заедница, односно општината, ги пре-
зела со самоуправните спогодби и со договорите 
кон системот на планирањето утврден со овој за-
кон. 

Член 83 
Извршниот совет на собранието на општината 

е должен во роковите што ќе ги определи собра-
нието на општината, а најмалку еднаш годишно, 
да го известува собранието за остварување на 
среднорочниот план на општината, односно за из-
вршувањето на обврските од договорот за осно-
вите на тој план, како и за мерките што, во рам-
ките на своите права и должностите, ги презел 
или има намера да ги преземе, односно да му 
предложи на собранието на општината, да ги до-
несе. 

Извршниот совет на собранието на општината, 
во рокот што ќе го утврди собранието на општи-
ната и врз основа на анализа на остварувањето 
на среднорочниот план во изминатиот период и 
оценката на можностите за остварувањето на тој 
план во наредната година, поднесува до собрание-
то на општината извештај за остварувањето на 
среднорочниот план во изминатиот период, со сво-
ја оцена на можностите за развој во наредната 
година и со предлози на мерки што треба да се 
донесат заради остварување на планот во таа го-
дина. 

Член 84 
Ако плановите не се остваруваат или ако об-

врските од самоуправните спогодби и договорите 
за основите на тие планови не се извршуваат, ор-
ганите на управувањето на самоуправната органи-
зација и заедница, односно надлежните органи на 
општината, се должни да ги анализираат причи-
ните и, во рамките на своите права и должности, 
да преземаат мерки за чие преземање се овласте-
ни, односно да предложат мерки што треба да се 
донесат заради остварување на планот и извршу-
вање на преземените обврски. 

Ако со анализа на причините се утврди дека 
плановите не можат да се остварат, овластениот 
орган на самоуправната организација или заедни-
ца, односно извршниот совет на собранието на оп-
штината, ќе му предложи изменувања и дополну-
вања на планот на органот што го донел планот. 

Член 85 
Ако настанат услови за изменување и допол-

нување на општествениот план на општината, из-
вршниот совет на собранието на општина,та ќе 
предложи изменувања и дополнувања на планот, 
во согласност со реално оценетите можности и 
услови за развој. 

Изменувањата и дополнувања на планот се вр-
шат според постапката за донесување на планот 
на општината, определена со овој закон. 

Член 86 
Заинтересираните организации на здружениот 

труд, финансиските организации и другите орга-
низации или заедници можат, сами или заедно со 
надлежните органи на општествено-политичката 
заедница, да формираат заеднички Координациони 
тела (конзорциум, групација за планирање) заради 
усогласување на својата активност врз извршува-
њето на обврските и задачите утврдени со само-
управните спогодби за основите на планот на са-
моуправната организација, односно заедница, или 
со договорите за основите на планот на општес-
твено-политичката заедница. 

Член 87 
Спрема работниците во органите и службите 

во самоуправната организација и заедница, однос-
но спрема работниците во органите на управата 
и во службите на општината, кои се одговорни 
за неизвршувањето на работите и задачите што 
се однесуваат на остварувањето на планот на са-
моуправната организација и заедница, односно на 
општествениот план на општината или за неизвр-
шувањето на обврските и задачите што самоуп-
равната организација или заедница, односно оп-
штината, ги презела со самоуправните спогодби 
или со договорите за основите на тие планови, ќе 
се преземаат соодветни санкции и мерки предви-
дени со општиот акт на организацијата односно 
на заедницата и со законот. 

Член 88 
Одредбите во врска со остварувањето на оп-

штествените планови на општините и извршување-
то на обврските од самоуправните спогодби и до-
говорите за основите на плановите сходно се при-
менуваат и на остварувањето на општествените 
планови на градските заедници. 
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Д е л т р е т и 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Цели и содржина на општествениот план 

Член 89 
Со општествениот план на Социјалистичка Ре-

публика Македонија (општествен план на Репуб-
ликата) се обезбедуваат економски и општествени 
услови и усогласување на материјалните односи во 
економскиот и социјалниот развој на Републиката, 
поврзување и усогласување на интересите на ра-
ботните луѓе во сите форми на здружениот труд 
и остварување на нивните социјални, економски, 
национални, културни и други права и интереси 
во самоуправните интересни заедници, месните за-
едници, општините и во Републиката, како и меѓу 
тие заедници — заради развивање на производстве-
ните сили и создавање на услови за постојано зго-
лемување на стандардот на животот и трудот на 
работните луѓе и заради задоволување на нивните 
социјални, културни и други потреби, уважувајќи 
ги притоа законитостите на социјалистичкото сто-
ковно производство и на доходовните односи фор-
мирани на единствениот југословенски пазар и во 
слободна размена на трудот во непосредно поврзу-
вање на работните луѓе во процесот на здружу-
вање на трудот и доходот. 

Член 90 
Општествениот план на Републиката се засно-

вува врз еден или повеќе договори за основите на 
општествениот план на Републиката; врз самоуп-
равните спогодби за основите на плановите на ор-
ганизациите на здружениот труд, другите самоуп-
равни организации и заедници и плановите на тие 
организации и заедници; врз договорите за осно-
вите на општествените планови на општините и 
градските заедници и на нивните општествени пла-
нови како и врз заеднички оценетите можности и 
услови за развиток. 

Со одлуката за подготвувањето на општестве-
ниот план на Републиката или со посебна одлука, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија (Собрание) одлучува дали општествениот план 
на Републиката ќе се засновува врз еден или по-
веќе договори за основите на тој план. 

Член 91 
Општествениот план на Републиката ги со-

држи: 
1) Заедничките интереси и цели на економ-

скиот и општествениот развој на Републиката, ут-
врдени со договорот односно со договорите за ос-
новите на планот на Социјалистичка Република 
Македонија, што се однесуваат особено на: 

— предвидувањето на развојот на социјалис-
тичките самоуправни општествено-економски одно-
си и врз таа основа усогласувањето и насочува-
њето на стопанскиот и општествениот развој во 
Републиката; 

— согледувањето на можностите и потребите 
за здружување на трудот и средствата заради јак-
нење на материјалната основа на здружениот труд, 
развивање на производствените сили и обезбеду-
вање на услови за стабилен растеж на животниот 
стандард, зголемување на вработеноста, зголему-
вање на личната и општествената продуктивност 
на трудот, подигање на образованието и културата, 
унапредување на другите општествени дејности, на-
уката, техниката, технологијата и др.; 

— предвидувањето на општите правци на раз-
војот и утврдувањето на условите, можностите и 
потребите на проширената репродукција; 

— утврдувањето на можностите за развој и 
вклучување во меѓународната поделба на трудот; 

— проширувањето на материјалната основа на 
трудот со развој на енергетиката, сообраќајот, во-
достопанството и другите дејности од стопанската 
инфраструктура; 

— усогласувањето на односите меѓу групациите 
поврзани со односите на доходот во репродукциони 
целини; 

— политиката на формирање, пораст и односи 
во распределбата на општествениот производ и на 
доходот; 

— политиката на регионален развој и полити-
ката на побрз развој на стопански недоволно раз-
виените краишта; 

— политиката на просторен развој на Репуб-
ликата; 

— заштитата и унапредувањето на животната 
околина; 

— јакнењето на одбранбената способност и на 
општествената самозаштита на земјата; 

— унапредувањето и усовршувањето на др-
жавната управа и правосудството. 

2) Обврските што Републиката ги презела со 
договорот, односно со договорите за основите на 
општествениот план на Југославија, особено при 
усогласувањето на основите на политиката на про-
ширена репродукција, на економските односи со 
странство и на кредитната и монетарната поли-
тика, како и обврските на Републиката за обезбе-
дување побрз развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини и оси-
гурување на средства за таа цел. 

3) Насоките и рамките за донесување на мерки 
на економската политика и други мерки што, во 
согласност со прават^ и должностите утврдени со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
ги донесуваат органите на Републиката заради 
обезбедување на услови за остварување на усо-
гласените заеднички интереси на организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници и другите самоуправни организации и заед-
ници, општините и градските заедници. 

Општествениот план на Републиката ги содр-
жи и обврските и задачите што со договор однос-
но со договори за основите на тој план ги презеле 
организациите на здружениот труд и други само-
управни организации и заедници, општините и 
градските заедници. 

Со општествениот план на Републиката се ут-
врдуваат и обврските што за организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници и општините, односно градските 
заедници, произлегуваат од законите и другите 
прописи што ги донесува Собранието во рамките 
на своите права и должности утврдени со Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија. 

2. Договарање за основите на општествениот план 
на Републиката и подготвување и донесување на 

општествениот план на Републиката 

Член 92 
Собранието, по предлог од Извршниот совет на 

Собранието (Извршен совет) со одлука го утврдува 
рокот во кој Извршниот совет треба да поднесе до 
Собранието нацрт, односно предлог на општестве-
ниот план на Републиката. 

Со одлуката од став 1 на овој член или со по-
себна одлука, Собранието може да ги утврди и ос-
новните насоки и рамки на економската политика 
за наредниот среднорочен период. 

Член 93 
Извршниот совет ја утврдува програмата за 

работа во врска со договарањето за основите на 
општествениот план на Републиката и со подгот-
вувањето на општествениот план на Републиката. 

Во утврдувањето на програмата од став 1 на 
овој член учествуваат и органите на Стопанската 
комора на Македонија, на Сојузот на синдикатите 
на Македонија и на другите општествено-политич-
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ки организации во Републиката што имаат по-
себни уставни одговорности во подготвувањето и 
донесувањето на општествениот план на Репуб-
ликата. 

Со програмата од став 1 на овој член Изврш-
ниот совет ги утврдува и обврските и задачите 
на републичките органи на управата и на репуб-
личките организации во врска со подготвувањето 
на општествениот план на Републиката, со дого-
варањето за основите на тој план, како и роко-
вите за извршување на тие обврски и задачи. 

Со програмата од став 1 на овој член се ут-
врдуваат и начинот и роковите за договарање за 
основите на општествениот план на Републиката 
со организациите на здружениот труд, самоуправ-
ните интересни заедници, другите самоуправни ор-
ганизации и заедници и со општините и градските 
заедници. 

Член 94 
Со договор, односно со договори, за основите 

на општествениот план на Републиката се утврду-
ваат заедничките интереси и цели што треба да 
се остварат во периодот за кој се донесува оп-
штествениот план на Републиката, како и насо-
ките и рамките за донесување на мерките на еко-
номската политика и на другите мерки од страна 
на органите на Републиката за остварување на тие 
интереси и цели. 

Со договорот, односно со договорите, за осно-
вите на општествениот план на Републиката мо-
жат да се утврдуваат и посебни обврски и задачи 
што Републиката, организациите на здружениот 
труд, самоуправните интересни заедници и другите 
самоуправни организации и заедници, општините и 
градските заедници со тие договори ги преземаат 
заради остварување на заедничките интереси и це-
ли што треба да се остварат во периодот за кој се 
донесува општествениот план на Републиката. 

Член 95 
Извршниот совет, односно органот што тој ќе 

го овласти, се грижи за спроведување на постап-
ката за договарање за основите на општествениот 
план на Републиката и во таа постапка обезбедува 
усогласување на заедничките интереси и цели во 
општествената репродукција во целост. 

Извршниот совет го известува Собранието за 
текот на договарањето за основите на општестве-
ниот план на Републиката и за прашањата од зна-
чење за утврдување на заедничката економска и 
развојна политика по кои треба да се усогласуваат 
ставовите во Собранието. Во постапката за догова-
рање Извршниот совет постапува според насоките 
од Собранието. 

