
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 4 јуни 1980 
С к о п ј е 

Број 20 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 

Жиро сметка 40109-603-1249Ѕ 

213. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА ИЗГРАД-

БА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 
Се прогласува Законот за изменување и до-

полнување иа Законот за здружување на дел од 
средствата на општествената репродукција за из-
градба на електроенергетски објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 27 мај 1980 го-
дина. 

Бр. 08-1380 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВА-
ТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

ч 
Член 1 

Во Законот за здружување на дел од средства-
та на општествената репродукција за изградба на 
електроенергетски објекти („Службен весник на 
СРМ" број 38/75 и 22/78), членот 2 се менува и 
гласи: 

„Основните организации на здружен труд, зе-
мјоделските задруги, основните здружени органи-
зации, основните организации на кооперантите, за-
наетчиските и другите задруги, договорните орга-
низации на здружен труд, работните заедници што 
вршат административно-стручни, помогни и на 
нив слични работи од заеднички интерес за ор-
ганизациите на здружен труд, во земјоделски или 
други задруги, во деловните здружувања, заедни-
ците за осигурување, банките и другите финансис-
ки организации-здружуваат средства за финан-
сирање на изградбата на електроенергетски објекти 
за производство и пренос на електрична енергија 
(организации и заедници). 

Организациите и заедниците од став 1 на овој 
член здружуваат средства за финансирање на из-
градбата на електроенергетски објекти за произ-
водство и пренос на електрична енергија во износ 
од 9% од вкупниот износ на средствата на чистиот 
доход според завршната сметка, намален за делот 
на чистиот доход наменет за лични доходи, сред-

ства што се здружуваат врз основа на закон за 
станбена изградба и средства на резервите во 
висина на минималните стапки утврдени со закон". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

214. 
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 ЕДИН-
СТВЕНИОТ МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за единствениот мати-
чен број на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на општините и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1980 година. 

Бр. 08-1363 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, . • 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН БРОЈ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Со овој закон се уредува определувањето и 

евидентирањето на единствениот матичен број на 
граѓаните (во натамошниот текст: матичниот број), 
како ознака на идентификационите податоци на 
граѓаните. 

Член 2 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

внатрешни работи (во натамошниот текст: општин-
скиот орган за внатрешни работи) го определува 
матичниот број и води евиденција за тоа. 

Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-
ти води единствена евиденција за матичните бро-
еви. 

Член 3 
Матичниот број се определува според живеа-

лиштето на граѓаните, а за новороденче деца спо-
ред местото на раѓање. За децата родени во стран-. 
ство, матичниот број се определува според местото 
на нивното запишување во матичната книга на 
родените што се води на територијата на Соција-
листичка Република Македонија. 
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Децата кои по донесувањето на овој закон ќе 
се родат надвор од територијата на Социјалистич-
ка Република Македонија и на кои не им е опре-
делен матичниот број, истиот ќе им го определи 
општинскиот орган за внатрешни работи според 
живеалиштето на родителите во Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 4 
Матичарот, по запишувањето на новороденото 

дете во матичната книга на родените, е должен 
во рок од 3 дена да достави извод од матичната 
книга на родените до општинскиот орган за вна-
трешни работи заради определување на матичниот 
број. I 

Матичниот број запишан во извод од матичната 
книга на родените или во лична карта служи за 
запишување на матичниот број во сите други јав-
ни исправи и евиденции. 

Член 5 
Општинскиот орган за внатрешни работи е 

должен веднаш, а најдоцна во рок од 7 дена од 
денот на определувањето на матичниот број да го 
извести за тоа Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи и матичарот што ја води матичната 
книга на родените. 

Во матичната книга на венчаните и матична-
та книга на умрените, определениот матичен број 
ќе им се занишува на оние граѓани кои ќе бидат 
запишани во овие книги по влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 6 
Во Социјалистичка Република Македонија се 

утврдуваат девет регистрациони .подрачја со след-
ниве броеви на регистри: Битола — за општините 
Битола, Ресен и Демир Хисар — 41; Куманово — 
за општините Куманово, Кратово и Крива Паланка 
— 42; Охрид — за општините Охрид, Дебар, Киче-
во и Струга — 43; Прилеп — за општините Прилеп, 
Крушево и Брод — 44; град Скопје — 45; Стру-
мица — за општините Струмица, Валандово и Ра-
довиш — 46; Тетово — за општините Тетово и 
Гостивар — 47; Титов Велес — за општините Ти-
тов Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино — 48 
и Штип — за општините Штип, Берово, Виница, 
Делчево, Кочани, Пробиштип и Свети Николе — 
49. 

Член 7 
Во рамките на регистрационите подрачја, Ре-

публичкиот секретаријат за внатрешни работи им 
определува на општинските органи за внатрешни 
работи распон на броеви со комбинација на полот 
и редниот број за лица родени на ист датум. 

Член 8 
Определувањето и запишувањето на матичниот 

број ќе започне од 1 јануари 1981 година, а ќе 
заврши до 31 декември 1985 година за граѓаните 
родени пред истекнувањето на овој рок. 

Граѓанинот е должен, во рок од став 1 на овој 
член, да се пријави кај општинскиот орган за вна-
трешни работи заради определување и запишува-
ње на матичниот број. При пријавувањето роди-
телот, односно старателот е должен да ги пријави 
своите малолетни деца, односно лицето под ста-
рателство. 

Член 9 
Ако на граѓанинот не му е определен матич-

ниот број, општинскиот орган за внатрешни рабо-
ти при издавањето на лична карта или потврда 
за пријавување — одјавување на живеалиштето, 
односно промена на адресата на станот му го оп-
ределува и запишува матичниот број. 

Во случај од став 1 на овој член матичниот 
број се запишува и во потврдата за пријавување 
— одјавување на живеалиштето, односно промена 
на адресата на станот. 

Член 10 
Матичниот број се запишува и во дозволата за 

оружје и сообраќајната дозвола на граѓанинот. 
Матичниот број може да се запише и во дру-

ги евиденции и исправи што за граѓаните, по ос-
нов на закон, ги водат државните органи, органи-
зациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници. 

Член 11 
Општинскиот орган за внатрешни работи кој 

донел решение за промена на личното име, односно 
пред кој е извршена промена на личното име или 
исправка на денот, месецот, годината на раѓањето 
или полот, е должен во рок од 7 дена од правосил-
носта на одлуката еден примерок да достави до 
општинскиот орган за внатрешни /работи кој го 
определил матичниот број. 

Член 12 
Општинскиот орган за внатрешни работи кој-

што извршил промена на личното име, исправка 
на денот, месецот, годината на раѓање или полот, 
промена на адресата на станот, како и промена на 
матичниот број, е должен во рок од 7 дена да го 
извести Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи. 

Член 13 
Ако на граѓанинот му е определен погрешен 

матичен број .истиот се поништува и се определува 
нов матичен број. 

