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157. 
Врз основа на член 376. став 1, алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВ-
ЈАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за државјанството на 
Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на општините и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 април 1977 година. 

Број 06-1192 
27 април 1977 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За граѓаните на Социјалистичка Република Ма-

кедонија постои државјанство на Социјалистичка 
Република Македонија (во натамошниот текст: др-
жавјанство на СРМ). 

Член 2 
Државјанство на СРМ се стекнува и преста-

нува според одредбите на овој закон. 

П. СТЕКНУВАЊЕ ДРЖАВЈАНСТВО НА СРМ 

Член 3 
Државјанство на СРМ се стекнува: 
1) со потеклото; 
2) со раѓањето на територијата на Социјалистич-

ка Република Македонија; 
3) со прием во државјанство на СРМ на држав-

јанин на друга социјалистичка република; 
4) со природување; 
5) според меѓународни договори. 

1. Со потеклото 

Член 4 
Со потеклото стекнува државјанство на СРМ 

дете: 
1) на кое во моментот на неговото раѓање двај-

цата родители се државјани на СРМ; 
2) на кое во моментот на неговото раѓање ед-

ниот родител е државјанин на СРМ, а другиот др-
жавјанин на друга социјалистичка република, а 

детето е родено на територијата на Социјалистичка 
Република Македонија доколку родителите спогод-
бено не определат детето да го добие државјанство-
то на другиот родител; 

3) на кое во моментот на неговото раѓање ед-
ниот родител е државјанин на СРМ, а другиот др-
жавјанин на друга социјалистичка република, а де-
тето не е родено на територијата на Социјалистич-
ка Република Македонија — ако родителите спо-
годбено определат детето да добие државјанство на 
СРМ; 

4) на кое во моментот на неговото раѓање ед-
ниот родител е државјанин на СРМ, а другиот ро-
дител не е жив, или не може да ги врши родител-
ските права, или е непознат, а детето е родено на 
територијата на Социјалистичка Република Маке-
донија, — односно ако е родено на територијата на 
друга социјалистичка република, а не добие држав-
јанство на таа република, освен ако родителот не 
определи детето да добие државјанство на друга 
социјалистичка република. 

Ако во случајот од точка 3 на претходниот став 
родителите не го определат државјанството на де-
тето, ќе се смета дека детето е државјанин на СРМ 
гко е запишано во матичната книга на родените на 
територијата на Социјалистичка Република Македо-
нија. Ако детето е родено во странство и не е за-
пишано во матичната книга на родените на тери-
торијата на Социјалистичка Република Македонија, 
ќе се смета дека детето е државјанин на СРМ ако 
родителот кој е државјанин на СРМ го пријавил 
неговото раѓање на запишување во матичната книга 
на родените што се води во дипломатското или кон-
зуларното претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство. 

Член 5 
Ако еден од родителите во моментот на раѓа-

њето на детето е државјанин на СРМ, а другиот 
родител е странски државјанин, или лице без др-
жавјанство, или со непознато државјанство, детето 
стекнува државјанство на СРМ ако е родено на те-
риторијата на Социјалистичка Република Македо-
нија, односно ако е родено на територијата на друга 
социј а листичка република, а не добие државјанст-
во на таа република. 

Член 6 
Дете родено во странство чиј еден родител во 

моментот на неговото раѓање е државјанин на 
СРМ, а другиот странски државјанин, стекнува со 
потеклото државјанство на СРМ, ако до наполне-
тата 18 година биде пријавено за запишување како 
државјанин на СРМ кај надлежниот југословенски 
орган во земјата или во странство, или ако посто-
јано се насели во Социјалистичка Република Маке-
донија, односно на територија на друга социјалис-
тичка република, а не стекне државјанство на таа 
република. 

Дете родено во странство чиј еден родител во 
моментот на неговото раѓање е државјанин на СРМ 
стекнува државјанство на СРМ, иако не исполнува 
некој услов од претходниот став, ако детето би 
останало без државјанство. 

Детето коешто стекнува државјанство на СРМ 
според став 1 или 2 на овој член се смета за др-
жавјанин на СРМ од моментот на раѓањето. 



