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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ И САМОУПРАВНО СПО-
ГОДУВАЊЕ ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ И НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ И ЗА ОПШТЕСТВЕНО НАСОЧУВАЊЕ 

НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ 

Се прогласува Законот за општествено дого-
варање и самоуправно спогодување за основите и 
мерилата за распределба на доходот и на личните 
доходи и за општествено насочување на распре-
делбата на доходот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 јуни 1971. година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
јуни 1971 година. 

Бр. 03-2433 
30 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ. 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ И САМОУП-
РАВНО СПОГОДУВАЊЕ ЗА ОСНОВИТЕ И МЕ-
РИЛАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ И НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ЗА ОПШТЕСТВЕНО НА-

СОЧУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА 
НА ДОХОДОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За да се обезбеди подоследна примена на прин-

ципот за распределба на доходот според вложениот 
труд и остварените резултати во работата, со од-
редбите на овој закон се утврдува општествено 
договарање и самоуправно -спогодување и се про-
пишуваат мерки за општествено насочување на рас-
пределбата на доходот и на личните доходи. 

Член 2 
Со општествените договори се усогласуваат по-

единечните и заедничките интереси на работните 
луѓе и се утврдуваат единствени начела што слу-
жат како основа за самоуправните спогодби за рас-
пределба на доходот и личните доходи. 

Член 3 
Со самоуправните спогодби организациите на 

здружениот труд ги одредуваат основите и мери-
лата за распределба на доходот и личните до-
ходи. 

Член 4 
Со општествените договори и самоуправните 

спогодби, особено се обезбедува: 
1. гранките, односно групите што остваруваат 

повисок доход за распределба по работник во спо-
редба со доходот остварен во стопанството во це-
лина, да издвојуваат повеќе средства за акуму-
лација и за лични доходи, со обврска да обез-
бедуваат поинтензивен пораст на средствата за 
акумулација; 

2. организациите на здружениот труд во рам-
ките на одделна гранка, односно група што оства-
рува повисок доход за распределба по работник 
во споредба со доходот во таа гранка односно гру-
па да издвојуваат повеќе средства за акумулација 
и за лични доходи, со обврска да обезбедуваат по-
интензивен пораст на средствата во сопствената 
акумулација; 

3. во организациите на здружениот труд ква-
лификационата структура и занимањата на ра-
ботните луѓе да имаат влијание врз распределба-
та на доходот; 

4. дел од доходот, што е резултат на поповол-
ни услови на стопанисување, да се насочува за 
проширување на материјалната основа на работна-
та организација. 

П. ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ 

Член 5 
Со општествените договори се утврдуваат осо-

бено: заедничките основи за пресметување на де-
ловниот резултат и мерилата за осигурување на 
распределбата според резултатите на трудот; ме-
тодологијата и рамковните к в а л и ф и к а ц и и за при-
менување и споредување на елементите и односи-
те за распределба на доходот; висината на личниот 
доход што обезбедува социјална сигурност и ста-
билност во зависност од општиот степен на про-
дуктивноста на општествениот труд и општите 
услови во Републиката, односно општината. 

Член 6 
Општествените ,гоговори во стопанството се 

склучуваат за територијата на Републиката, а мо-
жат да се склучуваат и за подрачје на општина. 

Општествените де говори за општествените деј-
ности се склучуваат за територијата на Републи-
ката за сите или за одделни дејности, а можат да 
се склучуваат и за сите или одделни општествени 
дејности за подрачје на една или повеќе опш-
тини. 

Член 7 
Одредбите на општествените договори, склу-

чени за подрачјата на една или повеќе општини, 
и самоуправните спогодби мораат да бидат во со-
гласност со одредбите на општествените договори 
склучени за територијата на Републиката. 

Одредбите на општествените договори за под-
рачјето на една или повеќе општини и самоуправ-
ните спогодби, склучени пред стапувањето во си-
ла на општествениот договор склучен за терито-
ријата на Републиката, престануваат да важат до-
колку не се усогласат со одредбите на тој договор 
во рок од 3 месеци од денот на неговото влегу-
вање во сила. 
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Оцената на согласноста на општествените до-
говори склучени за подрачјето на една или повеќе 
општини и самоуправните спогодби со општестве-
ниот договор склучен за територијата на Репуб-
ликата ја врши Комисијата за општествено дого-
варање. 