Ако на граѓанинот по грешка му се определе-
ни два или повеќе матични броеви, подоцна опреде-
лениот број, односно броеви се поништуваат ако 

4 првиот е исправен. 
Општинскиот орган за внатрешни работи кој 

определил погрешен матичен број донесува реше-
ние за поништување на истиот и за тоа го извес-
тува матичарот кој ја води матичната книга на ро-
дените, општинскиот орган за внатрешни работи 
на чие подрачје граѓанинот има живеалиште, како 
и општинскиот орган за внатрешни работи по чија 
иницијатива се бара исправка на погрешно опре-
делениот матичен број. 

Поништениот матичен број не може да му се 
определи на друг граѓанин. 

Член 14 

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се 
казни за прекршок граѓанинот кој во рокот опре-
делен со член 8 на овој закон не се пријави кај 
општинскиот орган за внатрешни работи заради 
определување на матичниот број, како и роди-
телот, односно старателот кој не ќе ги пријави 
своите малолетни деца, односно лицето под стара-
телство. 

Член 15 
Средствата за набавка на соодветна опрема за 

спроведување на одредбите од овој закон ќе се 
обезбедат во буџетот на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 16 
Се овластува републичкиот секретар за вна-

трешни работи да донесе поблиски прописи за 
обрасците и начинот на водење на евиденција на 
единствениот матичен број во рок од 3 месеци по 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 17 
Одредбите на овој закон што се однесуваат 

на општинскиот орган за внатрешни работи се 
применуваат и на органот на управата надлежен 
за внатрешни работи на градската заедница. 

Член 18 
Овој закон влегува .во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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215. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

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

ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 
Се прогласува Законот за изменување и до-

полнување на Законот за илинденските пензии, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 27 мај 19&0 година. 

Бр. 08-1362 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

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

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

КОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 

Член 1 
Во Законот за илинденските пензии („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 3/48, 2/53 и „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 14/65, 39/68, 35/71, 29/73 и 19/75), 
во член 5 ставот 1 се менува и гласи: 

„Илинденската пензија се определува во износ 
од 6.000 динари месечно". 

Член 2 
Во член 17 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во случај на смрт на пензионер-илинденец, 

на лицето што го извршило погребот му се испла-
тува надоместок на трошоците за извршениот по-
греб во висина на двомееечен износ на пензијата". 

Во член 17 по ставот 1 се додава нов став, кој 
гласи: 

„Во случај на смрт на брачен другар на умрен 
илинденец кој стекнал право на пензија по тој 
основ, на лицето што го извршило погребот му се 
исплатува надоместок на трошоците за извршениот 
погреб во висина на износот што е определен спо-
ред прописите за здравственото осигурување". 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1.1.1980 година. 

216. 
Врз основа на член 90 став 2, а во врска со 

член 89 став 3 и член 106 став 1 точка 9 од За-
конот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ" број 17/79), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ИЗБОР И РАЗ-
РЕШУВАЊЕ НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО СКОПЈЕ 

За претседател на Окружниот суд во Скопје се 
избира Блажо Петковски, претседател на Окруж-
ниот суд во Скопје. 

За судии на Окружниот суд во Скопје се 
избираат: Ранко Максимовски и Никола Прелиќ, 
судии на Окружниот суд во Скопје. 

Се разрешува од должноста судија на Окруж-
ниот суд во Скопје Атанас Спасов, поради испол-
нувањето услови за пензија. 

Разрешувањето се врши со важност од 1 јули 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1287 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

217. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите со-
бори, одржана на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТО-
ПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ОКРУЖНИОТ СТО-

ПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
За судија на Окружниот стопански суд во 

Скопје се избира Божана Начевска, судија на 
Окружниот стопански суд во Скопје. 

За судија на Окружниот стопански суд во Би-
тола се избира Михаил Стерјев, судија на Окруж-
ниот стопански суд во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1288 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

218. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 

Народната банка на Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 36/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1980 ГОДИНА 
Се потврдува Финансискиот план на Народна-

та банка на Македонија за 1980 година, што го 
донесе Советот на Народната банка на Македонија 
на седницата одржана на 21 март 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1383 Претседател 
27 мај 1980 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател ч 
на Општественонполитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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219. 

Врз основа на член 20 став 2 и член 71 од 
Законот за Народната банка на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" број 36/77), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1979 ГОДИНА 
1. Се потврдува Завршната сметка на Народната 

банка на Македонија за 1979 година, што ја донесе 
Советот на Народната банка на Македонија на сед-
ницата одржана на 27 февруари 1980 година. 

2. Вишокот на приходите утврден со Заврш-
ната сметка на Народната банка на Македонија 
за 1979 година во износ од 157.463.253,27 динари 
да се употреби: 

а) 50.000.000,00 за рударски истраги, 
б) 50.000.000,00 за Републичкиот фонд за креди-

тирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените 
краишта, 

в) 30.000.000,00 за пошумување на голините, 
г) 27.463.253,27 за стимулација на извозот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1384 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-полигичкиот собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

220. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рање на мерките за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство („Службен весник на СРМ" број 
46/75), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Ошптествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Поради истек на времето за кое се именувани, 
се разрешуваат претседателот и членовите на Со-
ветот за унапредување на индивидуалното земјо-
делство: 

а) претседателот 
Горѓи Узун овски, 
б) членовите: 
Драгољуб Алековски, 
Васил Арсовски, 
инж. агр. Филип Арсовски, 
инж. агр. Јашар Амит, 
д-р Катарина Банџо, 
дипл. инж. атр. Јован Велевски, 
Серафим Ѓорѓиев, 
инж. агр. Јован Змејковски, 

д-р Велшко Јакоски, 
Лазар Јовановски, 
Томислав Јовановски, 
инж. агр. Никола Костовски, 
Владо Коцев, 
Павле Крамерски, 
дип. инж, агр. Методија Кузмановски, 
Лазар Лазевски, 
инж. агр. Драган Лазаревски, 
инж. агр. Атанас Марковски, 
инж. атр. Филип Михај лове™, 
Костадин Михајл овски, 
инж. агр. Пецо Никодиковски, 
Салтир Путински, 
Славчо Ристов, 
инж. агр. Тодор Рушевски, 
Ќатип Синани, 
инж. атр. Томе Смилев, 
инж. агр. Трајче Спасовски, 
дипл. инж. агр. Блаже Стојанов, 
дипл. инж. агр. Радислав Стојков, 
Мандил Тушевски, 
инж. агр. Велко Ташковски, 
дипл. инж. агр. Илија Теохарев, 
Митко Хаџиев и 
Тодор Цу цу л овски. 