Стр. 370 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 мај 1977 

2. Со раѓањето на територијата на Социјалистичка 
Република Македонија 

Член 7 
Државјанство на СРМ стекнува дете што е ро-

дено на територијата на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, а неговите родители имаат различно 
републичко државјанство, но ниеден од нив нема 
државјанство на СРМ, ако родителите не определат 
детето да го добие републичкото државјанство на 
едниот од нив. 

Во случај о д претходниот став ако едниот ро-
дител не е жив, или не може да ги врши родител-
ските права, или е непознат, детето стекнува др-
жавјанство на СРМ, ако другиот родител со изјава 
не определи детето да добие државјанство на друга 
социјалистичка република. 

Член 8 
Државјанство на СРМ стекнува дете родено или 

најдено на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на кое двајцата родители му се 
непознати, или се со непознато државјанство, или 
се без државјанство. 

На ваквото дете ќе му престане државјанството 
на СРМ, ако до наполнувањето на 14 години се ут-
врди дека двајцата родители му се странски др-
жавјани, или се државјани на други социјалис-
тички републики, а не се исполнети условите од 
член 7 на овој закон според кој детето би добило 
државјанство на СРМ. 

3. Со прием во државјанство на СРМ на државја-
нин на друга социјалистичка република 

Член 9 
Во државјанство на СРМ ќе биде примен др-

жавјанин на друга социјалистичка република кој 
во моментот на поднесувањето на барањето напол-
нил 18 години и има живеалиште на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 10 
Државјанин на друга социјалистичка републи-

ка кој ќе склучи брак со државјанин на СРМ може 
да биде примен во државјанство на СРМ, иако не 
ги исполнува условите од член 9 на овој закон. 

Член 11 
Ако според член 9 од овој закон двајцата роди-

тели примиле државјанство на СРМ, ова државјан-
ство го стекнува и нивното дете помладо од 18 го-
дини. 

Ако државјанство на СРМ стекнал еден од ро-
дителите, а другиот е државјанин на друга соци-
јалистичка република, државјанство на СРМ ќе 
стекне и нивното дете помладо од 18 години, ако 
така се спогодат двајцата родители. 

Во државјанство на СРМ ќе биде примен и по-
своеник помлад од 18 години кој е државјанин на 
друга социјалистичка република, ако тоа го бара 
посвоителот кој е државјанин на СРМ. 

Ако детето е постаро од 14 години за стекнува-
ње државјанство според ставовите 1, 2 или став 3 
од овој член потребна е и неговата согласност. 

4. Со природување 

Член 12 
Државјанство на СРМ со природување може 

да стекне странец кој во барањето навел дека сака 
да прими државјанство на СРМ и ако ги исполнува 
условите за прием во државјанство на СФРЈ про-
пишани со Законот за државјанството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: Сојузниот закон). 

Ш. ПРЕСТАНОК НА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА 
СРМ 

Член 13 
Државјанството на СРМ престанува: 
1) со отпуст; 
2) со откажување; 
3) со одземање; 
4) со прием на државјанство на друга соција-

листичка република; 
5) според меѓународни договори. 

1. Со отпуст 

Член 14 
Отпуст од државјанството на СРМ ќе му се 

даде на лице кое ги исполнува условите за отпуст 
од државјанството на СФРЈ пропишани со Сојуз-
ниот закон. 

2. Со откажување 

Член 15 
Државјанин на СРМ кој живее во странство, а 

има и странско државјанство, може да се откаже од 
државјанството на СРМ ако ги исполнува условите 
за откажување од државјанството на СФРЈ пропи-
шани со Сојузниот закон. 

3. Со одземање 

Член 16 
На државјанин на СРМ кој е отсутен од Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, а 
има и странско државјанство, може да му се од-
земе државјанството на СРМ ако се исполнети 
условите за одземање на државјанството на СФРЈ 
пропишани со Сојузниот закон. 

4. Со прием на државјанство на друга социјалис-
тичка република 

Член 17 
На државјанин на СРМ му престанува држав-

јанството на СРМ ако по негово барање биде при-
мен во државјанство на друга социјалистичка ре-
публика. 