Член 96 
Договорот, односно договорите, за основите на 

општествениот план на Републиката го склучуваат 
Извршниот совет, извршните совети на собранија-
та на општините и на градските заедницр1, органи-
зациите на здружениот труд, републичките само-
управни интересни заедници и другите самоуправ-
ни организации и заедници кои со тие договори 
преземаат обврски и задачи заради остварување на 
заедничките интереси и цели. 

Во склучувањето на договорот, односно на до-
говорите за општествениот план на Републиката, 
учествуваат и Стопанската комора на Македонија 
и Сојузот на синдикатите на Македонија што со 
тој договор преземаат задачи и обврски, во соглас-
ност со нивните функции, права и обврски. 

Член 97 
Договорот, односно договорите за основите на 

Општествениот план на Републиката, се сметаат 
за склучени кога ќе ги прифатат и потпишат учес-
ниците во договарањето. 

Член 98 
Врз основа на договорот, односно на догово-

рите за основите на општествениот план на Ре-
публиката, Извршниот совет утврдува и поднесу-
ва до Собранието нацрт на општествениот план на 
Републиката. 

Кон нацртот на општествениот план на Репуб-
ликата се прилага анализа за развојот во изми-
натиот период и за основите и можностите за раз-
вој во периодот за кој се донесува општествениот 
план на Републиката, која служела како основа 
за изработка на нацртот на општествениот план на 
Републиката, како и други аналитичко-документа-
циони материјали и биланси со кои се потврдува 
дека со општествениот план на Републиката се 
обезбедува материјално-билансна основа за реали-
зација на целите и задачите на општествено-еко-
номскиот развој на Републиката. 

Член 99 
Ако до рокот определен за утврдување на на-

цртот, односно на предлогот на општествениот 
план на Републиката, не се постигне договор за 
одделни прашања од битно значење за утврдување 
на заедничката економска и развојна политика со 
општините, со организациите на здружениот труд 
здружени во заедници или со други организации 
на здружениот труд и самоуправни организации и 
заедници, Извршниот совет ќе го извести Собра-
нието за причините поради кои не е постигнат 
договор, ќе предложр! можни решенија и мерки 
и ќе постапи според насоките што ќе ги утврди 
Собранието. 

Член 100 
Врз основа на мислењата и ставовите на Со-

бранието по нацртот на општествениот план на 
Републиката, Извршниот совет утврдува и подне-
сува до Собранието предлог на општествениот план 
на Републиката. 

Општествениот план на Републиката го доне-
сува Собранието. 

Член 101 
Ако настанат услови за изменување и дополН 

нување на општествениот план на Републиката, 
Извршниот совет ќе предложи изменувања и до-
полнувања на општествениот план на Републиката 
или усогласување на целите и средствата за ос-
тварување на планот со реално-оценетите можнос-
ти и услови за развој. 

Изменувањата и дополнувањата на општестве-
ниот план на Републиката се вршат според постап-
ката за донесувањето на тој план определена со 
овој закон. 

3. Остварување на општествениот план на Репуб-
ликата и извршување на обврските од договорот 
за основите на општествениот план на Републиката 

Член 102 
Органите на Републиката, на општината и на 

градската заедница се одговорни, во рамките на 
своите права и ДОЛЖНОСТР.1, за остварувањето на 
заедничките рхнтереси и цели утврдени со општес-
твениот план на Републиката, како и за извршу-
вањето на обврските и задачите што Републиката, 
општината и градската заедница со договорот, од-
носно со договорите за основите на тој план, ги 
презеле заради остварување на заедничкргге инте-
реси и цели. 

Член 103 
Органите на Републиката, на општината и на 

градската заедница се должни, во рамките на своите 
права и должности, а заради остварување на заед-
ничките интереси и цели утврдени со општестве-
HPioT план на Републиката, навремено да преземаат 
мерки на економската политика и други мерки во 
согласност со насоките и рамките утврдени со оп-
штествениот план на Републиката, имајќи ги пред-
вид условите во кои се остваруваат тие цели и за-
дачи. 
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Надлежните органи на Републиката се должни 
на времено да му предлагаат на Собранието донесу-
вање на прописи и мерки заради извршување на 
целите и задачите утврдени со општествениот план 
на Републиката, што заради нивната природа, се до-
несуваат истовремено со донесувањето на општес-
твениот план на Републиката, односно на прописи 
и мерки заради извршување на тие цели и задачи, 
за чие донесување се овластени да ги донесат вед-
наш по донесувањето на општествениот план на 
Републиката. 

Член 104 
Ако со општествениот план, врз основа на заед-

ничките интереси и цели на развојот, се утврди 
дека извршувањето на определени задачи е неоп-
ходно за општествена репродукција, а со спогодба 
на организациите на здружениот труд или на дру-
гите самоуправни организации или заедници не мо-
желе да бидат обезбедени средства и други по-
требни услови за нивното извршување, со закон мо-
же да се утврди обврска за здружување на сред-
ства за таа цел и да се пропишат други мерки за-
ради извршување на тие задачи. 

Со Законот се утврдуваат висината на средства-
та, начинот на нивното користење, начинот и роко-
вите на нивното враќање, како и правата и обврс-
ките на организациите на здружениот труд во уп-
равувањето со здружените средства. 

Член 105 
Извршниот совет организира следење на оства-

рувањето на заедничките интереси, цели и задачи 
утврдени со општествениот план на Републиката, ја 
согледува состојбата и проблемите во остварување-
то на планот и одговара за извршувањето на заед-
"" ^хките интереси и цели во рамките на своите пра-

должности. 
Во извршувањето на задачите од став 1 на овој 

^ лен, Извршниот совет остварува соработка со ор-
ганизациите на здружениот труд, самоуправните ин-
тересни заедници и другите самоуправни организа-
ции и заедници, општините, Стопанската комора на 
Македонија, Службата на општественото книговод-
ство, Сојузот на синдикатите на Македонија и дру-
гите општествено-политички организации, кои имаат 
уставни одговорности во врска со остварувањето на 
општествениот план на Републиката. 

Член 106 
Органите на управувањето на организациите на 

здружениот труд и на другите самоуправни органи-
зации и заедници и извршните, работоводните и 
другите органи на тие организации и заедници се 
одговорни, во рамките на своите права и должнос-
ти, за извршувањето на обврските и задачите што 
самоуправните организации и заедници ги презеле 
со договорот, односно со договорите за основите на 
општествениот план на Републиката и се должни да 
утврдуваат програми за извршување, рокови и на-
чинот на извршување на тие обврски и задачи, ре-
довно да го следат нивното извршување и да пре-
земаат мерки за извршувањето на тие обврски и 
задачи. 

Член 107 
Заинтересираните организации на здружениот 

труд, банките и другите финансиски организации, 
како и другите организации и заедници можат, са-
ми или заедно со надлежните републички органи, 
самоуправно да формираат заеднички Координацио-
ни и други работни тела заради усогласување на 
својата активност во извршувањето на обврските и 
задачите утврдени со договорот, односно со дого-
ворите за основите на општествениот план на Ре-
публиката за прашањата од заеднички интерес. 

Член 108 
Извршниот совет е должен во роковите што ќе 

ги определи Собранието да го известува Собранието 
за остварувањето на среднорочниот општествен 
план на Републиката, односно за извршувањето на 
обврските од договорите за основите на тој план, 
како и за мерките што, во рамките на своите пра-
ва и должности, ги презел или има намера да ги 
преземе, односно да му предложи на Собранието 
да ги донесе. 

Извршниот совет најдоцна до 30 септември се-
која година, во текот на периодот за кој е донесен 
среднорочниот општествен план на Републиката, врз 
основа на анализата за остварување на среднороч-
ниот општествен план на Републиката во измина-
тиот период и оцената на можностите за оствару-
вање на тој план во наредната година, поднесува 
до Собранието извештај за остварувањето на сред-
норочниот општествен план на Републиката во из-
минатиот период, со своја оценка на можностите 
за развој во наредната година и со предлози на 
мерки што треба да се донесат заради остварување 
на општествениот план на Републиката во таа го-
дина. 

Член 109 
Извршниот совет секоја година подготвува и 

поднесува до Собранието предлог на резолуција за 
политиката на остварувањето на среднорочниот оп-
штествен план на Републиката за наредната годи-
на, со предлог на мерки. 

Член НО 
Ако со резолуцијата за политиката на оствару-

вањето на среднорочниот општествен план на Репуб-
ликата за наредната година се менуваат динамиката 
и начинот на извршување на обврските и задачите 
на организациите на здружениот труд, другите са-
моуправни организации и заедници и на општи-
ните и градските заедници утврдени со среднороч-
ниот општествен план на Републиката, Собранието 
може за тоа да одлучува само во согласност со ор-
ганизацијата, односно заедницата, која таквите об-
врски и задачи ги презела со договорот, односно со 
договорите за основите на општествениот план на 
Републиката. 

4. Задачи, права, должности и одговорности на ре-
публичките органи на управата и на републичките 
организации во подготвувањето, донесувањето и ос-
тварувањето на општествениот план на Републиката 

Член 111 
Надлежните републички органи на управата, 

надлежните републички организации и Службата ,на 
општественото книговодство обезбедуваат, на начин 
определен со прописите за системот на информира-
ње, постојано и редовно информирање на работните 
луѓе во организациите на здружениот труд и во дру-
гите самоуправни организации и заедници и во оп-
штините и градските заедници, за податоците и 
фактите за кои водат евиденција или со кои рас-
полагаат, а кои се од значење за договарањето за 
основите на плановите на самоуправните организа-
ции и заедници и за плановите на ошнтествено-по-
литичките заедници и за подготвувањето, донесува-
њето и остварувањето на тие планови. 

Органите и организациите од став 1 на овој член, 
како и Службата на општественото книговодство, 
обезбедуваат достапност на информациите за тие 
податоци и факти. 

Во извршувањето на обврските од став 1 на 
огој член, републичките органи на управата и ре-
публичките организации можат, самостојно или во 
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соработка со други републички органи на управата 
и републички организации и со други стручни орга-
низации во областа на информирањето, да издаваат 
билтени и други публикации за податоците и ф а к -
тите од став 1 на овој член. 

Член 112 
Републичките органи на управата и републич-

ките организации, во рамките на своите права и 
должности., во постапката на договарање за основи-
те на општествениот план на Републиката, и за под-
готвување, донесување и остварување на тој план: 

— го следат договарањето на организациите на 
здружениот труд и на другите самоуправни органи-
зации и заедници, на општините и на градските за-
едници за основите на општествениот план на Ре-
публиката и за остварувањето на тој план; 

— даваат иницијативи и предлози за постапката 
за договарање за основите на општествениот план на 
Републиката; 

— соработуваат со организациите на здружениот 
труд и со другите самоуправни организации и заед-
ници и со органите на општините во постапката за 
договарање и во таа постапка им даваат стручна 
помош. 

Републичките органи на управата и републич-
ките организации за овие прашања соработуваат и 
со Стопанската комора на Македонија и со други 
општи здруженија и организации на здружениот 
труд. 

Органите и организациите од став 1 на овој член 
се должни да му укажуваат на Извршниот совет 
на. проблемите во врска со договарањето за општес-
твениот план на Републиката и со остварувањето 
на тој план, да му предлагаат мерки од неговата 
надлежност, како и да преземаат мерки за чие пре-
земање се овластени. 