За претседател и членови на Советот за уна-
предување на индивидуалното земјоделство се име-
нуваат: 

а) претседател: 
м-р Михајло Данев, претседател на Собрани-

ето на општина Штип, 
б) членови: 
Димче Анастаеовски, член на ИС и началник 

на Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штина К. Паланка, 

дипл. инж. агр. Филип Арсовски, директор на 
Центарот за унапредување на индивидуалното зе-
мјоделство — Куманово, 

инж. агр. Јашар Аме, на работа во Земјодел-
скиот комбинат — Дебар (досегашен член на Со-
ветот), 

Драго Алековски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, земјоделец 
од индивидуалниот сектор — Охрид, 

Јован Ангелов, инж. агр. директор на ООЗТ 
Кооперација и промет ЗИК „Радовишко поле" — 
Радовиш, 

Џемаил Абдурешат, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, земјоде-
лец, делегат од индивидуалниот сектор, е. Вејце — 
Тетовско, * 

Слободан Бурназовски, зам. генерален дирек-
тор на ЗИК „Скопско Поле" општ. Гази Баба — 
Скопје, 

дипл. инж. агр. Илија Дојниновски, на работа 
во Стручната служба за унапредување на 'индиви-
дуалното земјоделство во Македонски Брод, 

Славе Димев, претседател на Станицата за 
унапредување на индивидуалното земјоделство — 
Радовиш, 

инж. агр. Димитар Доневски, претседател на 
Соборот на здружениот труд на Собранието на оп-
штина Чаир, на работа во Институтот за лозар-
ство и винарство на СРМ, 

инж. агр. Борче ѓорѓиевски, на работа во АК 
„Тинвеш" ООЗТ „Кооперација" — Кавадарци, 

Бедри Елмази, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, земјоделец, де-
легат од индивидуалниот сектор, е. Студеничани — 
Скопско, 

инж. агр. Благоја Илиев, на работа во Струч-
ната служба за унапредување на земјоделството 
на Собранието на општина Кратово, 

Бранислав Стојков, -инж. атр. тех. директор на 
ЗИК „Овче Поле" — Свети Николе, 

инж. агр. Димитар Јовановски, раководител на 
Општинската служба за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство — Берово, 
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дипл. инж. атр. Владо Кочоски, претседател на 
Општинскиот синдикален совет — Кичево, 

дипл. инж. атр. Крсто Коциќ, на работа во 
Основната организација на кооперанти „Лозар" — 
Титов Велес, 

Јовица Николиќ, директор на Станицата за 
унапредување на индивидуалното земјоделство во 
Кочани, 

инж. атр. Пецо Никодиновски, на работа во 
Собранието на општина Демир Хисар, 

инж. агр. Митко Прочков, претседател на Со-
борот на здружениот труд на Собранието на оп-
штина Гевгелија, 

Боро Попов, професор на Вишата земјоделска 
школа во Струмица, 

Филип Пројчевски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, земјоделец, 
делегат од индивидуалниот сектор, е. Врапче — 
Прилепско, 

инж. агр. Димитар Паликрушев, тех. директор 
во Југотутун „Горица" — Виница, 

Петар Поповски, член на Извршниот совет и 
секретар за земјоделство на општина Битола, 

инж. агр. Крсте Ристевски, директор на Струч-
ната служба за унапредување на индивидуалното 
земјоделство во Гостивар, 

Илија Теохарев, инж. агр., директор на ООЗТ 
Кооперација со промет, ЗИК „Повардарие" — 
Неготино, 

инж. атр. Владо Стаменов, вработен во Земјо-
делскиот комбинат „Анска Река" — Валандово, 

Тошо Симовски, раководител на Службата за 
унапредување на индивидуалното земјоделство во 
Ресен, 

инж. агр. Велко Ташковски, претседател на 
Општинскиот совет за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство во Крушево, 

дипл. економ. Добрица Трајановска, вработена 
во Тутунскиот комбинат во Скопје, 

д-р инж. Ташко Таковски, доцент на Земјо-
делскиот факултет — Скопје, 

Митко Трендафилски, потпретседател на За-
дружниот сојуз на Македонија, 

инж. аго. Метода Златков, заменик ген. диоек-
тор на ЗИК „Овче Поле" ООЗТ „Сандански" — 
Делчево, и 

Михајло тулевски, директор на ЗИК „Струш-
ко Поле" — Струга. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1290 
27 мај 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. СлободанАрнаудов,ср. 

Претседател 
на Општествено^политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

221. 

Врз основа на член 57 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на СРМ" број 
9/78), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА 

ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ВО 

СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
индивидуален работоводен орган на Центарот за 
слух, говор и глас во Скопје се именуваат: 

д-р Димитар Ефински, вработен во Заводот 
за ментално здравје на деца и младинци во Скоп-
је, и 

Благоја Симеонов, член на Советот на Репуб-
ликата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1297 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

222. 

Врз основа на член 43 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 Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН 

НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на. 
декан на Шумарскиот факултет во Скопје се име-
нуваат: 

Иван Гребенарски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија и 

Горѓи Попов, потпретседател на Работоводниот 
одбор на Сложената организација . „Треска" ~ 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1296 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Онштествено-иолитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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223. 

Врз основа на член 48 од Законот за избор 
на органите на управување и на другите органи во 
организациите на здружениот труд („Службен вес-
ник на СРМ" број 42/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИ-
РЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕ-

ХАБИЛИТАЦИЈА ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница 
во Комисијата за изготвување предлог за избор 
на директор на Заводот за медицинска рехабили-
тација во Скопје се именуваат: 

Стрезо Ангеловски, советник на републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика и 

Мире Доновски, потпретседател на Претседа-
телството на Општинскиот одбор на СЗБ од НОВ 
на општина Центар — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1298 
27 мај 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Ошптественонполитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

224. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 86/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕКАН НА ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕТАЛУРГИ-

ЈА И РУДАРСТВО ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
декан на ООЗТ Факултет за металургија и рудар-
ство во Скопје, се именуваат: 

Негре Новаковски, член на Делегацијата во 
Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ и 

Александар Пакетчиев, член на ИС на Собра-
нието на град Скопје, секретар за труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. Ов-1295 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Ошптествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

225. 

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 Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Факултетот за тури-
зам и угостителство во Охрид, поради истек на 
времето за кое се именувани: 

Заре Лазаревски, 
Никола Та нас овски и 
Борис Гиновски. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Факултетот за туризам 
и угостителство во Охрид: 

Светозар Василевски, потпретседател на Репуб-
личкиот комитет за туризам, 

Димче Богатиновски, претседател на Соборот 
на туристичките работници при Стопанската ко-
мора на Македонија, и 

Тодор Станчев, вработен во ЗИК „Изворски", 
директор на ООЗТ „Турист" — Богданци. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1292 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Ошптествено-лолитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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226. 