Член 8 
Учесниците во општественото договарање за 

стопанството се Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, Стопанската комора на Македонија и Из -
вршниот совет. 

Учесници ВО општественото договарање за си-
те подрачја на општествените дејности на терито-
ријата на Републиката се Републичкиот одбор на 
Синдикатот на работниците на општествените де ј -
ности на Македонија, Извршниот совет и самоуп-
равните интересни заедници. 

Учесници во општественото договарање за од-
делна општествена дејност се Републичкиот одбор 
на Синдикатот на работниците на општествените 
дејности на Македонија, Извршниот совет и соод-
ветната интересна заедница. 

Член 9 
Општествениот договор во областа на стопан-

ството за подрачје на општина, го склучуваат Сто-
панската комора на Македонија, општинската орга-
низација и надлежниот политичко-извршен орган 
на собранието на општината. 

Општествениот договор за општествените де ј -
ности што се склучува за подрачјето на една или 
повеќе општини, го склучуваат соодветните инте-
ресни заедници, општинските организации на син-
дикатите и надлежните политичко-извршни органи 
на собранијата на општините. 

Член 10 
За организациите на здружениот труд, врз чие 

работење не влијаат пазарните услови, можат да 
се склучуваат одделни општествени договори. 

Член 11 
Постапка за склучување на општествен дого-

вор може да покрене секој учесник во општестве-
ното договарање. 

Учесниците во општественото договарање ф о р -
мираат заедничка комисија за општествено дого-
варање од 9 члена, во која секој именува по три 
члена. 

Членовите на комисијата од претходниот став 
се именуваат најдоцна во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 12 
Комисијата од претходниот член изготвува на-

црти на општествени договори во рок од 45 дена 
од денот на нејзиното формирање. 

Нацртот на општествениот договор го разгле-
дува и усвојува самостојно секој учесник и за сво-
ите заклучоци ги известува другите учесници. 

Врз основа на предлозите и забелешките на 
нацртот, комисијата изготвува предлог на општес-
твен договор. Општествениот договор мора да биде 
донесен и потпишан најдоцна во рок од 90 дена од 
покренувањето на постапката за донесување. 

Општествениот договор е склучен кога учес-
ниците ќе го усвојат во истоветен текст. Потпис-
ниците општествениот договор го објавуваат во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 13 
Учесниците во општественото договарање за 

територијата на Републиката се должни да ги склу-
чат општествените договори најдоцна до 31 декем-
ври 1971 година. 

Доколку општествените договори за терито-
ријата на Републиката не бидат донесени во рокот 
утврден во претходниот став, до нивното доне-
сување со закон ќе се пропишат мерки што ќе 
обезбедат движењата во распределбата на доходот 

да бидат во согласност со начелата од овој закон 
и со општествено-економската политика утврдена 
со законските и други акти на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Ш. САМОУПРАВНО СПОГОДУВАЊЕ 

Член 14 
Организациите на здружениот труд со само-

управните спогодби за остварување целите од член 
4 на овој закон, се спогодуваат особено за: 

1. условите за стекнување на доходот; 
2. начинот на утврдувањето на деловниот ре-

зултат; 
3. односите при распределбата на доходот на 

лични доходи, заедничка потрошувачка и акуму-
лација ; 

4. споредувањето на деловниот резултат и до-
ходот меѓу гранки, групи и стопанството во це-
лина ; 

5. споредувањето на деловниот резултат и до-
ходот меѓу работните организации и гранката на 
која и припаѓаат, динамиката на издвојувањето на 
средства за акумулација и лична потрошувачка, 
во согласност со основните начела утврдени со оп-
штествениот договор; 

6. утврдувањето на најнискиот личен доход што 
му припаѓа на секој работник за извршената ра-
бота во полно работно време во рамките на дого-
ворениот најнизок нето-доход по работник; 

7. утврдувањето делот на доходот што произ-
легува од поповолните услови на стопанисување 
што се одделува за акумулација. 

Организациите на здружениот труд можат со 
самоуправната спогодба да утврдуваат и други кри-
териуми и мерила, во согласност со начелата на овој 
закон. 