Член 113 
Републичките органи на управата и републич-

ките организации остваруваат постојана соработка 
со соодветните органи на учесниците во договара-
њето за основите на општествениот план на Репуб-
ликата, како и во подготвувањето, донесувањето и 
остварувањето на тој план и по тие прашања се 
известуваат меѓусебно. 

Член 114 , 
Спрема работниците во органите на управата, 

кои се одговорни за неизвршувањето на работите и 
задачите што се однесуваат на остварувањето на оп-
штествениот план на Републиката или за неизвр-
шувањето на обврските и задачите што Републи-
ката ги презела со самоуправните спогодби или со 
договорите за основите на плановите, ќе се преземат 
соодветни санкции и мерки предвидени со закон или 
други прописи. 

Д е л ч е т в р т и 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 115 
Одредбите од член 1 до 26 од овој закон се при-

менуваат и врз општествениот план на Републиката, 
ако со одредбите на член 89 до 114 од овој закон 
не е определено поинаку. 

Член 116 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

133. 
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 ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за градежно земјиште, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните, одржани на 20 март 1979 година. 

Број 08-773 
20 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и постап-

ката за определување на градежното земјиште во 
градовите и населбите од градски карактер и во 
други подрачја предвидени за станбена и друга 
комплексна изградба; правата на градежното зем-
јиште; основањето на самоуправни интересни за-
едници и општите начела за доделување, уредува-
ње и употреба на градежното земјиште. 

Член 2 
Како градежно земјиште, во смисла на овој 

закон, се смета изграденото и неизграденото зем-
јиште во градовите и во населбите од градски ка-
рактер и во други подрачја предвидени за стан-
бена и друга комплексна изградба, кое е опреде-
лено според досегашните прописи, и земјиштето 
кое во согласност со условите и според постапката 
утврдена со овој закон го определува собранието 
на општината. 

Земјиштето во градовите и во населбите од 
градски карактер и во други подрачја предвидени 
за станбена и друга комплексна изградба (градеж-
но земјиште), го определува собранието на општи-
ната со одлука и на ова земјиште не може да по-
стои право на сопственост. 

Член 3 
Собранието на општината ги уредува работите 

кои се однесуваат на доделувањето, уредувањето 
и употребата на градежното земјиште. 

Собранието на општината, во рамките на свои-
те права и должности утврдени со Уставот и со 
закон врз основа на усогласените интереси и на 
заеднички утврдените потреби, можности и услови 
за развој на населбите како комплексни животни 
и работни средини, се грижи и обезбедува рацио-
нално користење на градежното земјиште во сог-
ласност со просторните и урбанистичките планови. 

Член 4 
Работите на уредувањето и употребата на гра-

дежното земјиште се дејност од посебен опште-
ствен интерес. 
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Член 5 
На организациите на здружен труд што вршат 

уредување на градежно земјиште соодветно се 
применуваат одредбите на Законот за работењето 
и управувањето на организациите на здружениот 
труд што вршат комунални дејности од посебен 
општествен интерес. 

Член 6 
Во општината може да се утврди работите на 

уредувањето и употребата на градежното земјиште 
да се остваруваат во самоуправните интересни за-
едници. 

Член 7 
На организациите на здружен труд, кои вршат 

уредување на градежното земјиште, се примену-
ваат одредбите на Законот за работењето и упра-
вувањето на организациите на здружен труд што 
вршат комунални дејности од посебен општествен 
интерес. 

Член 8 
Собранието на општината во рамките на свои-

те права и должности утврдени со Уставот и за-
кон, врз основа на усогласени интереси и на заед-
нички утврдени потреби, можности и услови за 
развој на населбите како комплексни животни и 
работни средини, се грижи и обезбедува рационал-
но користење на градежното земјиште во склад со 
просторните и урбанистичките планови, како и 
остварувањето на други општи интереси во поглед 
на доделувањето, уредувањето и употребата на 
градежното земјиште. 

II. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Член 9 
Одлука за определување на градежно земји-

ште во смисла на член 2, став 2 на овој закон со-
бранието на општината донесува, по претходно 
прибавени мислења од организациите на здружен 
труд, самоуправните интересни заедници, месните 
заедници и други организации и заедници опреде-
лени со одлука на собранието на општината во со-
гласност со статутот на општината. 

Со одлуката за определување на градежното 
земјиште од став 1 на овој член се утврдуваат 
границите на опфатеното земјиште со катастарски 
податоци за парцелите. 

Член 10 
Како населба од градски карактер собранието 

на општината може со одлука да прогласи насе-
лено место, кое според изграденоста, дејностите и 
другите особености има или добива градски ка-
рактер и за кое е донесен основен урбанистички 
план. 

Член 11 
Како градежно земјиште, може да се опреде-

ли земјиштето за кое е донесен план за реализа-
ција и ако изградбата на тоа земјиште во целина 
или во поголем дел ќе се изврши најдоцна во рок 
од 10 години од влегувањето во сила на одлуката 
од член 2 став 2 на овој закон. 

Член 12 
Како изградено градежно земјиште, во смисла 

на овој закон, се смета земјиште на кое е изгра-
дено објект од траен карактер и земјиште што 
служи за редовна употреба на тој објект. 

Член 13 
Собранието на општината може со одлука да 

го намали градежното земјиште во градот, насел-
бата од градски карактер или друго подрачје, до-

колку нема реални изгледи тоа да биде изградено 
во целина или во негов поголем дел, во рок од 
10 години од донесувањето на одлуката од член 2, 
став 2 на овој закон. 

На градежното земјиште од став 1 на овој член 
може повторно да се изврши поопштествување ко-
га за тоа ќе има потреба. 

III. ПРАВА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 14 
Со градежното земјиште доделено на опште-

ствени правни лица управуваат работниците или 
другите работни луѓе во односното општествено 
правно лице. 

Општината може градежното земјиште со кое 
управува да го даде на привремено користење. 

Член 15 
Поранешниот сопственик на неизградено гра-

дежно земјиште има право да го користи тоа зем-
јиште до денот кога врз основа на решението на 
општинскиот орган на управата надлежен за имот-
но-правните работи е должен да го предаде на ко-
рисникот. 

Поранешниот сопственик може и пред донесу-
вањето на решението од став 1 на овој член да 
ft го предаде земјиштето на општината, а општи-
ната е должна тоа земјиште да го прими. 

Надоместокот за исплата на земјиштето од 
став 2 на овој член се врши во рокови што ќе ги 
утврди собранието на општината, а кои не можат 
да бидат подолги од 3 години од денот на преда-
вањето на земјиштето. 

По исклучок, надоместокот од став 3 на овој 
член на поранешниот сопственик му се исплатува 
веднаш ако е земјоделец и ако тоа земјиште му е 
единствен или главен извор на приходи, ако е не-
способен за работа поради старост, долготрајна бо-
лест, инвалидност и сл., или ако добил отпуст од 
државјанството на СФРЈ. 

Член 16 
Сопственикот на зградата има право да го ко-

ристи земјиштето што е под зградата и земјиштето 
што е потребно за нејзината редовна употреба од 
денот кога тоа земјиште станало општествена соп-
ственост. 

Правото на користење на земјиштето од став 1 
на овој член трае с^ додека постои зградата на тоа 
земјиште и тоа право не може одделно да се пре-
несува. 

Сопствениците на посебни делови од згради 
подигнати на земјиште на кое постои право на ко-
ристење, спогодбено го утврдуваат начинот на ко-
ристење на тоа земјиште, а во случај на несогла-
сување — решава надлежниот суд во вонпроцесна 
постапка: 

Доделената градежна парцела на која е изгра-
дена зграда спрема урбанистичкиот план не може 
да биде предмет на физичка делба помеѓу сопстве-
ниците на посебни делови од зградата. 

Член 17 
Поранешниот сопственик на неизградено^ гра-

/сежно земјиште има предимствено право на ко-
ристење на тоа земјиште на една градежна пар-
цела за изградба на станбена зграда на која, спо-
ред законот, може да има право на сопственост, 
ако врз основа на планот за реализација може на 
тоа земјиште да се подигне таква зграда. 

Предимственото право на користење од став 1 
на овој член може поранешниот сопственик да го 
оствари ако во моментот на донесувањето на актот 
за преминување на тоа земјиште во општествена 
сопственост, го немал во сопственост максимумот 
на згради односно станови определени со закон, 
ниту со изградбата би го надминал тој максимум. 
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Предимствено право на по една градежна пар-
цела за изградба на станбена зграда ќе се признае 
и на потомците, посвоениците, родителите и на по-
своителите на поранешниот сопственик, кои имаат 
формирано потесно семејство, под услов да немаат 
сопствен стан односно станбена зграда. 

Предимствено право на изградба на станбена 
зграда на една градежна парцела може да се приз-
нае на две или на повеќе лица за изградба на ста-
нови — како посебни делови на зграда. 

Член 18 
Предимственото право од член 17, став 1 и 3 

на овој закон ќе се оствари ако земјиштето на по-
ранешниот сопственик влегува во градежната пар-
цела со повеќе од 50%. 

По исклучок од став 1 на овој член, кога зем-
јиштето што е одземено од поранешниот сопстве-
ник за изградба на семејна станбена зграда изне-
сува повеќе од 400 м2 и влегува во две или повеќе 
градежни парцели, а на ниту една од нив пора-
нешниот сопственик не може да го оствари пре-
димственото право на користење на градежното 
земјиште за изградба на семејна станбена зграда, 
општината е должна да му даде на користење 
друга градежна парцела доколку со таква распо-
лага и доколку поранешниот сопственик нема соп-
ствен стан, или има но не ги задоволува неговите 
лични и семејни потреби. 

Во смисла на став 2 од овој член, ќе се смета 
дека општината располага со друга градежна пар-
цела доколку во рок од 2 години од одземањето 
на земјиштето од владеење на поранешниот соп-
ственик, додели на користење градежно земјиште 
за изградба на семејна станбена зграда. 

Кога земјиштето на поранешниот сопственик, 
кое изнесува повеќе од 400 м2, се одземе заради 
изградба на колективна станбена зграда, поранеш-
ниот сопственик има предимствено право на купу-
вање стан во таа зграда, доколку нема сопствен 
стан или има но не ги задоволува неговите лични 
и семејни потреби. 

Член 19 
Правата од член 15 став 1 и од член 17 став 1 

на овој закон поранешниот сопственик може да ги 
пренесе само на брачниот другар, потомците, по-
своениците, родителите и посвоителите, кои тие 
права не можат да ги пренесат со правна работа 
на други лица. 

Правата од став 1 на овој член можат да ги 
наследат законските наследници на поранешниот 
сопственик, како и законските наследници на ли-
цата на кои поранешниот сопственик го пренел 
тоа право. 

Правото од член 17 став 1 на овој закон може 
да се пренесе и да се наследи од лицата од став 1 
и 2 на овој член, ако лицето на кое се пренесува 
односно наследникот го нема во сопственост мак-
симумот на згради односно станови определен со 
законот, ниту со изградба би го надминал тој мак-
симум. 

Член 20 
Лицата на кои им е признаено предимствено 

право и лицата на кои им е доделено градежно 
неизградено земјиште, правото на градба на тоа 
земјиште не можат да го пренесуваат со правна 
работа на други лица заради заедничка изградба, 
освен на лицата од член 19 став 1 на овој закон. 

Договорот склучен спротивно на одредбите од 
став 1 на овој член не произведува правно деј-
ство. 