Државјанството на СРМ им престанува и на де-
цата помлади од 18 години, ако според претходниот 
став им престанало државјанството на СРМ на 
двајцата родители, или само на едниот од нив, а 
другиот со тоа се согласил. 

Одредбата од став 2 на овој член се однесува и 
на малолетен посвоеник. 

Ако детето е постаро од 14 години за престанок 
на државјанството според ставовите 2 или 3 од овој 
член, потребна е и неговата согласност. 

Државјанството на СРМ во случаите од овој 
член престанува со денот на стекнувањето на др-
жавјанство на друга социјалистичка република. 

Член 18 
Лице на кое како малолетно му престанало др-

жавјанството на СРМ според членовите 14, 15 или 
член 16 од овој закон, државјанството го стекну-
ва повторно, ако до наполнетата 25 година постоја-
но се насели на територијата на Социјалистичка 
Република Македонија и поднесе барање за повтор-
но стекнување државјанство на СРМ. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
Барањето за прием во државјанство на СРМ, 

како и барањето за отпуст и изјавата за откажу-
вање од државјанството на СРМ се поднесува пре-
ку општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи на чие подрачје лицето има жи-
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веалиште, односно престојувалиште, а ако живее во 
странство преку дипломатското, односно конзулар-
ното претставништво на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство. 

Член 20 
Решение за стекнување или престанок на др-

жавјанството на СРМ донесува Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи. 

Во решението со кое се одбива барањето за 
прием во државјанството на СРМ со природување, 
како и во решението за отпуст од државјанството 
на СРМ, органот од претходниот став не мора да 
ги наведе причините од кои се раководел при до-
несувањето на решението. 

Член 21 
Со решението за стекнување државјанство на 

СРМ со природување и со решението за престанок 
на државјанството на СРМ со отпуст, откажување 
или одземање, истовремено се одлучува и за стек-
нувањето, односно престанокот на државјанството 
на СФРЈ. 

Член 22 
Решението за стекнување или престанок на др-

жавјанството на СРМ се доставува според пропи-
сите за задолжително лично доставување. 

Како ден на стекнување на државјанството на 
СРМ со природување и како ден на отпуст од 
државјанството на СРМ се смета денот кога стран-
ката го примила решението. 

Член 23 
Евиденција за државјаните на СРМ и држав-

јаните на другите социјалистички републики кои 
се родени на територијата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија води општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. Оваа еви-
денција се води во матичната книга на родените од 
посебно овластен работник — матичар. 

Член 24 
За стекнување или престанок на државјанство-

то на СРМ Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи го известува општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи којшто ја во-
ди матичната книга на родените за односното лице, 
а по потреба ги известува и другите органи во чии 
евиденции треба да се одбележи промената на др-
жавјанството. 

Член 25 
По барање од државјанин на СРМ или држав-

јанин на друга социјалистичка република кој е за-
пишан во матичната книга на родените на терито-
ријата на Социјалистичка Република Македонија, 
органот којшто ја води евиденцијата од член 23 на 
овој закон, издава уверение за државјанство. 

Во уверението за државјанство се наведува де-
ка лицето е државјанин на СРМ односно на друга 
социјалистичка република и дека е државјанин на 
СФРЈ. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Како државјанин на СРМ во смисла на овој 

закон се смета лицето кое според досегашните про-
писи имало државјанство на СРМ. 

Член 27 
Се овластува републичкиот секретар за вна-

трешни работи да донесе поблиски прописи за во-
дење на евиденцијата од член 23 на овој закон, за 
издавање на уверението за државјанство и за обра-
зецот на тоа уверение. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за државјанство на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 9/65). 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

158. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 

од Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАПЛАТА НА ПОБА-
РУВАЊАТА ОД ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за наплата на побарувањата од организациите 
на здружениот труд во областа на здравството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 април 1977 година 
и на седницата на Републичката заедница за здрав-
ство и здравствено осигурување, одржана на 28 
април 1377 година. 