Член 15 
Учесници во самоуправното спогодување се 

работните луѓе во организациите на здружениот 
труд. 

Самоуправно спогодување може да предложи 
секоја организација на здружен труд, органот на 
синдикатот во кој членуваат работните луѓе во 
организациите на здружениот труд и деловните и 
другите здруженија и заедниците на организациите 
на здружениот труд. 

Член 16 
Самоуправна спогодба можат да склучат ра-

ботните луѓе во организациите на здружениот труд 
од една гранка, група или подгрупа. 

Член 17 
Предлогот за самоуправно спогодување пред-

лагачот од член 15 на овој закон го упатува до 
сите заинтересирани организации на здружениот 
труд и органот на. соодветниот синдикат. 

Организациите на здружениот труд на кои им 
е упатен предлогот се должни, во рок од 30 дена 
од денот на примањето на предлогот, да го раз-
гледаат и за својата одлука да го известат пред-
лагачот. 

Член 18 
Самоуправна спогодба може да се склучи ако 

за предлогот за нејзино склучување се изјасниле 
на јмалку 50% од организациите на здружениот труд 
во кои се запослени над 50% од работните луѓе 
запослени ВО гранката, групата или подгрупата. 

Член 19 
За изготвување нацрт на самоуправна спогод-

ба организациите на здружениот труд што се из-
јасниле за склучување на самоуправна спогодба 
формираат заедничка комисија (комисија). 

Член 20 
Комисијата, во рок од 30 дена од нејзиното 

формирање, изготвува нацрт на самоуправна спо-
годба. 
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Член 21 
Нацртот на самоуправната спогодба комисијата 

го упатува до сите организации на здружениот 
труд учесници во самоуправното спогодување, ор-
ганот на синдикатот во кои членуваат работните 
луѓе во организацијата на здружениот труд, Сто-
панската комора на Македонија и до Комисијата 
за општествено договарање. 

Учесниците во самоуправното спогодување на-
цртот на спогодбата го разгледуваат по постапка 
препишана за донесување на општите акти на ра-
ботната организација. 

Предлозите и забелешките по нацртот на спо-
годбата и се доставуваат на комисијата во рок од 
20 дена од примањето на нацртот. 

Член 22 
Врз основа на предлозите и забелешките на 

нацртот на спогодбата, комисијата е должна да из-
готви предлог на самоуправна спогодба, во рок од 
30 дена по истекот на рокот од став 3 на член 21 
од овој закон, и да им го достави на организа-
циите на здружениот труд — учесници во спо-
годувањето, органот на синдикатот во кој члену-
ваат работните луѓе во организацијата на здру-
жениот труд, Стопанската комора на Македонија и 
Комисијата за општествено договарање. 

Член 23 
Предлогот на самоуправната спогодба е при-

фатен кога ќе го усвојат во еднаков текст надлеж-
ните органи на управување на учесниците во спо-
годувањето, за што ја известуваат заедничката ко-
мисија. 

Самоуправната спогодба е склучена ако ја при-
фатат и потпишат најмалку 50% од организациите 
на здружениот труд во кои се запослени над 50% 
од работните луѓе запослени во гранката, група-
та или подгрупата и ќе се применува само на ор-
ганизациите што ја потпишале. 

Член 24 
За склучените самоуправни спогодби се води 

посебен регистар во Републичкиот секретаријат за 
Труд. 

Член 25 
Организациите на здружениот труд, во рок од 

45 дена од денот на потпишувањето односно при-
стапувањето кон самоуправната спогодба, ги усо-
гласуваат со неа своите општи акти за распредел-
ба на доходот и личните доходи. 

Член 26 
Кон самоуправната спогодба можат дополни-

телно да пристапат и организациите на здруже-
ниот труд што не учествувале во нејзиното доне-
сување. Овие организации за пристапување кон 
спогодбата ја известуваат комисијата и органот што 
го води регистарот. 

Член 27 
Склучената спогодба комисијата веднаш ја до-

ставува за регистрирање до Републичкиот секре-
таријат за труд. 

Републичкиот секретаријат за труд, пред за-
пишувањето на самоуправната спогодба во реги-
старот, ќе побара мислења од Комисијата за оп-
штествено договарање за Нејзината усогласеност 
со законот и општествениов договор. 