Член 21 
Кога од земјиштето што било сопственост на 

повеќе лица се формираат градежни парцели кол-
ку што има сопственици, секој од нив може да 
оствари предимствено право на користење, ако се 
исполнети и другите услови определени со овој 
закон 

Ако од земјиштето што било сопственост на 
повеќе лица се формира една или повеќе градеж-
ни парцели, а бројот на сопствениците е поголем 
од бројот на градежните парцели, а ниту еден од 
нив според својот сопственички дел не ги испол-
нува условите од член 18 на овој закон, тоа право 
ќе се оствари со спогодба меѓу сосопствениците. 

Поранешните сосопственици од став 2 на овој 
член, ^ кои нема да постигнат спогодба во рокот 
што ќе им го определи општинскиот орган на уп-
равата, надлежен за имотно-правните работи, го 
губат правото на предимствено користење на гра-
дежното земјиште. 

Поранешните сосопственици можат да се спого-
дат да го користат предимственото право на една 
градежна парцела за изградба на станови — како 
посебни делови од зграда. 

Член 22 
По барањето за остварување на предимстве-

ното право на користење на градежното земјиште 
решава општинскиот орган на управата надлежен 
за имотно-правните работи. 

Член 23 
Ако лицето на кое му е признаено предимстве-

но право на користење на градежно земјиште, не 
започне со изградба на зградата во рок од две го-
дини од денот на правосилноста на решението со 
кое му е признато предимствено право на користе-
ње на земјиштето, освен во оправдани причини 
(долготрајна болест, инвалидност, смрт во семеј-
ството и слично), општинскиот орган на управата 
надлежен за имотно-правни работи со решение ќе 
утврди дека поранешниот сопственик го изгубил 
предимственото право на користење. 

На поранешниот сопственик од став 1 на овој 
член му припаѓа надоместок во висина на вистин-
ските трошоци и нив ги сноси општината. 

Во случај на спор за висината на трошоците 
решава надлежниот суд. 

Член 24 
Лицата на кои им е признато предимствено 

право на користење на градежно земјиште, според 
одредбите на овој закон, во поглед на тоа земји-
ште, ги имаат истите права и обврски како и ли-
цата на кои им е доделено земјиште на користење 
според важечките прописи. 

Член 25 
Лицето на кое му е доделено градежно зем-

јиште, како и лицето кое ќе оствари предимствено 
право на користење на градежно земјиште заради 
изградба на семејна станбена зграда, не може со 
правна работа да отуѓи недовршена станбена згра-
да како ни довршена станбена зграда во рок од 
5 години од денот на издавањето на одобрението 
за употреба на зградата, освен на лицата од член 
19 на овој Закон. 

По исклучок од став 1 на овој член, недовр-
шена и довршена станбена зграда може да се 
отуѓи пред истекот на рокот од 5 години ако про-
дажбата се врши поради селидба надвор од под-
рачјето на општината, а во градовите со повеќе 
општини, надвор од подрачјето на градот, тешка 
болест, смрт на сопственикот или смрт на член од 
неговото семејно домаќинство. 

Договорот склучен спротивно на одредбите од 
став 1 на овој член не произведува правно дејство. 

Член 26 
На поранешните сопственици на градежното 

неизградено земјиште на кои им се одзема тоа 
земјиште од владеење, врз основа на решение на 
надлежниот орган во смисла на член 15 став 1 на 
овој закон, им припаѓа паричен надоместок според 
одредбите о д Законот за експропријација. 
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Надоместокот од став 1 на овој член општи-
ната е должна да му го исплати на поранешниот 
сопственик во рок од 15 дена од денот на постиг-
натата спогодба односно од правосилноста на од-
луката со која е определен надоместокот. 

Ако градежното земјиште е одземено од по-
ранешниот сопственик пред постигнатата спогодба 
односно правосилноста на одлуката со која е опре-
делен надоместокот, општината е должна на по-
ранешниот сопственик да му исплати камата во 
висина на каматата пропишана за штедните вло-
гови по видување од денот на одземањето на зем-
јиштето до истекот на рокот од став 2 на овој 
член. 

Ако општината во рок од став 3 на овој член 
не му го исплати надоместокот на поранешниот 
сопственик, должна е на износот на неисплатениот 
надоместок да плати двојна камата од став 3 на 
овој член, од денот на истекот на тој рок од денот 
на исплатата. Освен тоа, поранешниот сопственик 
може да бара и надоместок на штета. 

По исклучок од став 1 на овој член, на пора-
нешните сопственици на кои приходите од земјо-
делството им е единствен или главен извор за жи-
веење, надоместок може да им се определи, по 
нивно барање, со давање во замена на друго зем-
јоделско земјиште. 

IV. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ 

Член 27 
Работите на уредувањето и употребата на гра-

дежното земјиште во самоуправната интересна за-
едница, ги остваруваат работниците во организа-
циите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници, работните луѓе во мес-
ните заедници и работните луѓе што вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани преку своите делегации и де-
легати. 

Работниците и работните луѓе од став 1 на овој 
член, при донесувањето на програмите за уреду-
вање и употреба на градежното земјиште се долж-
ни да се придржуваат кон начелата и решенијата 
содржани во просторните и л^рбанистичките пла-
нови, раководејќи се од научните, техничките и 
технолошките достигнувања и начелото на рацио-
нално користење на општествените средства тео 
согласност со тековните и развојните потреби и 
можности. 

Член 28 
Работите на уредувањето и употребата на гра-

дежното земјиште, во согласност со начелата на 
рационалност и целесообразност, може да се орга-
низираат во рамките на самоуправната интересна 
заедница на станувањето. 

Член 29 
Самоуправната спогодба за основање на само-

управна интересна заедница и нејзиниот статут ги 
потврдува собранието на општината. 

Член 30 
Самоуправните интересни заедници може да 

основаат сојузи на самоуправни интересни заедни-
ци. 

Член 31 
Вршењето на работите на уредувањето на гра-

дежното земјиште, самоуправната интересна заед-
ница може да го довери на соодветна организаци-
ја на здружен труд во општината. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на 
овој член. по правило, ги врши стручните и други 
работи за потребите на самоуправната интересна 
заеднина. 

Член 32 
Организацијата на здружен труд што врши 

уредување на градежно земјиште и другите орга-
низации и заедници во оваа дејност, ги усогласу-
ваат своите планови за работа и програмите за 
развој меѓусебно и со програмите и плановите на 
други самоуправни организации и заедници со кои 
остваруваат заеднички интереси и цели, како и со 
општествените планови на општината. 

Член 33 
Ако самоуправната интересна заедница однос-

но нејзините основни заедници и единици не до-
несат одлука за прашање од кое битно зависи неј-
зината работа, собранието на општината може, под 
услови и по постапка пропишани со закон, да до-
несе одлука со која привремено се решава тоа 
прашање. 

Член 34 
Собранието на општината непосредно и преку 

самоуправните интересни заедници и организаци-
ите на здружен труд што вршат уредување на гра-
дежното земјиште, како и преку соодветни органи 
и научно-истражувачки, специјализирани стручни 
и други организации на здружен труд, ја следи 
состојбата во оваа област и го поттикнува нејзи-
ното унапредување, врши општествен и стручен 
надзор и презема други мерки од општ општествен 
интерес. 

Член 35 
Во работите што се однесуваат на уредувањето 

и употребата на градежното земјиште се користат 
стручни услуги на научно-истражувачки, специја-
лизирани стручни и други организации на здру-
жен труд во областа на просторното планирање, 
урбанизмот и други научни дисциплини. 

V. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Член 36 
Градежното земјиште со кое управува општи-

ната го доделува на користење на општествени 
правни лица, на здруженија на граѓани и на други 
граѓански правни лица заради изградба на објекти 
за нивни потреби, како и на граѓани за изградба 
на станбени и деловни згради на кои можат да 
стекнат право на сопственост. 

Општината може да додели градежно неизгра-
дено земјиште (една градежна парцела) на две или 
повеќе лица за изградба на станови како посебни 
делови од зграда. 

На општествено правно лице може да му се 
додели градежно земјиште на користење без на-
доместок, а со надоместок само до висината на 
вредноста на вложувањата извршени на тоа земји-
ште, а на граѓани и други граѓански правни лица 
— само со надоместок. 

Член 37 
Градежното земјиште може да се доделува на 

користење под услови, на начин и по постапка 
што ги пропишува собранието на општината. 

Правата и обврските помеѓу општината и ко-
рисникот на градежното земјиште се уредуваат со 
договор. 

VI. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Член 38 

Изградбата на станбени, стопански, комунални 
и други објекти се врши на уредено градежно зем-
јиште. 
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Објектите од став 1 на овој член можат да се 
градат и на земјиште што не е уредено. Во тој 
случај корисникот е должен, врз основа на дого-
вор, да го уреди земјиштето. 

Член 39 
Уредувањето на градежното земјиште се врши 

врз основа на среднорочни и едногодишни про-
грами, кои ги донесува собранието на општината, 
односно собранието на соодветната самоуправна 
интересна заедница во согласност на собранието 
на општината, ако уредувањето на градежното 
земјиште е пренесено на самоуправната интересна 
заедница, како јавно овластување. 

Член 40 
Програмата за уредување на градежното зем-

јиште особено ги содржи следниве елементи: 
- подрачјето со поблиско определување на 

земјиштето ш(то се уредува; 
—- обемот на уредувањето и степенот на опре-

мувањето со комунални објекти и инсталации; 
- пресметката на трошоците за уредувањето; 
- изворите на финансирањето на уредува-

њето; 
—' начинот на здружувањето и насочувањето 

на средствата за уредување и 
- динамиката на извршувањето на програ-

мата. 

Член 41 
Во уредувањето на градежното земјиште и во 

неговото финансирање учествуваат: општината, 
месната заедница, самоуправните интересни заед-
ници и други организации на здружен труд, како 
и инвеститорите. 

Со програмата за уредување на градежното 
земјиште се утврдува учеството на одделните 
учесници од став 1 на овој член во финансира-
њето на уредувањето на градежното земјиште. 

Со програмата за уредување на градежното 
земјиште се утврдува кои трошоци за уредување 
на градежното земјиште и во кој износ можат да 
ја оптоваруваат цената на станот, согласно со оп-
штествениот договор за основните елементи, усло-
вите и мерилата за формирање на цената на 
станот. 

Член 42 
За уредување на градежно земјиште се плаќа 

надоместок, кој се утврдува со договор. 
Износот на надоместокот од став 1 на овој 

член, согласно со програмата за уредување на гра-
дежното земјиште, се утврдува сразмерно со вкуп-
ните трошоци за уредување на поголеми комплек-
си на градежно земјиште, земајќи ја предвид и 
нивната намена, положбата и други посебни свој-
ства. 

За градежно земјиште на кое се дозволува 
градба, а не се врши уредување на тоа земјиште, 
не може да се пропише обврска за плаќање на 
надоместок за уредување при издавањето на доз-
вола за градба. 

Тие односи се уредуваат тогаш кога ќе се 
почне со уредување на тоа земјиште. 

Член 43 
Средствата што се остваруваат преку надомес-

токот за уредување на градежното земјиште, мо-
жат да се употребат само за таа намена. 

VII. УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Член 44 
Собранието на општината, односно самоуправ-

ната интересна заедница во согласност со собра-
нието на општината, може да утврди надоместок 
за употреба на градежното земјиште според обе-
мот и степенот на опременоста со комунални об-
јекти и инсталации. 

Со одлуката од став 1 на овој член се уредува 
висината, роковите на плаќањето и начинот на 
пресметувањето на надоместокот. 

Надоместокот од став 1 на овој член го плаќа 
непосредниот корисник на таквото земјиште. 