Врз основа на член 20 од Општествениот до-
говор за организирање на воспитувањето и образо-
ванието на граѓаните на СФРЈ на привремена ра-
бота и̂  престој во странство, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ОД СОБРАНИ-
ЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ВО КОМИСИЈАТА 
ЗА ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРА-
ЃАНИТЕ НА СФРЈ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА 

И ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО 

За претставник од Собранието на СР Маке-
донија во Комисијата за воспитување и образова-
ние на граѓаните на СФРЈ на привремена работа 
и престој во странство се име нува Никола Васи-
левски, помошник на републичкиот секретар за 
наука и образование. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1302 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Оиштествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

227. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње 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 Општественочполитичкиот собор, 
одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Рударско-геолошкиот 
факултет во Штип, поради истек на времето за 
кое се именувани: 

инж. Стевка Меловска, 
Симеон Ивановски, и 
Љубомир Иванов. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Рударско-геолошкиот фа-
култет во Штип: 

Стоил Станој ковски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СР Македонија, 

Петар Петровски, рударски инженер, вработен 
во Геолошкиот завод во Скопје, и 

Стојан Здравев, член на Советот на Сојузот 
на синдикатите "на Македонија, вработен во руд-
никот „Бучин" Радовиш. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1294 
27 мај 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

228. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње 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 Оиштествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Факултетот за фи-
зичка култура во Скопје, поради истек на времето 
за кое се именувани: 

Чеде Блажевски, 
Младен Куновски, и 
Михаил Митевски. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Факултетот за физичка 
култура во Скопје: 

Миле Ангеловски, секретар на „Партизан" на 
Македонија, 

Здравко Чулевски, член на Собранието на 
РСИЗ за физичка култура и 

Ангеле Трајковски, наставник во Гимназијата 
„Браќа Миладинови" во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1293 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено^политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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229. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за науч-
ните дејности („Службен весник на СРМ" број 
42/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА 
ДИРЕКТОР НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО 

СКОПЈЕ 
За претставници на општествената заедница во 

Комисијата за изготвување предлог за избор на 
директор на Економскиот институт во Скопје се 
именуваат: 

Васко Поповски, потпретседател на Собрание-
то на град Скопје, и 

Цветко Цветковски, заменик секретар на ОК 
на СК на општина Карпош — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1299 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

230. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за науч-
ните дејности („Службен весник на СРМ" број 
42/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА 
ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШ-

ТАРСТВО ВО СКОПЈЕ 
За претставници на општествената заедница во 

Комисијата за изготвување предлог за избор на 
директор на ООЗТ Институт за овоштарство во 
Скопје се именуваат: 

Панде Поповски, директор на ООЗТ Овоштар-
ство при „Агроплод" — Ресен, и 

Костадин Михајл овски, секретар на Задруж-
ниот сојуз на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1300 Претседател 
27 мај 1980 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

231. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за научните 
дејности („Службен весник на СРМ" број 42/77), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Ошнтествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА 
ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИ-
КА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

ВО СКОПЈЕ 
За претставници на општествената заедница 

во Комисијата за изготвување предлог за избор 
на директор на ООЗТ Институт за економика и 
организација на земјоделството во Скопје се име-
нуваат: 

Душко Стоевски, секретар на Републичкиот 
одбор на Синдикатот на работниците од земјодел-
ството, тутуновата и прехранбената индустрија и 

Никола Петровски, заменик на републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1301 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
На Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

232. 
Врз основа на член 26 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ" број 
25/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општественочполитичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МА-
КЕДОНИЈА ВО СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА ИНДИ-

ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 
МУЗЕЈОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Еколошкиот музеј на Македонија во Скопје со 
која за индивидуален работоводен орган на Музе-
јот е избрана Марија Хаџипецева, досегашен ин-
дивидуален работоводен орган на Музејот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1304 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Ошнтествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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233. 

Врз основа на член 58 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општеетвено-политичкиот собор, 
одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РАБОТНАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СПЕЦИ-
ЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА ЗА ИЗБОР НА 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 

ЗАВОДОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Работнич-
киот совет на Работната организација на здруже-
ниот труд Специјален завод Демир Капија, со која 
за индивидуален работоводен орган на Заводот е 
избран Александар Мишев, досегашен индивидуа-
лен работоводен орган на Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1303 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

234. 

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 Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ И ООЗТ ИНСТИТУТ 
ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ВО РАБОТНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА — ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФ-
СКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ — СКОПЈЕ, ВО ДЕ-
ЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА 
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИНА ВО 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување на ООЗТ Филозофски факултет и 
ООЗТ Институт за национална историја во Ра-
ботна организација — Факултет за филозофско 
— историски науки — 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 
ја донесоа работниците на Работната организација 

Факултет за филозофско-историски науки во Скоп-
је на референдумот одржан на 27 февруари 1980 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1381 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

235. 

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 Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА 
ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ — СКОП-
ЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ 
НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО 
НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација Факултет за филозофско-историски 
науки во Скопје, во делот со кој се уредува режи-
мот на запишување на студии и учеството на сту-
дентите и претставниците на општествената заед-
ница во самоуправувањето, што го донесоа работ-
ниците на Работната организација Факултет за 
филозофско-историски науки во Скопје на рефе-
рендумот одржан на 27 февруари 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1382 
27 мај 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател » 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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236. 
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 35/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛ-
СТВО — ОХРИД, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУ-
ВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ 
И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВ-
НИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Факултетот 
за туризам и угостителство — Охрид, 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 Факултетот за туризам 
и угостителство — Охрид на референдумот одржан 
на 25 октомври 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1385 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

237. 
Врз основа на член 318, став 1 точка 17 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 мај 1980 година, донесе 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 

СТОПАНСТВОТО ЗА 1979 ГОДИНА 
Член 1 

Средствата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за инвестиции во стопанството за 1979 го-
дина изнесуваат: 

1. Пренесени средства од 1978 год. 4.659.581.627 
2. Остварени приходи во 1979 год. 178.270:234 

ВКУПНО: 4.837.851.861 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

3. Непосредни расходи 351.599.347 
4. Расположливи средства на 31. 

ХИ. 1979 година 4.486.252.514 

Член 2 
Завршната сметка ќе се објави во „Службен 

весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1377 
27 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

238. 

Врз основа на член 7 од Законот за определе-
ни облици на општествената заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74 и 9/78), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 27 мај 1980 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА ЗАШ-
ТИТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ВО 1980 ГОДИНА 

Средствата за реализација на Програмата за 
развој на непосредната детска заштита во СР Ма-
кедонија за 1980 година, се утврдуваат во износ од 
680,00 милиони динари, и тоа: 

1. Од придонеси од 
личен доход 
— преку општински 

самоуправни ин-
тересни заедни-
ци за општест-
вена заштита на 
децата 

— преку Републич-
ката самоуправ-
на интересна за-
едници за опште-
ствена заштита 
на децата 

2. Здружени средства 
од организации на 
здружен труд и ме-
сни заедници 

630,00 мил. д. 

180,00 мил. д. 

450,00 мил. д. 

50,00 мил. д. 

II 
Средствата утврдени во точка I од оваа про-

грама се распределуваат за: 
1. Дневен престој на децата од предучилишна 

возраст — износ од 240,00 мил. динари за изградба 
ба на објекти во следниве општини: 

број 0 п ш т и н а Објекти Капацитет 

1. Битола 180 
2. Гевгелија 180 
3. Гостивар 180 
4. Кичево 180 
5. Крива Паланка 180 
6. Охрид 180 
7. Свети Николе 180 
8. Скопје 1.080 
9. Струга 180 

10. Струмица 180 
11. Тетово 180 
12. Титов Велес 180 
13. Штип 250 

ВКУПНО: 18 3.310 

Во 1980 година со овој вид на општествена 
заштита на децата ќе бидат опфатени вкупно во 
Републиката 28.866 деца, што претставува 11,3°/о од 
генерацијата од 0 до 6 години. 