Ако комисијата за општествено договарање оце-
ни дека самоуправната спогодба е во согласност 
со законот и општествениот договор Републичкиот 
секретаријат за труд ќе Ја запише во регистарот. 

Член, 28 
Заедничката комисија вРши Увид во спроведу-

вањето на самоуправните спогодби. 

IV. МЕРКИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО НАСОЧУВАЊЕ 
НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ 

Член 29 
Организациите на здружениот труд што не ќе 

донесат самоуправна спогодба според член 22, о д -
носно ќе отстапат од неа, ќе се придржуваат за 
начелата утврдени во општествениот договор. 

Доколку организациите на здружениот труд не 
ќе се придржуваат за начелата утврдени во опш-
тествениот договор, не можат да исплатуваат личен 
доход по работник повисок од исплатениот личен 
доход според завршната сметка од претходната го-
дина. 

Член 30 
Службата на општественото книговодство го 

следи спроведувањето на самоуправните спогодби 
и мерките за општествено насочување. 

Доколку Службата на општественото книговод-
ство утврди дека организациите на здружениот 
труд не се придржуваат за самоуправната спогод-
ба и мерките за насочување утврдени во Законот, 
ќе го врати налогот за исплата на личните доходи 
и за тоа ќе ја извести заедничката комисија на 
самоуправното спогодување. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здруже-
ниот труд ако изврши исплата на личните доходи 
спротивно на член 29 став 2 од овој закон. 

Со парична казна од 500 до 1.000 динари за пре-
кршок од претходниот став ќе се казни и одговор-
ното лице на организацијата на здружениот труд. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на 

органите на управата, општествено-политичките 
организации, правосудните органи, самоуправните 
интересни заедници, Стопанската комора на Маке-
донија и здруженијата, општествено-политичките 
заедници и другите организации. 

Член 33 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

144. 

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА КАМПИРАЊЕ 

Се прогласува Законот за кампирање, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 ма ј 1971 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 
јуни 1971 година. 

Бр . 03-2432 
25 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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З А К О Н 

З А К А М П И Р А Њ Е 

Член 1 
Кампирањето се врши под условите и на начин 

предвидени со овој закон и прописите донесени 
врз основа на него. 

Член 2 
Под кампирање во смисла на овој закон се 

подразбира привремен престој на лица за одмор и 
разонода под шатори, каравани, камп-куќички и 
други слични објекти. 

Член 3 
Кампирање може да се врши само во органи-

зиран камп. 
Камп можат да организираат угостителски и 

други работни и општествени организации, и гра-
ѓани (организатори). 

Член 4 
Просторот за кампирање се определува со ур-

банистички план односно одлука што го заменува 
тој план. 

Просторот за кампирање мора да ги исполну-
ва следните услови: 

1. да е во зона заштитена од дејството на при-
родни појави кои можат да ја загрозат сигурнос-
та на луѓето и нивниот имот за време додека е кам-
пот отворен; 

2. да е во согласност со посебните прописи за 
заштита на природата, природните реткости и кул-
турно-историските споменици и за заштита на дру-
гите места и подрачја што се прогласени или се 
сметаат за такви (паркови, ловни подрачја, резер-
вати и сл.); 

3. да не е во непосредна близина на воени и 
други објекти од интерес за народната одбрана, ж е -
лезнички и фабрички објекти, болници како и те-
рени во близина на државен граничен појас; 

4. да е во согласност со водостопански, сообра-
ќајни и енергетски услови, како и услови на про-
тивпожарната заштита пропишани со закон или врз 
основа на закон. 

Член 5 
Надлежниот општински орган на управата из-

дава одобрение за организирање на камп. Органи-
заторот на камп со барањето за издавање на одо-
брение за организирање на камп приложува дока-
зи за исполнување на условите од член 4, став 1, и 
став 2, точка 4 од овој закон, како и доказ за пра-
вото на сопственост односно правото за користење 
на просторот на кој има намера да организира камп. 