Број 06-1211 
27 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАПЛАТА 
НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВ-

СТВОТО 

Член 1 
Во Законот за наплата на побарувањата на ор-

ганизациите на здружениот труд во областа на 
здравството („Службен весник на СРМ", број 18/73), 
во член 1 по зборовите: „лице обврзник за плаќање" 
се става точка, а другите зборови до крајот на чле-
нот се бришат. 

Член 2 
Во член 2 зборовите: „односно од организација 

- обврзник за плаќање" се бришат. 

Член 3 
Во член 3 став 1 и во член 10 став 1 зборовите: 

,,малолетно или" се бришат. 

Член 4 
Во член 9 став 2 и член 12 став 1 зборовите: 

,.придонесите и" се бришат. 

Член 5 
Во член 12 став 2 зборовите: „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на финан-
сиите" се заменуваат со зборовите: „органот за при-
ходи на општината". 

Член 6 
Во глава IV која гласи: „Надоместок за меди-

цинска помош што го исплатува организации а-об-
врзник за плаќање", членовите 13 и 14 се бришат. 
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Член 7 
Глава V која гласи: „Преодни и завршни од-

редби" станува глава „IV", а членовите 15 и 16 ста-
нуваат членови 13 и 14. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

159. 
Врз основа на член 13 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за прекинување 
на бременоста („Службен весник на СРМ" бр. 18/76), 
Законодавно-правната комисија на Собранието на 
СРМ, на седницата одржана на 22 април 1977 го-
дина, го утврди пречистениот текст на Законот за 
прекинување на бременоста. 

Пречистениот текст на Законот за прекинување 
па бременоста ги опфаќа Законот за прекинување 
на бременоста („Службен весник на СРМ" бр. 22/72) 
и Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за прекинување на бременоста („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/76), во кои е означено времето 
на нивното влегување во сила. 

Бр. 09-58 
22 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-прав-
ната комисија, 

Димче Козаров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Прекинувањето на бременоста е посебна меди-

цинска интервенција за која слободно одлучува 
бремената жена. 

Правото на прекинување на бременоста може 
да се ограничи само заради заштита на здравјето 
на бремената жена. 

Член 2 
Заради заштита на здравјето на бремената же-

на, прекинувањето на бременоста не може да се 
изврши по истекувањето на десет недели од де-
нот на зачетокот. 

Прекинувањето на бременоста не може да се 
изврши и пред истекот на десет недели од денот на 
зачетокот, ако е тоа особено штетно по здравствена-
та состојба на бремената жена. 

Прекинувањето на бременоста не може да се 
изврши ако од прекинувањето на претходната бре-
меност не поминала една година. 

Член 3 
По исклучок, прекинувањето на бременоста мо-

же да се изврши и по истекот на десеттата недела 
од денот на зачетокот, како и пред истекот на една 
година од претходното прекинување на бременос-
та, по барање од бремената жена во следниве слу-
чаи: 

1. Кога врз основа на медицински индикации 
ќе се утврди дека бременоста претставува опасност 
по животот или ќе доведе до тешко нарушување на 
здравјето на жената за време на бременоста, по-
родувањето или по породувањето. 

2. Кога врз основа на научни сознанија може 
да се очекува дека детето ќе се роди со тешки те-
лесни или душевни недостатоци. 

3. Кога до зачетокот дошло во врска со извр-
шување на кривично дело: силување, обљуба над 
немоќно лице, обљуба над малолетно лице, обљуба 
со злоупотреба на положбата, заведување или ро-
досквернавење. 

4. Кога ќе се утврди дека во текот на бреме-
носта, или по породувањето би можела жената да 
дојде во тешки лични, семејни, материјални или 
други прилики што ќе имаат одраз врз нејзината 
здравствена состојба. 

Како тешки лични, семејни, материјални и дру-
ги прилики се сметаат особено: потешко наруше-
ните брачни односи, постоењето асоцијални поја-
ви во семејството, тешките станбени услови, мате-
ријалната необезбеденост, нарушувањето на здрав-
ствената состојба на членови на семејството и бро-
јот на децата во семејството. 

Прекинувањето на бременоста од претходниот 
став ќе се изврши доколку се оцени дека со пре-
кинувањето на бременоста нема да дојде до потеш-
ко оштетување на здравјето или до непосредна 
опасност по животот на бремената жена. 