2. Опремување простор за отворање нови гру-
пи забавишта — износ од 7,20 мил. динари, и тоа 
во следниве општини: 
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број ^Општина 
Број на 

[забавиш. Е Деца 

1. Битола 3 120 
2. Брод Македонски 3 120 
3. Валандово 3 130 
4. Виница 1 40 
5. Гевгелија 2 80 
6. Гостивар 3 120 
7. Дебар 1 40 
8. Делчево 2 80 
9. Демир Хисар 2 80 

10. Кичево 4 160 
11. Кочани 1 40 
12. Крушево 2 80 
13. Куманово 5 200 
14. Неготино 1 40 
15. Охрид 4 160 
16. Прилеп 1 40 
17. Радовиш 3 120 
18. Ресен 1 40 
19. Свети Николе 2 80 
20. Скопје 12 480 
21. Струга 4 160 
22. Струмица 4 160 
23. Тетово 3 120 
24. Титов Велес 3 120 
25. Штип 2 80 

ВКУПНО: 72 2.890 

Со овој вид на општествена заштита на деца-' 
та во 1980 година ќе бидат опфатени вкупно 19.714 
деца, што претставува 18,4% од генерацијата на 
возраст од 5 до 7 години. 

3. Опремување на простор за отворање на нови 
училишни кујни — износ од 10,80 милиони динари, 
и тоа во следниве општини: 

Општина бр. 
Број на 
кујни 

Број на 
ученици 

1. Битола 1 1.200 
2. Гостивар 4 1.800 
3. Делчево 2 150 
4. Кавадарци 4 2.000 
5. Кичево 2 400 
6. Крива Паланка 1 120 
7. Неготино 4 1.300 
8. Охрид 11 3.150 
9. Прилеп 1 1.500 

10. Пробиштип 1 80 
11.Свети Николе 2 400 
12. Скопје 6 1.800 
13. Струга 4 1.600 
14. Струмица 5 2.000 
15. Тетово 3 1.500 
16. Титов Велес 13 10.500 
17. Штип 2 1.100 

ВКУПНО: бб 30.600 

Во 1980 година со општествена исхрана ќе би-
дат опфатени вкупно 222.000 ученици од основните 
училишта, што претставува 64,4% од генерацијата 
од 7 до 15 години. 

4. Опремување простор за продолжен дневен 
престој на децата од училишна возраст — износ 
од 12,00 мил. динари и тоа во следниве општини: 

Ред * Општина Број на 
простор. 

Број на 
ученици 

1. Берово 2 20 
2. Битола 3 120 
3. Виница 2 80 
4. Валандово 3 120 
5. Гевгелија 8 320 
6. Неготино 2 80 
7. Охрид 1 40 
8. Прилеп 4 160 
9. Свети Николе 3 120 

10. (Скопје 15 600 
11. Струга 2 80 
12. Струмица 4 160 
13. Тетово 2 80 
14. Титов Велес 9 360 

ВКУПНО: 60 2.400 
Со овој вид на општествена заштита на децата 

ќе бидат опфатени 8780 лица, што претставува 3,2% 
од вкупниот број ученици во осумгодишните учи-
лишта во СОР Македонија. 

5. Одмор и рекреација на децата — износ од 
150,00 мил. динари за изградба и проширување на 
капацитетите во: 

Ред. 
б р . 

Општина Локација Капацитет 

1 . 

2. 
Скопје 
Ресен 

Преспанско 
Езеро 350 

3. Скопје Крушево 200 

СЛ
 

Битола 
Скопје Пелистер ЗОО 

6. Т. Велес Охрид 100 
7. Штип Плачковица 200 

ВКУПНО: 1150 
Вкупниот капацитет за опфат на децата со 

овој вид на општествена заштита на децата во 1980 
година ќе изнесува 7100 легла во една смена. 

6. Пионерски домови — износ од 190,00 мил. ди-
нари за изградба на објекти во следниве општини: 

Ред. 
бр. О п ш т и н а 

1. Битола 
2. Берово 
3. Охрид 
4. Кавадарци 
5. Прилеп 
6. Скопје 
7. Тетово 

7. За учество во трошоците за користење на 
одделни видови на непосредната детска заштита, 
износ од 70,00 мил. динари. 

III 
Учеството на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за општествена заштита на децата 
во остварувањето на оваа програма се утврдува: 

— за изградба на објектите за дневен престој 
на децата од предучилишна возраст (детски јасли, 
градинки, комбинирани детски установи) — 70% од 
пресметковната вредност на објектот; 

— за опремување, на просторот за продолжен 
дневен престој на учениците до 15-годишна воз-
раст — 100% од набавната вредност на опремата; 

— за опремување на просторот за забавишта 
— 100% ОД набавната вредност на опремата; 

— за опремување на просторот за училишни 
кујни при основните училишта — 100% од набав-
ната вредност на опремата; 

— за изградба на објектите за одмор и рекре-
ација на децата — 50% од пресметковната вред-
ност на објектот и 
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— за изградба, доградба и адаптација на пио-
нерските домови — 30% од пресметковната вред-
ност на објектот. 

IV 

Учеството на ' Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата 
се остварува преку отстапување на наменски и не-
повратни средства на општинските самоуправни 
интересни заедници за општествена заштита на де-
цата преку кои се остваруваат 'инвестиционите 
вложувања. 

V 

Остварувањето на оваа програма ќе го следи 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата. 

VI 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1390 
27 мај 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

239. 

Уставниот4 суд на Македонија, * оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Одлуката бр. 02-1121/2, 
донесена од извршниот одбор на Геолошкиот за-
вод во Скопје на седницата одржана на 2 октомври 
1978 година, Одлуката бр. 02-189/6, донесена од ра-
ботничкиот совет на Геолошкиот завод — Скопје 
на седницата одржана на 15 февруари 1979 година 
и Одлуката бр. 02-189/12, донесена од работнич-
киот совет на Геолошкиот завод во Скопје на сед-
ницата одржана на 15 март 1979 година, на основа 
членот 433 од Уставот на СР Македонија и али-
нејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 17 април 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1.Се укинуваат: 
а) Одлуките бр. 02-1121/2, донесена од изврш-

ниот одбор на Геолошкиот завод во Скопје на сед-
ницата одржана на 2 октомври 1978 година и бр. 
02-189/6, донесена од работничкиот совет на Гео-
лошкиот завод во Скопје на седницата одржана 
на 15 февруари 1979 година и 

б) Одлуката бр. 02-189/12, донесена од работ-
ничкиот совет на Геолошкиот завод во Скопје на 
седницата одржана на 15 март 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Геолошкиот завод во Скопје на 
начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 163/79 од 22 ноември 1979 година поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на од-
луките означени во точката 1 од оваа одлука. По-
стапката беше поведена затоа што оспорените од-
луки означени под а) на точката 1 не се донесени 
од работниците со референдум и затоа што лич-

ниот доход на генералниот директор и на работни-
ците во работната заедница им е определен во фик-
сен износ без претходно утврдување на основи и 
мерила. 