Член 6 
Кампот мора да ги исполнува следните мини-

мални услови: 
— да има рамен и целосообразно уреден прос-

тор за поставување на шатори или слични подвиж-
ни објекти за сместување; 

— да има обезбедено постојано снабдување со 
вода за пиење и миење; 

—' да е обезбедено минимално осветление што 
ноќе овозможува движење меѓу шаторите или слич-
ни подвижни објекти за сместувањ.е; 

— на соодветна оддалеченост од просторот за 
шатори или слични подвижни објекти за сместува-
ње да имаат најмалку еден WC (латрина и сл.), од-
носно една група WC на повеќе од 10 кампери од-
носно на секои 30 кампери и соодветен простор и 
уреди за миење; 

— да има уредено место за огниште обезбедено 
од пожар; 

— да има сандаче за прва помош и уреди за 
гаснење на пожар; 

— да е обезбедена непрекината служба за прием 
на кампери; 

— да има фирма добро уочлива и ноќе освет-
лена ; 

— просторот на кампот да е ограден. 
Авто-кампот, покрај условите од став 1 на овој 

член, мора да има и пристап и простор за парки-
рање на возила покрај шаторите. 

Угостителските објекти што се во состав на кам-
пот мораат да ги исполнуваат техничките услови и 
здравствено-техничките услови пропишани за уго-
стителските објекти. 

Член 7 
Се овластува Комитетот за туризам и угостител-

ство во рок од 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон поблиску да ги определи хи-
гиенско-техничките услови за кампот. 

Член 8 
Граѓаните можат да организираат камп како са-

мостоен угостителски дуќан (во натамошниот текст: 
камп-дуќан) или да издаваат земјиште за кампи-
рање. 

Член 9 
Граѓанин кој основа камп-дуќан мора да ги ис-

полнува и условите за основање на угостителски 
дуќан, пропишани со Законот за угостителска де ј -
ност на граѓаните и минималните технички усло-
ви на угостителски објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/69). 

До колку камп-дуќанот врши и други угости-
телски услуги, организаторот на камп-дуќанот мора 
да ги исполнува и пропишаните услови за вршење 
на тие услуги. 

Едновремено вршење на камп-услуги и на дру-
ги видови угостителски услуги може да се врши 
само на ед,но деловно место. 

Член 10 
Граѓаните можат да издаваат за кампирање са-

мо земјиште што се наоѓа во непосредна близина 
на куќата во која живеат ако за тоа добијат одо-
брение од надлежниот општински орган на упра-
вата. 

Граѓаните што издаваат земјиште за кампирање 
не можат да користат дополнителна работа на дру-
ги лица што не се членови на потесното семејство. 

Член 11 
Одобрение за издавање на земјиште за кампи-

рање се издава ако се исполнети минимум технич-
ките, здравствените и другите услови. 

Условите од став 1 на овој член ќе ги пропише 
општината. 

Член 12 
Одобрение за отпочнување на кампот со работа 

издава надлежниот општински орган на управата. 

Член 13 
Организаторот на кампот пред почнувањето со 

работа е должен да го пропише куќниот ред на 
кампот. 

Член 14 
На влезот на кампот или на друго видно ме-

сто мора да биде истакнат ценовник за користе-
ње на просторот за кампирање како и другите 
услуги што ги врши кампот. 

Член 15 
Ако се уреди камп и л и , отпочне со работа без 

одобрение или се издава земјиште за кампирање 
без одобрение, надлежниот општински орган не 
управата ќе донесе решение со кое на организа-
торот ќе му ја забрани натамошната работа. 

Член 16 
АКО кампот не ги исполнува условите пропи-

шани со овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на него, надлежниот општински орган на 
управата ќе донесе решение со кое ќе нареди от-
странување на утврдените недостатоци и ќе опре-
дели рок во кој тие мораат да се отстранат. 
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Доколку утврдените недостатоци не се отстра-
нат во определениот рок, надлежниот општинска 
орган на управата ќе донесе решение за забрана 
на натамошната работа на кампот. 

Член 17 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок работна организација или дру-
го правно лице: 

1. ако пристапи кон уредување или ќе уреди 
камп без одобрение од надлежниот орган (член 5); 

2. ако отпочне со работа без одобрение (член 
12); 

3. ако не пропише куќен ред во кампот (член 
13). 

За прекршок од став 1 на овој член со парич-
на казна до 500 динари ќе се казни и одговор-
ното лице во работната организација. 