Како непосреден корисник, во смисла на став 
3 на овој член, се смета носителот на правото на 
користење на недвижности, сопственикот и носи-
телот на станарското право. 

Член 45 
Надоместокот за употреба на уреденото гра-

дежно земјиште се плаќа по единица површина 
посебно за градежното земјиште и посебно за из-
граден користен простор. 

Член 46 
Средствата од надоместокот од член 45 на овој 

закон се користат за финансирањето на изградба-
та на комунални објекти и инсталации и за уре-
дување на градежното земјиште. 

По исклучок, дел од средствата за надоместо-
кот за употреба на градежното земјиште може да 
се употреби како учество во трошоците за одржу-
вање на комуналните објекти и на инсталациите. 

Член 47 
Надоместок за употреба на градежното земји-

ште не може да се утврди, ако тоа земјиште се 
употребува: 

— за потребите на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита; 

—' за згради на странски држави што служат 
за потребите на странски дипломатски и конзу-
ларни претставништва и за живеење на нивниот 
персонал, под услови на реципроцитет; 

—- за згради на Меѓународни и меѓудржавни 
организации што служат за потребите на тие ор-
ганизации и за живеење на нивниот персонал, ако 
со меѓународна спогодба не е определено поина-
ку; и 

— за згради и простории што им служат на 
верските заедници за вршење на нивната верска 
дејност. 

Собранието на општината, односно самоуправ-
ната интересна заедница во согласност со собра-
нието на општината, може целосно или делимично 
да ги ослободи од плаќање на надоместок за ко-
муналните објекти и инсталациите организациите 
на здружен труд од општествените дејности, ху-
манитарни и други општествени организации кои 
вршат дејност од општествен интерес. 

Член 48 
Надоместокот за употреба на уреденото гра-

дежно земјиште се утврдува зависно од погоднос-
тите што определено земјиште му ги дава на ко-
рисникот (положбата на земјиштето во населбата 
или населеното место, сообраќајната поврзаност со 
центарот, снабденоста со комунални објекти и ин-
сталации, рационалност на користење и други 
околности од значење за користење на тоа зем-
јиште). 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Прописите на општините донесени според за-

коните што беа во сила до донесувањето на овој 
закон, ќе се усогласат со одредбите на овој закон 
во рок од 2 години по неговото влегување во сила. 

Член 50 ^ 
Ако до влегувањето во сила на овој закон 

постапката за одземање на градежното земјиште 
и за признавање на предимствено право на ко-
ристење на градежното земјиште не е правосилно 
завршена, таа ќе се доврши според одредбите на 
овој закон, доколку тоа е поповолно за поранеш-
ниот сопственик. 
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Одредбите на член 13, член 15, член 17 став 3 
и 4 и член 18 став 2 на овој закон ќе се приме-
нуваат и на градежните земјишта што биле на-
ционализирани, односно поопштествени по 26. XII. 
1958 година, а кои не се правосилно одземени од 
владеење на поранешниот сопственик. 

Член 51 
Предимственото право на користење, според 

одредбите на овој закон, не можат да го остварат 
поранешните сопственици на кои тоа право им 
било правосилно признаено врз основа на пропи-
сите што биле во сила до влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 52 
Одредбите на член 36 — 48 на овој закон непо-

средно не се применуваат. 

Член 53 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат: 
1. Законот за условите за определување на 

градежното земјиште во градовите и населбите од 
градски карактер („Службен весник на СРМ", 
бр. 10/73); 

2. Законот за уредувањето на градежното зем-
јиште („Службен" весник на СРМ", бр. 45/72); 

3. Законот за придонесот за користење на 
градско земјиште („Службен весник на СРМ", 
бр. 45/72); и 

4. Одредбите од глава VI (член 60—69) од За-
конот за експропријација („Службен весник на 
СРМ", бр. 47/73 и 22/76). 

Член 54 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

134. 
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 ПРОГЛАСУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за промет со земјишта и 
згради, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година. 

Број 08-782 
20 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Блигоја Талески, с, р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 

Член 1 
Во Законот за промет со земјишта и згради 

(„Службен весник на СРМ", број 36/75 и 41/75), во 
член 11 во четвртиот ред, по зборот „згради" се 
става точка и останатите зборови до крајот на ре-
ченицата се бришат. 

Член 2 
По член 17, се додаваат два нови члена 17-а и 

17-6 кои гласат: 

„Член 17-а 
Договорот за промет со недвижности од името 

на општината или градската заедница го склучува 
функционерот што раководи со општинскиот орган 
на управата, надлежен за финансии, врз основа 
на акт донесен од собранието на општината, од-
носно на градската заедница. 

Член 17-6 
Договорот за промет со недвижности од името 

на Републиката го склучува функционерот што 
раководи со републичкиот орган на управата, над-
лежен за финансии, врз основа на акт на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Стручните работи околу склучувањето на до-
говорот од став 1 на овој член и евиденцијата на 
склучените договори ги врши републичкиот орган 
на управата надлежен за имотно-правни работи." 

Член 3 
Во член 19, став 2 во последниот ред, по збо-

ровите: „заверувањето на", се додаваат зборовите: 
„потписите на договорните странки на". 

Член 4 
Во член 24, став 3 во првиот ред, по зборовите: 

„заверување на", се додаваат зборовите: „потпи-
сите на договорните странки на". 

Член 5 
Во член 25, став 7 во вториот ред, по зборот 

„потписите", се додаваат зборовите: „на договор-
ните странки". 

Член 6 
Во член 30, став 1 во четвртиот ред, по зборот 

„заверувањето", се додаваат зборовите: „на пот-
писите на договорните странки", а во претпослед-
ниот ред зборот „со" се заменува со зборовите: 
,.ВРЗ основа на". 

Член 7 
Во член 34 во вториот ред, зборот „со" се за-

менува со зборовите: „врз основа на". 

Член 8 
Во член 35 во првиот ред, зборот „со" се заме-

нува со зборовите: „врз основа на". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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135. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ 

ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за определување повлас-
тици во јавниот патнички сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
20 март 1979 година. 

Број 08-764 
20 март 1979 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО 

ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Законот за определување повластици во 

јавниот патнички сообраќај („Службен весник на 
СРМ", бр. 38/66 и 18/77) вo член 1 на крај од став 2 
наместо точка се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „освен за превоз на слепи лица и нивните 
придружници во воздушниот сообраќај." 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
,,,Слепите лица со способност на видливост до 

10% со живеалиште во Социјалистичка Република 
Македонија имаат право на повластен превоз за 
шест патувања годишно, и тоа: 75% од редовната 
превозна цена во железничкиот, поморскиот, реч-
ниот и патниот сообраќај и 50% од редовната пре-
возна цена во воздушниот сообраќај. 

Придружникот на слепото лице од став 1 на 
овој член има право на бесплатен превоз во же-
лезничкиот, поморскиот, речниот и 'патниот соо-
браќај и на повластен превоз од 50% од редовната 
превозна цена во воздушниот сообраќај". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

136. 
Врз основа на член 4 од Законот за наградата 

„Климент Охридски" („Службен весник на СРМ", 
бр. 36/77), Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и на Општествено-политички-
от собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

I. Се разрешуваат претседателот и членовите 
на Одборот за доделување на наградата „Климент 
Охридски" поради истекот на мандатот: 

— претседателот Петар Паноски; 
— членовите: 
д-р Воислав Кушевски, 
инж. Митре Топузовски, 
Дестан Ајредин Сулејмани, 
д-р Душко Цацков, 
Омери Акиф, 
Милисав Акимовски, 
Слободанка Гоновска, 
Елена Ѓурковиќ, 
Цвета Ристевска, 
Кире Поповски, 
Миле Поповски, 
Авни Златку, 

Ѓорги Лумбуровски, 
Ариф Аго, 
Нада Гешовска, 
Јован Реџовски, 
Драгица Фиданова, 
Душко Наков, 
Арсена Деспотовска и 
Стојмир Ристевски. 

II. Во Одборот за доделување на наградата 
„Климент Охридски" се именуваат: 

— за претседател 
БУДИМКА РОМАНО, претседател на Репуб-
личкиот одбор на Синдикатот на работниците 
од образованието, науката и културата, 
— членови: 
КИРО ДАВИДОВСКИ, директор на Филхар-
монијата на Македонија, 
ЈОВАН БОШНАЧКИ, претседател на Опште-
ствено-политичкиот собор на Собранието на 
општина Делчево, 
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА, секретар на Секрета-
ријатот за општествена дејност на Собранието 
на општината Битола, 
БЛАГОЈА ДИМОВСКИ, помошник на секрета-
рот на Републичката заедница за насочено об-
разование, 
ВУКОСАВА ДОНЕВА, артист во Драмскиот 
театар во Скопје, 
ПЕРО ИЛИЕВСКИ, директор на Електрома-
шинскиот училишен центар „Никола Тесла" — 
Скопје, 
ЉУТВИ МАРКУ, директор на гимназијата 
„Здравко Чочковски" — Дебар, 
ВАНЧО МИХАЈЛОВСКИ, претседател на Со-
борот на здружениот труд на Собранието на 
општина Кичево, 
ТИХО НАЈДОВСКИ, потпретседател на Собра-
нието на општина — Титов Велес, 
ОЛИВЕРА НИКОЛОВА, новинар во Радио Те-
левизија — Скопје, 
АБДУЛА ОСМАНИ, член на Советот на Ре-
публиката, 
АЛЕКСО ПАЛАЗОВ, директор на Работнички-
от универзитет во Струмица, 
АБДУЛХАК САЛИ, виш кустос во Заводот за 
заштита на спомениците на културата и На-
роден музеј во Охрид, 
м-р АНДОН СИМОВСКИ, професор на Факул-
тетот за физичка култура во Скопје, 
ЈОВАН СТРЕЗОВСКИ, писател, директор на 
Струшките вечери на поезијата, 
ЛЕНЧЕ ТАСЕВА, секретар на Конференцијата 
за општествена активност на жените на Ма-
кедонија, 
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КИРО ТАСКОВСКИ, секретар на Општински-
от комитет на СКМ, — Крива Паланка, 
д-р ЛИЛЈАНА ТОДОРОВА, вонреден профе-
сор на Филолошкиот факултет во Скопје, 
КРСТЕ АНГЕЛОВСКИ, професор на Педагош-
ката академија во Скопје, 
ПАНДЕ ТАШКОВСКИ, член на Советот на 
Републиката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-723 
20 март 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. 