Судот поведе постапка за оценување уставно-
ста и законитоста на одлуката бр. 02-189/12 озна-
чена под б) на точката 1 од оваа одлука затоа што 
актот за систематизација на работите и работните 
задачи не го донел работничкиот совет на работ-
ната заедница на заедничките служби, туку цен-
тралниот работнички совет. 

4. Во претходните испитувања Судов утврди 
дека: 

а) со одлуката бр. 02-1121/2, донесена од из-
вршниот одбор на Геолошкиот завод на 2 октом-
ври 1978 година и одлуката бр. 02-189/6, донесена 
од работничкиот совет на заводот на 15 февруари 
1979 година, на генералниот директор и на врабо-
тените во работната заедница, без претходно утвр-
дување на основи и мерила во самоуправниот општ 
акт за распределба на средствата за лични доходи 
им се определени авансни стартни основи со важ-
ност од 1 јануари 1979 година на начин што е оп-
ределен вкупниот број на бодовите за сите работи 
и работни задачи. Имајќи предвид дека согласно 
ставот 1 на член 463 од Законот за . здружениот 
труд за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка работниците во основната организација 
одлучуваат непосредно со референдум и дека во 
смислата на ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд тие се должни да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи, а во случајов тоа не го сториле, 
Судов оцени дека оспорените одлуки не се во сог-
ласност со наведените уставни и законски одредби; 

б) Со оспорената одлука бр. 02-189/12, донесена 
од работничкиот совет на заводот на 21 февруари 
1979 година се усвојува конечниот текст на систе-
матизацијата на работите и работните задачи во 
работната заедница. 

Согласно ставот 1 на член 495 од Законот за 
здружениот труд работничкиот совет на основната 
организација донесува самоуправни општи акти со 
кои се уредуваат односите во организацијата. Со 
членот 610 од истиот закон е предвидено дека со 
самоуправната спогодба за здружување и со ста-
тутот на организацијата се определува кој ги до-
несува самоуправните општи акти и постапката за 
нивното донесување. Во ставот 1 на член 463 од 
Законот за здружениот труд не е определено дека 
актот за систематизација се донесува на референ-
дум. Според тоа работничкиот совет на работната 
заедница може да го донесе актот за системати-
зација. Меѓутоа, во случајов актот за систематиза-
ција не го донел работничкиот совет на работната 
заедница на заедничките служби, туку централ-
ниот работнички совет кој не е овластен да ја до-
несува систематизацијата на работите и работните 
задачи на работната заедница, бидејќи меѓусебните 
права, обврски и одговорности на работниците во 
работните заедници и корисниците на тие услуги, 
согласно ставот 4 на член 31 од Уставот на СР Ма-
кедонија, се уредуваат со самоуправна спогодба, а 
меѓусебните односи на работниците во работната 
заедница се уредуваат со нивни самоуправни општи 
акти во согласност со таа самоуправна спогодба. 
И според ставот 2 на член 404 од Законот за здру-
жениот труд основните услови во поглед на струк-
турата на работните места и квалификационата 
структура на кадрите во работната заедница се 
уредуваат со самоуправната спогодба за меѓусеб-
ните права, обврски и одговорности што ја склучу-
ваат основните организации и работната заедница. 
Според тоа актот за систематизација на работите 
и работните задачи во работната заедница не може 
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да го донесе централниот работнички совет на ра-
ботната организација. Со оглед на тоа Судов смета 
дека оспорената одлука не е во согласност со на-
ведените уставни и законски одредби. 

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 163/79 
17 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

240. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на делот III на член 40 
од Правилникот за распоредување на чистиот до-
ход и за распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка, донесен од работ-
ниците во Основното училиште „13 Ноември" во 
Скопје со .референдум на 27 декември 1977 година, 
на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија 
и алинејата 2 на член 15 и членот 17 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 20 март 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува делот III на член 40 од Пра-
вилникот за распоредување на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Основното училиште „13 Ноември" во Скопје со 
референдум на 27 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во Основното учи-
лиште „13 Ноември" во Скопје на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 189/79 донесено на седницата од 27 декем-
ври 1979 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбата од актот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судов основано се 
постави прашањето за согласноста на делот III на 
член 40 од правилникот на училиштето со наче-
лото на наградување според трудот, како и со ста-
вовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното 
воспитание и образование. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
текот на постапката и на седницата Судов утврди 
дека во деловите I и И на член 40 од правилни-
кот е извршено вреднување на работите и работ-
ните задачи во училиштето по основите обем, сло-
женост и одговорност. Во делот III од овој член, 
во кој се утврдува придонесот на работата по осно-
вот стручна оспособеност за извршување на рабо-
тите и работните задачи, е предвидено бодовите 
определени во деловите I и II од овој член да се 
корегираат за 10% во плус или минус врз основа 
на претпоставен квалитет на трудот и тоа на из-
вршителите со соодветен повисок односно со низок 
од виш степен на стручно оспособување на соод-
ветните работи и работни задачи. 

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78), на-
ставници за одделенска настава во основното учи-
лиште можат да бидат лица што завршиле фило-
зофски факултет — педагошка група и педагошка 
академија — отсек за одделенска настава и лисца 
што завршиле' учителска школа. Наставници по 
предметна настава во основното училиште, според 
ставот 2 од истиот член од означениот закон, мо-
жат да бидат лица што завршиле еднопредметна 

или двопредметна соодветна група за образование 
на наставници на факултет, висока школа, ликов-
на академија, музичка академија, педагошка ака-
демија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за лични 
доходи, така што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна 
подготовка, значи за кои се смета дека се посло-
жени, оправдано е од гледиштето на начелото на 
наградување според трудот да се предвидува пови-
соко мерило по основот сложеност во однос на ра-
ботите и работните задачи за кои е предвиден по-
низок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во 
случаите кога за вршење на одредени работи и 
работни задачи се предвидени повеќе степени на 
стручна подготовка, вреднувањето на тие работи 
се врши според нивната сложеност, а не според 
подготовката што ја има конкретниот работник. 
Имено, ако за вршењето на одредени работи и ра-
ботни задачи алтернативно се утврдени повеќе сте-
пени на стручна подготовка, тоа значи дека сло-
женоста на тие работи и работни задачи е таква 
да може со успех да ги врши секој од работниците 
што има еден од утврдените степени на стручна 
подготовка. Поради тоа Судов смета дека, при 
вреднувањето на работите и работните задачи на 
наставниците, кога е во прашање еднаква сложе-
ност на работите и работните задачи и кога со за-
кон е утврдено дека со било кој од предвидените 
степени со успех ќе се изведува наставата, мора 
да се поаѓа од единствени мерила за вреднување 
на основот сложеност затоа што стручната подго-
товка е основен елемент за одредување степените 
на сложеноста на работите и работните задачи. На 
овој начин не се обезвреднува значењето и вли-
јанието на стручната подготовка во развиен сис-
тем на основи. и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи според вложениот труд за-
тоа што, доколку работникот со повисок степен на 
стручна подготовка при утврдувањето на конкрет-
ните резултати постигнати во работата, покаже 
дека работите и работните задачи ги извршил со 
поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа 
треба да се одрази и на неговиот конечен личен 
доход. 