Член 18 
Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе 

се казни за прекршок самостојниот угостител или 
граѓанин: 

1. кој ќе пристапи кон уредување или ќе уреди 
камп без одобрение од надлежниот орган (член 5); 

2. кој едновремено врши камп-услуги и други 
видови угостителски услуги на две или повеќе де-
ловни места (член 9 став 3); 

3. кој издава земјиште за кампирање без одо-
брение (член 10 став 1); 

4. кој користи дополнителна работа на други 
лица (член 10 став 2); 

5. ако отпочне со работа без одобрение (член 
12); 

6. кој не ќе пропише куќен ред на кампот 
(член 13); 

7. ако на влезот на кампот или на друго по-
годно место не истакне ценовник за користење на 
просторот за кампирање и другите услуги што 
ги врши кампот (член 14). 

Член 19 
Со парична казна до 100 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанинот кој ќ,е постави некој од 
објектите од член 2 на овој закон надвор од ор-
ганизиран камп или земјиште определено за кам-
пирање (член 3 и член 10). 

Надлежниот општински орган на управата па-
ричната казна од претходниот став може да ја 
наплатува на лице место. 

Член 20 
Организаторите на постојните кампови се дол-

жни, во рок од 6 месеци од децот на влегувањето 
во сила на овој закон, да прибават одобрение за 
организирање и одобрение за работа на кампот 
(член 5 и 12 од овој закон). 

По истекот на рокот од претходниот став, пре-
стануваат со работа сите кампови што немаат одо-
брение за организирање односно одобрение за ра-
бота. 

Член 21 

Со влегувањето во сила на овој закон преста-
нува да важи Законот за туристичко логорување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 9/56 и „Службен 
весник на СРМ" бр. 16/65) и Правилникот за ту-
ристичко логорување („Службен весник на НРМ" 
бр. 25/56). 

Чл.ен 22 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

145. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на З а -
конот за заштита од градобијност, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот осбор, одржана на 24 јуни 1971 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
24 јуни 1971 година. 

Бр. 03-2431 
25 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 

Во Законот за заштита од градобијност („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 10/71) во член 11, точка 
1, ред 1 по зборот „од" зборовите „буџетот на Со-
цијалистичка Република Македонија во" се за-
менуваат со зборовите „Републичкиот фонд за уна-
предување на индивидуалното земјоделство во из-
нос што одговара на". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

146. 

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за избор на членови на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 2 јули 1971 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
2 јули 1971 година. 

Број 03-2471 
3 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-
СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Изборот на членови на Претседателството на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија (Претседателство) се врши според одредбите 
на овој закон. 

Член 2 
Кандидати за членови на Претседателството 

утврдува и предлага Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија (Конференција), на начин и според пос-
тапката што таа ќе ја утврди во согласност со 
Статутот на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија. 

Член 3 

Конференцијата предлага најмалку онолку 
кандидати колку што членови на Претседателство-
то се избираат. 

Кандидати за членови на Претседателството 
Стануваат кандидатите за кои гласало мнозинство-
то од присутните членови на Конференцијата. 

Член 4 
Предлогот на кандидатите за членови на Прет-

седателството, Конференцијата му го доставува на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија (Собрание) најдоцна пет дена пред денот 
определен за избор. 

Член 5 
Членовите на Претседателството ги избира Со-

бранието на заедничка седница на сите собори, со 
тајно гласање. 

Член 6 
За член на Претседателството е избран канди-

датот што добил мнозинство на гласови од сите 
пратеници на Собранието. 

Член 7 
Ако при гласањето не добиле потребно мно-

зинство онолку кандидати колку што се избираат 
членови на Претседателството, изборот за непо-

полнетите места се повторува. Кандидати за не-
пополнетите места можат да предложат најмалку 
триесет пратеници, со тоа што меѓу предлагачите 
мора да има најмалку по пет пратеници од секој 
собор на Собранието. 

Ако се предложени повеќе кандидати од бро-
јот на членовите што се избираат, па двајца или 
повеќе кандидати со најголем број на гласови за 

непополнетите места за членови на Претседател-
ството добиле ист број гласови, гласањето се пов-
торува за тие кандидати. 

Член 8 -
Заедничката седница на сите собори на Собра-

нието за избор на членови на Претседателетвото 
може да се одржи ако присуствува мнозинството 
од членовите на секој собор на Собранието. 