137. 
Врз основа на член 4 од Законот за наградата 

„11 Октомври" („Службен весник на СРМ", бр. 36/77), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 20 март 1979 година, донесе 

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

ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ" 

I. Се разрешуваат претседателот и членовите 
на Одборот за доделување на наградата „11 Октом-
ври" поради истекот на мандатот: 

— претседателот Томе Буклевски; 
— членовите: 
д-р Данчо Зографски, 
д-р Сејфедин Сулејмани, 
Димитар Солев, 
Иван Зеленков, 
Урош Андреевски, 
Анатоли Дамјановски, 
Стево Ќулумов 
Тодор Џунов, 
Михајло Николовски, 
инж. Борис Чипан, 
Трајко Стаматовски, 
д-р Љубомир Котевски, 
инж. Нада Герасимова, 
Љубомир Белогаски, 
Хасан Мерџан, 
Димитрие Османли, 
Боро Митричевски, 
м-р Јаков Лазаревски, 
д-р Петру Јанура и 
Љупчо Шкартов. 
II. Во Одборот за доделување на наградата 

„11 Октомври" се именуваат: 
— за претседател 
Бошко Станковски, член на Претседателството 
на ЦК на СКМ; 
— членови: 
Томе Арсовски, писател од Скопје, 
Владо Милчин, режисер во Македонскиот на-
роден театар, 
Иљами Емин, директор на Театарот на народ-
ностите во Скопје, 
д-р Петру Јанура, вонреден професор на Фи-
лолошкиот факултет во Скопје, 

Љупчо Копровски, претседател на Републич-
ката заедница за основно образование, 
Киро Роглев, потпретседател на Стопанската 
комора на Македонија, 
м-р Јаков Лазаревски, извршен секретар на 
Претседателството на ЦК на СКМ, 
Перо Мазев, академски сликар, претседател на 
Здружението на ликовните уметници на Ма-
кедонија, 
д-р Саво Миронски, редовен професор на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, 
Петар Хаџи Бошков, академски скулптор од 
Скопје, 
Фимчо Муратовски, диригент во Македонската 
филхармонија, 
Борче Наумовски, секретар на Секретаријатот 
за образование, наука и култура на Собрани-
ето на град Скопје, 
д-р Галаба Паликрушева, директор на Инсти-
тутот за македонски фолклор во Скопје, 
Методија Петровски, претседател на Собрани-
ето на општина Куманово, 
д-р Христо Андонов — Полјански, редовен про-
фесор на Филозофскиот факултет, 
Шукри Рамо, писател од Скопје, 
д-р Синиша Спасов, потпретседател на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Трајко Стаматовски, директор на Институтот 
за македонски јазик „Крсте Мисирков" — 
Скопје, 
д-р Сејфедин Сулејмани, делегат во Опште-
ствено-политичкиот собор во Собранието на 
СРМ, 
д-р Никола Узунов, редовен професор на Еко-
номскиот факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-724 
20 март 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. 

138. 
Врз основа на член 3 од Законот за наградата 

„Мито-Хаџивасилев —- Јасмин" („Службен весник 
на СРМ" број 32/68 и 31/74), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 20 март 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ 

- ЈАСМИН" 

I. Се разрешуваат претседателот и членовите 
на Одборот за доделување на наградата „Мито Ха-
џивасилев —- Јасмин" поради истек на мандатот: 

—- претседателот Ванчо Апостоловски; 
— членовите: 
Тошо Поповски, 
Чедо Стојковски, 
Емине Адеми, 
Петар Бошковски, 
м-р Љубиша Варошлија, 
Велимир Брезовски, 
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Иван Тошевски, 
Киро Џимревски, 
Владо Поповски и 
Џеладин Палоши. 

II. Во Одборот за доделување на наградата 
„Мито Хаџивасилев — Јасмин" се именуваат: 

— за претседател 
Душко Поповски, член на Претседателството 
на ЦК на СКМ; 
— членови: 
Ариф Аго, главен уредник на „Бирлик", 
Реџеп Златку, главен и одговорен уредник на 
„Флака е влазнимит", 
Милчо Балевски, помошник на републичкиот 
секретар за информации, 
Ружа Бак, главен уредник на „Просветена 
жена", 
Симо Ивановски, главен уредник на „Труд-
беник", 
Дрита Бошковска — Карахасан, уредник на 
редакцијата во Радио-Скопје, 
Драгољуб Лазов, коментатор на весникот „Но -

ва Македонија", 
Ристо Невеновски, директор на Радио-Битола, 
Јован Поповски, дописник на „Политика", 
д-р Георги Старделов, декан на Факултетот за 
журналистика во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-725 
20 март 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. 

139. 
Врз основа на член 334, алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 
ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕН-
ТАР ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на опште-
ствената заедница во Советот на Универзитетскиот 
центар за општествени науки во Скопје, поради 
истек на мандатот: 

Идриз Идризи, 
Каменчо ѓорѓов, 
Невена Милева, 
Илија Мукаетов, 
Андон Мојсов, 
Гојко Груевски, 
м-р Љубомир Исјановски, 
Алаедин Тоска и 
Ристо Франгов. 

II. Се именуваат претставници на општестве-
ната заедница во Советот на Универзитетскиот 
центар за општествени науки во Скопје: 

д-р Коста Балабанов, советник-конзерватор во 
Републичкиот завод за заштита на спомени-
ците на културата, 

Горѓи Даков, директор за кадри во Рудници и 
железарница „Скопје" —- Скопје, 
Рифат Јуршид, секретар на Градската конфе-
ренција на ССРНМ — Скопје, 
Ванчо Лакалиски, член на Советот на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, 
Драган Михајловски, директор на Угостител-
ската работна организација „Палас" — Охрид, 
Жамила Коломонос, член на Советот на Репу-
бликата, 
Цветко Цветковски, секретар на Општинскиот 
комитет на СКМ на општина „Карпош" —. 
Скопје, 
Тахир Шакири, советник по сообраќај во Ре-
публичкиот завод за општествено планирање, 
Светлана Шопова, директор на Економското 
училиште „Моша Пијаде" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-726 
20 март 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. 

140. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 
ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ 

НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на работната организација 
Факултет за правни и политички науки во Скопје, 
поради истекот на мандатот: 

Сотир Прчковски. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на работната организација Факултет за 
правни и политички науки во Скопје, се именува 

м-р Ѓоре Михајловски, секретар на Општин-
скиот комитет на СКМ —- Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-727 
20 март 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. 
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141. 
Врз основа на член 2 од Законот за измени и 

дополнувања на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" број 36/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ШУ-

МАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Советот на Шумарскиот факултет во 
Скопје: 

Мито Буревски, шумарски инженер во Шум-
ско-производно претпријатие „Копачка" — Ки-
чево, 
Владимир Котев, шумарски инженер, делегат 
во Соборот на здружениот труд на Собранието 
на СРМ, 
Ангелко Николовски, шумарски инженер, во 
ЗДИШ „Треска" - Скопје, 
инж. Милан Глигоров, директор на национал-
ните паркови и ловишта на СР Македонија, 
Љупчо Шкартов, член на Советот на Републи-
ката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-728 
20 март 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. 

142. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 20 март 1979 година, донесе 

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

ЛОЗА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Институтот за тубер-
кулоза на СР Македонија поради истек на ман-
датот: 

д-р Рената Парлиќ, 
Јовица П О П О В С К И , 

Месут Сулејмани, 
д-р Вера Талеска и 
Невена Ќосева. 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Институтот за туберкулоза на СР Ма-
кедонија се именуваат: 

д-р Љупчо Јачоски, педијатар во Градската 
општа болница во Скопје, 
Марсел Којтази, директор на „Комуналец" — 
Скопје, 
д-р Душан Сандевски, пнеумофтизиолог во 
Специјалната болница за бело дробна туберку-
лоза Јасеново - Титов Велес, 
Алекса Тренчевски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 
Сулејман Шакири, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен 

во „Југохром" — Јегуновце. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-729 
20 март 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. 

143. 
Врз основа на член 17 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" број 17/74), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено-
политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ 
СОВЕТ НА ООЗТ ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ 

ВО СКОПЈЕ 

За претставник на Општествената заедница во 
работничкиот совет на ООЗТ Ветеринарен инсти-
тут во Скопје се именува: 

Бранко Симоновски, директор на ООЗТ во 
З И К „Куманово" од Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-730 Претседател 
20 март 1979 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 
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144. 
Врз основа на член 2 од Законот за измени и 

дополнувања на Законот за високото образование 
(,,Службен весник на СРМ" број 36/76), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА И 

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница 
во Собирот на Институтот за патолошка физиоло-
гија и нуклеарна медицина во Скопје се имену-
ваат: 

Тосум Пахуми, претседател на Општествено-
политичкиот собор на Собранието на општина 
„Карпош" — Скопје, 
Хабил Беџети, лекар, началник на Одделени-
ето по општа медицина во Медицинскиот цен-
тар во Тетово, 
Стево Стровјановски, лекар-специјалист по ин-
терна медицина во Медицинскиот центар во 
Титов Велес. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-731 Претседател 
20 март 1979 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

145. 
Врз основа на член 2 од Законот за измени и 

дополнувања на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" број 36/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО СКОПЈЕ 
За претставници на Општествената заедница 

во Советот на Институтот за економика и органи-
зација на земјоделството во Скопје се именуваат: 

Димитар Прочков, претседател на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општина 
Гевгелија, 
Будимир Иванов, дипломиран економиста вра-
ботен во ЗИК „Овче Поле" — Свети Николе и 
Трајан Николов, генерален директор на З И К 
„Лозар" — Титов Велес. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-732 Претседател 
20 март 1979 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

146. 
Врз основа на член 17 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" број 17/74), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено -
политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 годи-
на, донесе 

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

ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ - ИНСТИТУТ ЗА 
ОВОШТАРСТВО ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на Општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ — Институт за 
овоштарство во Скопје, поради истекот на ман-
датот: 

инж. Тодор Рунчевски. 
За претставник на Општествената заедница во 

Советот на ООЗТ — Институт за овоштарство во 
Скопје се именува: 

Живко Котларовски, дипл. економист, потпрет-
седател на Извршниот совет на Собранието на 
општина Ресен. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-733 
20 март 1979 година Претседател 

Скопје 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. 

147. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 
ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР 

И ГЛАС ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на Општестве-
ната заедница во Советот на Центарот за слух, 
говор и глас во Скопје, поради истекот на ман-
датот: 

Милица Милиќ, 
Петар Л И П К О В С К И , 
д-р Пенчо Шукаров, 
Надежда Милосављевиќ, 
Гоновска Слободанка и 
Регаипе Османи. 
За претставници на Општествената заедница 

во Советот на Центарот за слух, говор и глас во 
Скопје се именуваат: 

Хабил Беџети, член на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, началник на Од-
делението по општа медицина во Медицински-
от центар во Тетово, 
Михајло Ѓуровски, член на Советот на Соју-
зот на синдикатите на Македонија, вработен 
во Металскиот завод „Тито" во Скопје, 
Аврам Черепналковски, дипл. инж. раководи-
тел на смена во Рудници и железарница 
„Скопје" во Скопје, 
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д-р Бранко Стојанов, специјалист за уво, нос и 
грло во Аудиолошкиот центар во Скопје, 
Раде Атанасовски, секретар на Републичкиот 
сојуз на глуви и наглуви на СР Македонија и 
Александар Бошњаковски, судија на Општин-
скиот суд — Скопје I во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-734 
20 март 1979 година Претседател 

Скопје 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. 

148. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 
ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА 
ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА СЕЛО ЈАСЕ-

НОВО - ТИТОВ ВЕЛЕС 

Се разрешуваат претставниците на Општестве-
ната заедница во Советот на Специјалната болни-
ца за белодробна туберкулоза село Јасеново — Ти-
тов Велес поради истекот на мандатот: 

Петар Спасов, 
д-р Мирослав Мешков, 
Марија Ристовска, 
Радмила Милутиновиќ, 
Ж И В К О Патчев, 
Душко Наков и 
д-р Петар Кузмановски. 
За претставници на Општествената заедница 

во Советот на Специјалната болница за белодроб-
на туберкулоза во село Јасеново — Титов Велес 
се именуваат: 

Драгослав Бошковиќ, раководител на Служба-
та за општествени дејности при Собранието на 
општина Титов Велес, 
Симеон Ивановски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, ру-
дарски инженер во „Саса" — Македонска К а -
меница, 
Пандорка Клифова, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, инж. 
технолог во ,,Југопорцелан" „Борис Кидрич" — 
Титов Велес, 
д-р Бошко Методиев, пнеумофтизиолог во Ин-
ститутот за туберкулоза на СРМ — Скопје, 
Милка Николова, директор на Центарот за со-
цијална работа во Титов Велес, 
Трајко Таблоски, член на Извршниот совет на 
Собранието на општина Прилеп, 

Бошко Ников, металуршки инженер, вработен 
во Топилницата за олово и цинк — Титов Ве-
лес. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-737 
20 март 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. 

349. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 
ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА 
ЗА КОСТНОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД 

Се разрешуваат претставниците на Опште-
ствената заедница во Советот на Специјалната 
болница за костнозглобна туберкулоза во Охрид 
поради истекот на мандатот: 

д-р Јован Ковачевски, 
д-р Пеце Ангеловски, 
д-р Здравко Ангеловски, 
Рефик Мусли, 
д-р Димко Кепевски и 
Борче Калајџиски. 
За претставници на Општествената заедница 

во Советот на Специјалната болница за костно-
зглобна туберкулоза во Охрид се именуваат: 

Јане Ангеловски, претседател на Советот на 
Сојузот на синдикатите на општина Охрид, 
Мире Блажевски, член на Советот на Републи-
ката, 
д-р Јован Јовановски, интернист во Медицин-
скиот центар во Струга, 
д-р Љупчо Серафимов, директор на Клиника-
та за ортопедски болести во Скопје, 
д-р Бурхан Пашоли, лекар-специјалист по ме-
дицинска рехабилитација во Дебарски бањи — 
Дебар, 
д-р Петар Илиевски, физиотерапеут — дирек-
тор на Медицински служби во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-738 
20 март 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 Лахтово, с. р. 
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150. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН - ДИРЕКТОР 
За претставници на Општествената заедница 

во комисиите за изготвување предлог за избор на 
работоводен орган директор се именуваат и тоа во: 

— ООЗТ Клиника за реуматологија при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, 

м-р Даме Петровски, специјалист по медицина 
на трудот во Здравствениот дом „Скопје" во 
Скопје, 
Киро Чавдар, судија на Врховниот суд на Ма-
кедонија, 
— ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија 

при Медицинскиот факултет во Скопје, 
Галип Дема, член на Советот на Републиката, 
Илија Весов, директор на Здравствениот дом 
во Скопје, 
— ООЗТ Гинеколошко-акушерска клиника во 

Скопје, 
Сабина Салих, претседател на Соборот на мес-
ните заедници во Собранието на општина 
„Карпош" — Скопје, 
Доне Илиевски, судија на Врховниот суд на 
Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-739 
20 март 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. 

151. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 
ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ 
Се разрешуваат претставниците на Општестве-

ната заедница во работната заедница во Републич-
киот завод за унапредување на социјалните деј-
ности поради истекот на мандатот: 

Ратка Илиевска, 
Живко Видоевски, 
Здравко Костовски, 
д-р Соња Илиќ и 
Лирим Пашоли. 
За претставници на Општествената заедница 

во работната заедница во Републичкиот завод за 
унапредување на социјалните дејности се имену-
ваат: 

Нове Јоновски, претседател на Советот на Со-
јузот на синдикатите на општина Битола, 
Златан Најдовски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, 
Димче Димитриевски, член на Претседател-
ството на Сојузот на здруженијата на борците 
од НОВ за Македонија, 
Јегени Бесник, делегат во Собранието на СИЗ 
за социјална заштита во Скопје, 
д-р Љупчо Арнаудовски, научен соработник во 
Институтот за социолошки и политичко-прав-
ни истражувања во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-735 Претседател 
20 март 1979 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

152. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 20 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 
ВО СОБИРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН 

ВИД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на Општестве-
ната заедница во собирот на Заводот за рехабили-
тација на деца и младинци со оштетен вид во 
Скопје поради истекот на мандатот: 

д-р Борче Мицевски, 
Љубица Кочкова, 
д-р Тихомир Милев, 
Методија Муратовски и 
Ѓоре Петров. 
За претставници на Општествената заедница 

во собирот на Заводот за рехабилитација на деца 
и младинци со оштетен вид во Скопје се именуваат: 

Божидар Тевдовски, стручно-политички работ-
ник во ЦК на СКМ, 
Некие Кадриу, воспитач во Албанската детска 
градинка „Братство-единство" — Скопје, 
д-р Заге Бужаровски, специјалист за очни бо-
лести во Клиниката за очни болести во Скопје, 
Кирил Трајковски, социјален работник во Цен-
тарот за социјални работи во Скопје, 
Славка Каленикова, дипл. економист во Репу-
бличкиот завод за унапредување на домаќин-
ството во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-736 Претседател 
20 март 1979 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. Р 
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153. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 
март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА - ГЕОГРАФСКИ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ 
УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА 
СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И 

ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 
ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација - Географски факултет во Скопје, 
во делот со кој се уредува режимот на запишува-
ње на студии и учеството на студентите и прет-
ставниците на општествената заедница во самоуп-
равувањето, што го донесоа работниците на Ра-
ботната организација — Географски факултет во 
Скопје, на референдумот одржан на 27. XII. 1977 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-780 v  

20 март 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. 

154. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 6 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за организирање на научните дејности („Службен 
весник на СРМ" број 42/77), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор одржани на 20 март 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ВО СКОП-
ЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУ-
ВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ-
ТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ 
ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА 
РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Ин-
ститут за овоштарство во Скопје, во делот со кој 
се уредува одлучувањето за остварување на за-
едничките цели, донесувањето на програмите за 
развој на научно-истражувачката работа и потвр-
дувањето на изборот во научни и стручни звања, 

што го донесоа работниците на ООЗТ Институт за 
овоштарство на референдумот одржав на 28. XII. 
1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-778 
20 март 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. 

155. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор одржани на 20 
март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА - УНИВЕРЗИ-
ТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО -ТЕХНИЧ-
КИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ 
УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА 
СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И 

ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 
ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација — Универзитетски центар за мате-
матичко" технички науки 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 Работната организаци-
ја —- Универзитетски центар за матет^атичко-тех-
нички науки во Скопје на референдумот одржан 
на 29. XII. 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-781 
20 март 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. 
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156. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
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 здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВ-
НАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУ-
ДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО 
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 Самоуправната спогодба 
за здружување на трудот на работниците во Ра-
ботната организација — Географски факултет во 
Скопје, во делот со кој се уредува режимот на за-
пишување на студии и учеството на студентите и 
претставниците на општествената заедница во са-
моуправувањето, што го донесоа работниците на 
Работната организација - Географски факултет 
во Скопје, на референдумот одржан на 27. XII. 
1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-779 
20 март 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. 

157. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

средствата за пошумување на голините („Службен 
весник на СРМ", број 48/74), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Соборот 
на општините одржани на 20 март 1979 година, до-
несе 

III 

Корисници на средствата за пошумување на 
голините во 1979 и 1980 година, можат да бидат 
општините и заинтересираните организации на 
здружен труд. 

IV 

Средствата за пошумување на голините во 1979 
и 1980 година ќе се користат за садење, одгледу-
вање и чување на шумските насади на голините, 
за заштита од растениски болести и штетници, за 
производство на шумски садници, за изградба на 
патишта во објекти за пошумување, за научно 
применувачки мерки во пошумувањето и заштита 
на насадите и семенарството, набавка на механи-
зација за пошумување и одгледување на насади, 
како и за трошоци за работењето на Советот за 
пошумување на голините и тоа во следните износи: 

1979 год. 1980 год. 
- садење нови насади 7.000.000 7.500.000 
- одгледување и чување на 

шумските насади подиг-
нати на голините во 
претходните години 15.500.000 16.000.000 

- расади, производство 14.000.000 15.000.000 
- изградба на патишта во 

пошумени објекти 1.000.000 1.000.000 
- набавка на механизација 1.000.000 1.000.000 
- научно применувачки 

мерки за пошумување, 
заштита и семенарство 300.000 300.000 

- останато 200.000 200.000 

Распоредот на средства од одделните намени 
од претходниот став по корисници, ќе ги врши Со-
ветот за пошумување на голините, а врз основа 
на програми за пошумување на корисниците на 
средствата и извршените работи. 

V 

Средствата за пошумување на голините се да-
ваат на корисниците без обврска за враќање. 

Средствата за садење на нови насади, за од-
гледување и чување на шумските насади подиг-
нати на голините во претходните години и за из-
градба на патишта, можат да се користат под ус-
лов ако корисниците на средствата обезбедат соп-
ствено учество, најмалку 20% од вкупниот износ 
на пресметковната вредност на работите во нераз-
виените општини, односно 25% во развиените оп-
штини. 

Од овие средства се обезбедува производство 
на саден материјал за пошумување на општестве-
ни и на индивидуални површини на голини, без 
учество, односно без надомест. 

VI 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ 

ВО 1979 И 1980 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
пошумување на голините во 1979 и 1980 година, 
нивните корисници, мерките што ќе се финанси-
раат, како и начинот на користењето. 

II 

Средствата за пошумување на голините за 1979 
и 1980 година се утврдуваат во износ од 80.000.000 
динари и тоа 39,0 мил. динари за 1979 година и 
41 мил. дин. за 1980 година, а се обезбедуваат од 
средствата на Републиката за инвестиции во сто-
панството наменети за пошумување на голините. 

Оваа финансиска програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-765 
20 март 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 Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 
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158. 
Врз основа на член 7 од Законот за определени 

облици на општествената заштита на децата и за 
самоуправните интересни заедници за општестве-
на заштита на децата („Службен весник на СРМ" 
број 5/74 и 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 20 март 1979 го-
дина, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА ЗА-
ШТИТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1979 ГОДИНА 

Поаѓајќи од заедничките интереси зацртани во 
Општествениот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за периодот од 1976 до 1980 година 
(„Службен весник на СРМ" број 25/76) и во Пла-
нот за развојните можности на општествената за-
штита на децата во Социјалистичка Република 
Македонија во периодот од 1976—1980 година, раз-
војот на непосредната детска заштита во 1979 го-
дина се насочува кон: 

— приоритетен и позабрзан развој на згрижу-
вањето на децата од предучилишна и училишна 
возраст, особено од вработените семејства, преку 
изградба на нови објекти за дневен престој на де-
цата од предучилишна и училишна возраст; 

— позабрзан развој на забавиштата; 
— развој на општествената исхрана на децата 

и учениците — преку развивање и ширење на мре-
жата на училишните кујни; 

— развој на капацитетите за одмор и рекре-
ација на децата преку изградба на детски лету-
валишта, пионерски домови и слично; 

— развој на капацитетите за интернатско 
сместување на учениците и 

— зголемување на средствата за партиципа-
ција во трошоците за користење на одделните ви-
дови на непосредна детска заштита. 

1. Дневен престој на децата од предучилишна 
и училишна возраст 

Развојот на овој облик на непосредна детска 
заштита во 1979 година ќе биде насочен кон созда-
вање просторни, педагошки и други услови за оп-
фат на децата од старосната група на населението 
од 0 — 6 години, со изградба на 21 нов објект во 
кои ќе бидат опфатени 3.820 деца и кон зголемен 
опфат на децата од училишна возраст со отво-
рање на 21 група продолжен дневен престој за 
учениците, во кои ќе бидат опфатени 840 ученици. 