Со оглед на тоа што во делот III на член 40 
од правилникот на училиштето при вреднувањето 
на наставно-восиитната работа по основите обем и 
сложеност се предвидува зголемување односно на-
малување на утврдените бодови по овие основи 
зависно од степенот на стручната подготвока на 
наставниците, Судов утврди дека оваа одредба од 
правилникот не е во согласност со начелото на на-
градување според трудот, утврдено во членот 22 од 
Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд, како и него-
вата спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од 
Законот за основното воспитание и образование, 
затоа што според законот наставата во основните 
училишта може со успех да се изведува со еден 
од предвидените степени на стручна подготовка. 

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

У. бр. 189/79 
20 март 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија. 

Гога Николовски, е. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
233. 

Врз основа на член 27 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78, 43/78), 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје и општинските само-
управни интересни заедници за социјална заштита, 
учесници во спогодувањето, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ ВО 
ДРУГО СЕМЕЈСТВО 

Член 1 

Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 
спогодувањето ја утврдуваат висината на нај нис-
киот износ на надоместокот за сместено лице — ко-
рисник на социјална заштита во друго семејство. 

Член 2 

Учесниците во спогодувањето се согласија и ја 
утврдија висината на најнискиот месечен износ на 
надоместокот од член 1 на оваа самоуправна спо-
годба да изнесува 1.400 динари. 

Член 3 

Учесниците во спогодувањето се согласија оп-
штинските самоуправни интересни заедници за со-
цијална заштита, во зависност од условите за сме-
стување и во согласност со одредбите на оваа са-
моуправна спогодба, со посебна одлука да ја утвр-
дат висината на надоместокот за сместено лице во 
друго семејство, едносно да ги усогласат своите 
општи и други акти со одредбите на оваа самоуп-
равна спогодба, како и да донесат и други неоп-
ходни акти за нејзиното спроведување во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во аила на оваа 
самоуправна спогодба. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа са-

моуправна спогодба престанува да важи Самоуп-
равната спогодба за измени и дополнувања на Са-
моуправната спогодба за сместување лице во дру-
го семејство („Службен весник на СРМ", бр. 28/79). 

Член 5 

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со 
денот на нејзиното потпишување од страна на 
овластените претставници на учесниците во спого-
дувањето, а ќе се применува од наредниот ден, 
освен одредбата на член 2, која ќе се применува 
од 1 јануари 1980 година. 

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 6 

Оваа самоуправна спогодба е потпишана на 28 
април 1980 година. 

Член 7 
Составен дел на оваа самоуправна спогодба се 

и одлуките за усвојување на самоуправната спо-
годба од учесниците во спогодувањето. 

Бр. 08-259/1 
28 мај 1980 година 

Скопје 

234. 

Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната 
спогодба за висината на постојаната парична по-
мош на корисниците на социјална заштита („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 28/79) и член 19 став 3 
од Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 9/78, 43/78), општинските само-
управни интересни заедници за социјална зашти-
та и Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита — Скопје, учесници во 
спогодувањето, на 28 април 1980 година склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА САМОУП-
РАВНАТА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА ПО-
СТОЈАНАТА ПАРИЧНА ПОМОШ НА КОРИСНИ-

ЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 

спогодувањето ги вршат следните измени и до-
полнувања во Самоуправната спогодба за виси-
ната на постојаната парична помош на корисни-
ците на социјална заштита („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/79): 

1.) членот 2 се менува и гласи: 

„Член 2 
Висината на минималните износи на одделни-

те видови на постојаната парична помош се утвр-
дува и тоа: 

— основната парична помош на носителот да 
изнесува најмалку 800 динари; 

— додатокот за секој натамошен соуживател 
на помошта да изнесува најмалку ЗОО динари; 

— посебниот додаток за помош и нега од друго 
лице да изнесува најмалку ЗОО динари. 

Збирот на основната парична помош, додатокот 
за соуживателот на помошта и посебниот додаток 
за помош и нега од друго лице не може да биде 
поголем од 50°/о од просечниот личен доход оства-
рен во претходната година во Републиката". 

Член 2 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со 

денот на нејзиното потпишување од страна на ов-
ластените претставници на учесниците во спогоду-
вањето, а ќе се применува од наредниот ден, освен 
одредбата на точка 1 од член 1 која ќе се приме-
нува од 1 јануари 1980 година. 

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Бр. 08-260/1 
28 мај 1980 година 

Скопје 

235. 
Врз основа на член 586 од Законот за здру-

жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76), 
член 15, став 2 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на ОРМ", бр. 9/78, 43/78) и член 
6 од Спогодбата за висината на цените на услу-
гите на организациите на здружен труд од областа 
на социјалната заштита („Службен весник на 
СРМ", бр. 28/79), организациите на здружен труд 
од областа на социјалната заштита и тоа: Заводот 
за згрижување, воспитување и образование на де-
ца и младинци „Ранка Милановиќ" — Скопје, Цен-
тарот за професионална рехабилитација на мла-
динци со оштетен слух „25 Мај" — Скопје, Заво-
дот за рехабилитација на деца и младинци со ош-
тетен вид — Скопје, Заводот за рехабилитација на 
деца со оштетен слух „Кочо Рацин" — Битола, 
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Специјалниот завод — Демир Кадија, Заводот за 
заштита и рехабилитација Бања Банско — Стру-
мица, Центарот за заштита на деца и младинци 
„11 Октомври" — Скопје, Центарот за згрижување 
на стари и изнемоштени лица „13 Ноември" — 
Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола, 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци — 
Скопје, Старскиот дом „Суе Рајдер" — Битола, До-
мот за стари лица „Киро Крстески — Платник" — 
Прилеп, Домот за стари „Зафир Сајто" — Кума-
ново и Работната организација за згрижување и 
воспитување на деца и младинци „25 Мај" — Скоп-
је, од една страна и општинските самоуправни ин-
тересни заедници за социјална заштита од: Беро-
во, Битола, Брод Македонски, Валандово, Виница, 
Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, 
Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Па-
ланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, При-
леп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, 
Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип, Самоуп-
равната интересна заедница за социјална заштита 
на град Скопје и Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Скопје, од 
друга страна, учесници во спогодувањето, склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СПОГОДБА-
ТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД 

ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето 

се согласија и ги вршат следните измени и допол-
нувања на Спогодбата за висината на цените на 
услугите на организациите на здружен труд од 
областа на социјалната заштита („Службен весник 
на СРМ", бр. 28/79): 

1) Членот 5 се менува и гласи: 

„Член 5 
Учесниците во спогодувањето, врз основа на 

член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, спогодбено ја утвр-
дуваат висината на цените на услугите на орга-
низациите на здружен труд за социјална заштита 
и тоа: 

1. Специјалниот завод — Демир 
Капија 5.104,00 динари 

2. Заводот за заштита и рехаби-
литација Бања Банско —. 
Струмица 7.137,00 

3. Центарот за заштита на деца 
и младинци „11 Октомври" — 
Скопје: 
— оддел за деца од 0—3 го-