Член 9 
Со спроведувањето на изборот раководи прет-

седателот на Собранието, на кого во тоа му по-
магаат секретарот на Собранието и по еден пра-
теник од секој, собор,, што се избираат на седни-
цата по предлог од претседателот на Собранието, 

Член 10 
Гласањето се врши посебно за секој кандидат, 

со гласачки ливчиња. 
Имињата на кандидатите се испишуваат на гла-

сачкото ливче според редот по кој Конференци-
јата ги предложила. 

Член 11 
Пратеникот може да гласа само за кандида-

тите чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

Пратеникот гласа на тој начин што го заок-
ружува редниот број пред името на кандидатот 
за кого сака да гласа. 

Неважечко е она гласачко ливче во кое е за-
окружен редниот број пред имињата на повеќе 
кандидати отколку што се, избираат членови на 
Претседателството, гласачкото ливче во кое не е 
заокружен редниот број пред името на ниту еден 
кандидат, а се внесени и заокружени нови имиња, 
непополнетото гласачко ливче и гласачкото ливче 
кое е пополнете така што да не може со сигурност 
да се утврди за кои кандидати пратеникот гласал. 

Ако во гласачкото ливче се заокружени ред-
ните броеви пред имињата на помалку кандидати 
отколку што се избираат членови на Претседател-
ството, се смета дека пратеникот гласал само за 
оние кандидати пред чии имиња се заокружени 
редните броеви. 

Член 12 
Гласањето се врши со прозивка. 
Пратеникот лично го спушта свитканото гла-

сачко ливче во гласачката кутија. 

Член 13 
Резултатот од гласањето се утврдува според 

предадените гласачки ливчиња. 

Член 14 
Претседателот на Собранието прогласува, врз 

основа на резултатот од гласањето, кои кандида-
ти се избрани, им издава уверенија за изборот и 
ја известува Сојузната скупштина. за избраните 
членови на Претседателството. 

Член 15 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат и 

на дополнителните избори за членови на Прет-
седателството. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник, на СРМ". 

147. 
Врз основа на Амандманот П, став 1 и 3 и 

Амандманот VI, точка 1, став 3, алинеја 7, а во 
врска со член 183, став 2 и член 218, став 2 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка, Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 24 јуни 1971 година, и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 24 јуни 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Функционерите што ги именува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија како и 
претседателот и судиите на Уставниот суд на Ма-
кедонија, на кои времето за кое се избрани однос-
но именувани им истечува во текот на 1971 годи-
на, продолжуваат да ја вршат функцијата на ко-
ја се именувани односно избрани до денот што ќе 
биде определен по усвојувањето на уставните аман-
дмани на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, а најдоцна до крајот на 1971 година. 

2. Оваа одлука влегува во Сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Мгкедонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ' 

Бро ј 03-2402 
25 јуни 1971 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, . с. р. 
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148. 
Врз основа на член 44 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СР Македонија на седница-
та на Републичкиот собор, одржана на 24 јуни 
1971 година, и на седницата на Просветно-култур-
ниот собор, одржана на 24 јуни 1971 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИ-

ШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА -
СКОПЈЕ 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Вишата школа за ф и -
зичка култура Скопје, што ја донесе Советот на 
Вишата школа за физичка култура — Скопје на 
13. I. 1971 година. 

11 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2404 
25 јуни 1971 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

149. 
Врз основа на член 17 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиените краишта 
(„Служб.ен весник на СРМ" бр. 24/66), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 24 јуни 
1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 24 јуни 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1970 
ГОДИНА 

1. Се одобрува Завршната сметка на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиените краишта 
за 1970 година што ја донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
стопански развиток на недоволно развиените кра-
ишта, на седницата одржана на 22. П. 1971 година 
и тоа: 

а) вкупни средства 
б) непосредни расходи 
в) употреба на средствата 

(кредити) 
г) непотрошени средства 

на 31. ХП. 1970 година 

34.660.668 динари 
9.222 динари 

34.639.824 динари 

11.622 динари 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2399 
25 јуни 1971 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

150. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 
органите за водење постапка по прекршоците 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/65), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 24 јуни 
1971 година, и на седницата на Соборот на општи-
ните, одржана на 24 јуни 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

1. Се разрешува Панде Зафировски од долж-
носта судија на Републичкиот совет за прекршоци. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2401 
25 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р: 

151. 