Согласно плановите во општинските самоуп-
равни интересни заедници за општествена заштита 
на децата, објектите за дневен престој на децата 
од предучилишна возраст ќе бидат изградени во 
следниве општини: 

Ред. Број на Капацитет, 
бр. Општина објекти број на деца 
1. Битола 1 180 
2. Виница 1 180 
3. Гевгелија 1 180 
4. Делчево 1 180 
5. Кочани 1 180 
6. Крива Паланка 1 180 
7. Неготино 1 180 
8. Пробиштип 2 360 
9. Скопје 10 1.840 

10. Струга 1 180 
11. Штип 1 180 

Вкупно: 21 3.820 

Со изградбата на овие објекти во 1979 година, 
во Републиката ќе бидат опфатени вкупно 27.000 
деца, или 10,0% деца од старосната група на насе-
лението од 0 — 6 години. 

2. Забавиште 
Во 1979 година ќе се отворат 44 забавишта при 

основните училишта и тоа во следниве општини: 

Ред. Забавишта 
бр. Општина број деца 

1. Битола 2 80 
2. Гостивар 2 80 
3. Делчево 2 80 
4. Демир Хисар 1 40 
5. Кавадарци 3 120 
6. Кичево 2 80 
7. Крушево 1 40 
8. Куманово 2 200 
9. Неготино 1 40 

10. Охрид 4 160 
11. Прилеп 2 80 
12. Свети Николе 1 40 
13. Скопје 3 120 
14. Струга 3 120 
15. Струмица 3 120 
16. Тетово 5 200 
17. Титов Велес 3 120 
18. Штип 1 40 

Вкупно: 44 1.760 

Со отворањето на предвидените 44 забавишта 
ќе се создадат можности за опфаќање на нови 
1.760 потенцијални првачиња, а опфатот на гене-
рацијата од 5 до 7 годишна возраст со овој облик 
на општествена заштита на децата ќе изнесува 
16.834 деца или 15,4%. 

3. Општествена исхрана на учениците 

Општествената исхрана на учениците добива 
се позначајно место меѓу облиците на општестве-
ната заштита на децата, односно ученичкиот стан-
дард. 

Училишни кујни ќе бидат отворени во след-
ниве општини: 

Ред. Општина Број на 
бр. кујни 

1. Македонски Брод 1 
2. Гостивар 1 
3. Кичево 4 
4. Крушево 2 
5. Неготино 2 
6. Охрид 4 
7. Прилеп 2 
8. Пробиштип 1 
9. Струга 3 

10. Струмица 3 
11. Титов Велес 7 
12. Штип 3 

Вкупно: 33 

Со отворање на новите 33 училишни кујни кои 
ќе бидат опремени за приготвување на топол об-
рок, ќе се опфатат уште 18.000 ученици. Бројот на 
вкупно опфатените деца со организирана општес-
твена исхрана (топол и млечен оброк), ќе изнесува 
вкупно 199.000 ученици од основните училишта што 
ќе претставува 62,1% од генерациите од 7 до 15 го-
дишна возраст. 

4. Одмор и рекреација на децата 
Одморот и рекреацијата на децата од училиш-

на и предучилишна возраст меѓу облиците на 
општествената заштита на децата зазема се позна-
чајно место. Капацитетите за одмор и рекреација 
на децата ќе се зголемат за околу 1.250 легла во 
смена со изградба на детско летовалиште за пред-
училишна возраст со капацитет од 250 деца, а во 
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најголем дел со проширување на капацитетите во 
Берово, Пелистер, Маврово, Голак и Суви Лаки 
преку изградба на нови павиљони со капацитет од 
1.000 деца во смена. 

Со изградба на 4 пионерски дома и тоа во: 
Битола, Гевгелија, Прилеп и Скопје, ќе се подоб-
рат можностите за поголемо опфаќање на децата 
со овој облик на општествена заштита на децата. 

Во текот на 1979 година ќе биде опремен пого-
лем број на детски игралишта низ целата наша 
Република. 

5. Интернатско сместување на учениците 
Капацитетите за интернатско сместување на 

учениците ќе се зголемат за околу 620 ученици, и 
тоа преку изградба на 6 нови интерната во Бито-
ла, Македонски Брод, Валандово, Делчево, Радо-
виш, Кочани и адаптација на постојните објекти во 
Криза Паланка, Куманово и Штип. 

6. Средства за учество (партиципација) во трошоци-
те за користење на одделните видови на општес-

твена заштита на децата 

Со пуштањето во употреба на новите капаци-
тети за општествена заштита на децата во изми-
натите години и со зголемениот опфат на децата, 
се наметна потребата, средствата за оваа намена 
д-а се зголемат за 25% во однос на 1978 година и 
изнесуваат 50,00 милиони динари. 

Порастот на средствата за партиципација ќе 
придонесе облиците на општествената заштита на 
децата да бидат попристапни за децата од семеј-
ствата кои остваруваат понизок семеен стандард. 

7. Финансирање на непосредната детска 
заштита 

За финансирање на развојот на непосредната 
детска заштита во 1979 година ќе бидат потрошени 
вкупно 553,00 милиони динари, што ќе се обез-
бедат преку следниве извори: 

1) Од придонес од личен доход 493,00 м. д. 
— општинските заедници 162,00 м. д. 
— Републичката заедница 331,00 м. д. 

2) Од здружување со ООЗТ 
и месни заедници 60,00 м. д. 

Вкупните средства во износ од 553,00 милиони 
динари ќе ја обезбедат целосната реализација на 
планираниот развој на непосредната детска заш-
тита. 

За остварување на зацртаните цели и задачи 
со Програмата за развој на непосредната детска 
заштита во СР Македонија во 1979 година, неоп-
ходна е поголема ангажираност на самоуправните 
интересни заедници за општествена заштита на де-
цата, а исто така и на сите заинтересирани суб-
јекти кои се вклучени во реализацијата на поста-
вените задачи во областа на општествената заш-
тита на децата. За таа цел е потребно: 

—- поголемо ангажирање на сите субјекти за 
навремено изготвување на инвестиционо-техничка-
та документација, за отпочнување и завршување 
на инвестиционите вложувања во рок, и 

- доследно придржување кон преземените 
обврски од самоуправните спогодби за финансира-
њето на развојот на непосредната детска заш-
тита. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-766 
20 март 1979 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

159. 
Врз основа на член 168 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата (,.Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/75), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕГИСТРА-
ЦИОНИ ПОДРАЧЈА ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧ-

НИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Правилникот за определување регистрацио-

ни подрачја за моторни и приклучни возила 
(„Службен весник на СРМ" број 7/75), во член 2 
точка 1 запирката по зборот ,,Крушево'' и зборот 
„Прилеп" се бришат, а во точка 6 буквата „и" на 
крајот на реченицата се брише. 

Во точка 7, точката на крајот на реченицата 
се заменува со точка и запирка и се додава бук-
вата „и". 

По точка 7 се додава нова точка која гласи: 
„8. Прилеп — за подрачјето на општината на 

град Прилеп. ". 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 05-1201/1 
21. 3. 1979 година 

Скопје 
Републички секретар за 

внатрешни работи, 
Мирко Буневски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2188 од 27. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-538-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за средно образование 
„Мирко Милески" — Кичево со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Илија Врен-
цоски, директор, а се запишува како нов застапник 
Петре Исијаноски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2188/78 година. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2 од 17. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-18-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Земјоделската задруга „Кочо Рацин", 
село Лазарополе, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Душан Груевски, в. д. ди-
ректор, а се запишува како нов застапник Мел-
е в с к и Даме, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2/1979 година. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 27 од 16. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-570-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Заводот за ментално здравје на деца и 
младинци —- Скопје, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник д-р Петар Настов, в. д. 
директор, а како нов застапник се запишува при-
мариус д-р Димитар Ефински, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 27 од 16. I. 1979 година. (10) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1952/7о од 30. I. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-796-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Дитурија", 
село Липково, Кумановско, со следните податоци. 

Се брише досегашниот застапник на учили-
штето Арифи Фета, директор, а се запишува како 
нов застапник Салоо Хулеси, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1952/78 од 30.1.1979 година. (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 194 од 29. I. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1188-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитетскиот центар за мате-
матичко-технички науки ООЗТ Архитектонски 
факултет — Скопје, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник на ООЗТ проф. Крум 
Томовски, а се запишува како нов застапник проф. 
Славко Брезоски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 194/79. (18) 

С О Д Р Ж И Н А 
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Закон за системот на општественото пла-
нирање и за Општествениот план на Со-
цијалистичка Република Македонија — 245 
Закон за градежно земјиште — — — 259 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за промет со земјишта и згради 264 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за определување повластици 
во јавниот патнички сообраќај — — 265 
Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Одборот за до-
делување на наградата „Климент Ох-
ридски" — — — — — — — — — 265 
Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Одборот за 
доделување на наградата „11 Октомври" 266 
Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Одборот за 
доделување на наградата „Мито Хаџи-
василев—Јасмин" — — — — — — 266 155. 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Универзитетскиот цен-
тар за општествени науки во Скопје — 267 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на работната организација 
Факултет за правни и политички науки 
во Скопје - - - - - - - - 267 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот ,на 
Шумарскиот факултет во Скопје — — 268 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Институтот за тубер-
кулоза на СР Македонија — — — — 268 
Одлука за именување претставник на 
општествената заедница во Работничкиот 
совет на ООЗТ Ветеринарен институт во 
Скопје - - - - - - - - - 268 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Собирот на 
Институтот за патолошка физиологија и 
нуклеарна медицина во Скопје —- — 269 
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269 
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Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на 
Институтот за економика и организаци-
ја на земјоделството во Скопје — — 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на ООЗТ — Институт за ово-
штарство во Скопје — — — — — 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Центарот за слух, говор 
и глас во Скопје — — — - — — 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Специјалната болница за 
белодробна туберколоза с. Јасеново — Ти-
тов Велес — — — — — — — — 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Специјалната болница за 
костнозглобна туберкулоза во Охрид — 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во комисиите за 
изготвување предлози за избор на рабо-
товоден орган — директор 

Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во работната заедница на Републичкиот 
завод за унапредување на социјалните 
дејности — — — — — — — — 
Одлука за разрешување и именување 
претставник во општествената заедница 
во Собирот на Заводот за рехабилитаци-
ја на деца и младинци со оштетен вид 
во Скопје — — — — — — — — 
Одлука за давање согласност на Стату-
тот на работната организација — Гео-
графска факултет во Скопје, во делот 
со кој се уредува режимот на запишу-
вање на студии и учеството на студен-
тите и претставниците на општествената 
заедница во самоуправувањето — — 
Одлука за давање согласност на Статутот 
на ООЗТ Институт за овоштарство во 
Скопје, во делот со кој се уредува одлу-
чувањето за остварување на заеднички-
те цели, донесувањето на програмите за 
развој на научно-истражувачката работа 
и потврдувањето на изборот во научни 
и стручни звања — — — — — — 
Одлука за давање согласност на Стату-
тот на работната организација Универ-
зитетски центар за математичко-технич-
ки науки во Скопје, во делот со кој се 
уредува режимот на запишување на сту-
дии и учеството на студентите и прет-
ставниците на општествената заедница 
во самоуправувањето — — — — — 
Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување на 
трудот на работниците во работната ор-
ганизација Географски факултет во 
Скопје, во делот со кој се уредува ре-
жимот на запишување на студии и учес-
твото на студентите и претставниците на 
општествената заедница во самоуправу-
вањето — — — — — — — — — 
Финансиска програма за пошумување на 
голините во 1979 и 1980 година — — — 
Програма за развој на непосредната дет-
ска заштита во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за 1979 година 

Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за определување ре-
гистрациони подрачја за моторни и при-
клучни возила — — — — — — 
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