дишна возраст 6.785,00 „ 
— оддел за деца од 3—18 го-

дишна возраст 4.535,00 „ 
4. Центарот за згрижување на 

стари и изнемоштени лица 
„13 Ноември" — Скопје: 
— оддел Катланово 2.854,00 „ 
— оддел Злокуќани 2.886,00 „ 
— оддел Ѓорче Петров 5.900,00 „ 

5. Домот за стари „Зафир Сајто" 
Куманово: 
— еднокреветна соба 3.950,00 „ 
— .двокреветна соба 3.678,00 „ 
— трикреветна соба 3.475,00 „ 
— брачен пар 3.746,00 
— стационар 4.528,00 „ 

6. Домот за стари лица „Киро 
Крстески — Платник" — При-
леп 3.578,00 

7. Старскиот дом „Су е Рајдер" 
— Битола: 
— за неподвижни лица 3.311,00 „ 
— за подвижни лица 2.714,00 „ 

8. Домот за доенчиња и мали 
деца — Битола 5.841,00 „ 

9. Заводот за рехабилитација на 
младинци со оштетен вид — 
Скопје: 
— без рехабилитација 2.550,00 „ 
— со рехабилитација 3.100,00 „ 

10. Центарот за професионална 
рехабилитациј а на младинци 
со оштетен слух „25 Мај" — 
Скопје 3.080,00 

11. Заводот за рехабилитација 
на деца со оштетен слух „Ко-
чо Рацин" — Битола 2.750,00 

12. Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци — Скопје: 
— со интерна едукација 2.623,00 „ 
— со екстерна едукација 840,00 „ 
— со интерна рехабилитација 3.145,00 „ 
— со екстерна рехабилитација 1.893,00 „ 

13. Работната организација за 
згрижување и воспитување на 
деца и младинци „25 Мај" — 

, Скопје 5.782,00 
14. Заводот за згрижување, во-

спитување и образование на 
деца и младинци „Ранка Ми-
лановиќ" — Скопје 3.332,00 „ 

Висината на цените на услугите утврдени во 
став 1 на овој член се искажани во месечни изно-
си по корисник на ' услугите на одделна органи-
зација на здружен труд". 

2) По член 5 се додава нов член, член 5а, кој 
гласи: 

„Член 5-а 
Организациите на здружен труд од областа на 

социјалната заштита и општинските самоуправни 
интересни заедници за социјална заштита се об-
врзуваат да ги усогласат своите општи и други 
акти со одредбите на оваа спогодба, како и да до-
несат други неопходни акти за нејзиното спрове-
дување во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа спогодба". 

Член 2 

Оваа спогодба е потпишана на 28 април 1980 
година, со кој ден влегува во сила, а ќе се при-
менува од наредниот ден, освен одредбата на точ-
ка 1 од член 1 на оваа спогодба која ќе се при-
менува од 1 јануари 1980 година. 

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-261/1 
28 мај 1980 година 

Скопје 
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СОДРЖИНА 
Страна 

405 

213. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за здружување на дел од сред-
ствата на општествената репродукција 
за изградба на електроенергетски об-
јекти — — — — — — — — — 401 

214. Закон за единствениот матичен број на 
граѓаните — — — — — — — — 401 

215. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за илинденските пензии .— — 403 

216. Одлука за избор на претседател и избор 
и разрешување на судии на Окружниот 
суд во Скопје — — — — — — — 403 

217. Одлука за избор на судија на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје и Окруж-
ниот стопански суд во Битола — — — 403 

218. Одлука за потврдување на Финансис-
киот план на Народната банка на Ма-
кедонија за 1980 година — .— — — 403 

219. Одлука за потврдување на Завршната 
сметка на Народната банка на Македо-
нија за 1979 година — — — — — — 404 

220. Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Советот за 
унапредување на индивидуалното земјо-
делство — — — — — — — — — 404 

221. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на 
индивидуален работоводен орган на Цен-
тарот за слух, говор и глас во Скопје — 

222. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на де-
кан на Шумарскиот факултет во Скопје 405 

223. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Заводот за медицинска реха-
билитација во Скопје — — — — — 406 

224. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на де-
кан на ООЗТ Факултет за металургија 
и рударство во Скопје — — — — — 406 

225. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Факултетот за тури-
зам и угостителство во Охрид — — — 406 

226. Одлука за именување претставник од 
Собранието на СР Македонија во Коми-
сијата за воспитување и образование на 
граѓаните на СФРЈ на привремена рабо-
та и престој во странство — — — — 407 

227. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Рударско-геолошкиот 
факултет во Штип — — — — — — 

228. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Факултетот за физич-
ка култура во Скопје — — — — 407 

229. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Економскиот институт во 
Скопје — — — — — — — — — 408 

230. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 

за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на ООЗТ Институт за овоштар-
ство во Скопје — — — — — — — 408 

231. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на ООЗТ Институт за економика 
и организација на земјоделството во 
Скопје — — — — — — — — — 408 

232. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на Етнолошкиот музеј 
на Македонија во Скопје за избор на 
индивидуален работоводен орган на Му-
зејот — — — — — — — — — 408 

233. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на работничкиот совет на Работ-
ната организација на здружениот труд 
Специјален завод Демир Капија за из-
бор на индивидуален работоводен орган 
на Заводот — — — — — — — — 409 

234. Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување на 
ООЗТ Филозофски факултет и ООЗТ 
Институт за национална историја во 
работна организација — Факултет за 
филозофско-историски науки — Скопје, 
во делот со кој се уредува режимот на 
запишување на студии и учеството на 
студентите и претставниците на општес-
твената заедница во самоуправувањето 409 

235. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Работната организација Факул-
тет за филозофско-историски науки — 
Скопје, во делот со кој се уредува ре-
жимот за запишување на студии и учес-
твото на студентите и претставниците на 
општествената заедница во самоуправу-
вањето — — — — — — — — — 409 

236. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Факултетот за туризам и угос-
тителство — Охрид, во делот со кој се 
уредува режимот на запишување на 
студии и учеството на студентите и прет-
ставниците на општествената заедница 
во самоуправувањето —. — — — — 410 

237. Завршна сметка на средствата на Соци-
јалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството за 1979 го-
дина — — — — — — — — — 410 

238. Програма за развој на непосредната 
детска заштита во Социјалистичка Ре-
публика Македонија во 1980 година — 410 

239. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 163/79 од 17 април 1980 година 412 

240. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 189/79 од 20 март 1980 година 413 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

407 233. Самоуправна спогодба за висината на 
најнискиот износ на надоместокот за 
сместено лице во друго семејство — — 414 

234. Самоуправна спогодба за измени и до-
полнувања на Самоуправната спогодба 
за висината на постојаната парична по-
мош на корисниците на социјална заш-
тита — — — — — — — — — — 414 

235. Спогодба за измени и дополнувања на 
Спогодбата за висината на цените на ус-
лугите на организациите на здружен 
труд од областа на социјалната заштита 415 
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