Врз основа на член 44 од Законот за високото 
школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СР Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 24 јуни 
1971 година, и на седницата на Просветно-култур-
нист собор, одржана на 24 јуни 1971 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОТВОРАЊЕ 
ОТСЕК ЗА ВОСПИТУВАЧИ ПРИ ПЕДАГОШКА-

ТА АКАДЕМИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ШТИП 

Се потврдува Одлуката за отворање на Отсек 
за воспитувачи при Педагошката академија „Го-
це Делчев" — Штип што ја донесе Советот на Пе-
дагошката академија „Гоце Делчев" — Штип на 
2 јули 1970 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2403 
25 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на членот 124 од Статутот на Мо-

леро-фарбарското претпријатие „Уметност", Ско-
пје, Конкурсната комисија 

распишува 
К О Н К У Р С 

за следните работни места во работната орга-
низација 

1. Технички директор (реизбор), 
2. Ш е ф на сметководството (реизбор), 
3. Секретар (реизбор). 
Под т. 1 Кандидатите треба да ги исполнуваат 

следните услови: 
а) дипломиран градежен инженер или дипло-

миран инженер технолог и 4 години работно ис-
куство на раководно работно место; 

б) градежен инженер или инженер технолог и 
6 години работно искуство на раководно работно 
место; 

ц) средно техничко училиште, градежен отсек, 
или средно техничко училиште и 10 години ра-
ботно искуство на раководно работно место; 

д) висококвалификуван молеро-фарбар и 15 
години на раководно работно место. 

Под т. 2. Кандидатите треба да ги исполнуваат 
следните услови: 

а) дипломиран економист и 4 години работно 
искуство на раководно работно место; 

б) економист и 6 години работно искуство на 
раководно работно место; 

ц) средно економско училиште и 10 години 
работно искуство на раководно работно место. 

Под. т. 3. Кандидатите треба да ги исполнуваат 
следните услови: 

а) дипломиран правник и 4 години работно ис-
куство на раководно работно место; 

б) правник и 6 години работно искуство на ра-
ководно работно место. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите се примаат во Секретаријатот на прет-
пријатието на улица „Наум Наумовски Борче" 52. 

Од Конкурсната комисија (1247) 

Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на Општината Крива Па-
ланка 

О Б Ј А В У В А 
дека Собранието на општината Крива Паланка ќе 
изврши избор на претседател на Општинскиот суд 

— Крива Паланка 

Кандидатот за ова работно место покрај опш-
тите услови предвидени во Основниот закон за ра-
ботните односи, треба да ги исполнува и овие по-
себни услови: 

— да е југословенски државјанин; 
— да има завршено правен факултет и поло-

жено правосуден испит. 
Рокот за поднесување на пријавите трае на ј -

малку 30 дена од денот на објавувањето во „Слу-
жбен гласник на Општината Крива Паланка" бр. 
4 од 24. 6. 1971 година. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Комисијата. (1246) 

СОДРЖИНА 
Страна 

143. Закон за општествено договарање и са-
моуправно спогодување за основите и ме-
рилата за распределба на доходот и на 
личните доходи и за општествено насо-
чување на распределбата на доходот — 417 

144. Закон за кампирање — — — — — 419 
145. Закон за изменување на Законот за за-

штита од градобијност — — — — — 421 
146. Закон за избор на членови на Претседа-

телството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 421 

147. Одлука за продолжување мандатот на 
функционерите што ги избира и именува 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 422 

148. Одлука за потврдување Одлуката за из-
менување и дополнување на Статутот на 
Вишата школа за физичка култура — 
Скопје - - - - - - - - - 423 

149. Одлука за одобрување на Завршната смет-
ка на Републичкиот фонд за кредити-
рање на побрзиот стопански развиток на 
недоволно развиените краишта за 1970 го-
дина — — — — — — — — — — 423 

150. Одлука за разрешување на судија на Ре-
публичкиот совет за прекршоци — — — 423 

151. Одлука за потврдување Одлуката за от-
ворање Отсек за воспитувачи при Пе-
дагошката академија „Гоце Делчев" — 
Штип - - - - - - - - - 423 
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