Член 4 
Постапката за одобрување и извршување пре-

кинување на бременост е итна. 
Во постапката за одобрување и извршување на 

прекинувањето на бременост се обезбедува чување 
на службената тајна и почитување достоинството 
на личноста на бремената жена. 

Член 5 
Заради навремено запознавање на жените со 

последиците што можат да настанат поради преки-
нувањето на бременоста и со средствата што се 
применуваат за спречување на несаканата бреме-
ност : 

1) здравствените организации на здружениот 
1руд, во рамките на своите задачи, во своите пла-
нови за работа предвидуваат предупредување на 
бремената жена и нејзиниот брачен другар за штет-
носта од прекинувањето на бременоста по здрав-
јето на жената и нивно запознавање со можнос-
тите и методите за спречување на несаканата бре-
меност; 

2) здравствените организации на здружениот 
ТРУД коишто во својот состав имаат дејност за заш-
тита на мајката и детето, преку диспанзерите за 
жени и деца и лекарите од општа медицина, осо-
бено во селските подрачја, се должни преку акти-
вен метод на работа да им посветуваат постојано 
внимание на жените во генеративниот период, ука-
жувајќи им на предимствата од примената на кон-
трацепциските средства и методи во спречувањето 
на несаканата бременост и на штетните последици 
од прекинувањето на бременоста, по здравјето и 
животот на жената како ефикасни фактори во пла-
нирањето на семејството. 

Здравствените организации на здружениот труд, 
во местата каде што нема специј а листичка гине-
колошко-акушерска дејност, се должни на лекари-
те од општа медицина и на другите медицински 
кадри да им овозможуваат да се здобијат со пот-
ребните стручни знаења и искуства во примената 
на контрацепциските средства и методи за спречу-
вање на несаканата бременост. 

Член 6 
За помасовно и навремено запознавање на же-

ните со последиците што можат да настанат поради 
прекинувањето на бременоста и со средствата што 
се применуваат заради спречување на несаканата 
бременост: 

1) установите за социјална заштита и другите 
организации кои што се занимаваат со прашања 
на заштитата на мајката и детето, воспитно-обра-
зовните установи и работничките и народните уни-
верзитети, во рамките на своите задачи, се должни 
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во своите планови за работа, односно програми, да 
ги опфатат и прашањата за укажување на жените 
и мажите како и на младината на штетните после-
дици од прекинувањето на бременоста и на предим-
ствата од примената на средствата и методите на 
контрацепција; 

2) воспитно-образовните установи се грижат во 
својата работа да вклучат воспитување на млади-
ната за хумани и здрави односи меѓу половите. 

II. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРЕКИНУВА-
ЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 

Член 7 
За прекинување на бременоста до 10 недели 

бремената жена со потребната медицинска доку-
ментација, добиена од лекар специјалист по гине-
кологија и акушерство, се обраќа до здравствената 
организација на здружениот труд, која ги исполну-
ва условите предвидени од член 20 од овој закон. 

Пред прекинувањето на бременоста лекарот ќе 
ја предупреди бремената жена и нејзиниот брачен 
другар на можните штетни последици од преки-
нувањето на бременоста по здравјето и животот на 
жената и ќе ги запознае со можностите и мето-
дите за спречување на несаканата бременост. 

Ако бремената жена, по предупредувањето ос-
тане при своето барање, лекарот ќе изврши прекину-
вање на бременоста за што води книга за евиден-
ција. 

Доколку лекарот утврди дека се изминати пове-
ќе од десет недели од денот на зачетокот, или де-
ка прекинувањето на бременоста не го дозволува 
здравствената состојба на бремената жена, ќе ја 
упати на првостепена комисија за одобрување на 
прекинувањето на бременоста. 

По приговор против одлуката на првостепената 
комисија решава второстепената комисија. 

Првостепената комисија се формира при здрав-
ствена организација на здружениот труд која во 
својот состав има диспанзер за жени со советува-
лиште за планирање на семејството и за контра-
цепција, а второстепената комисија во здравствена-
та организација на здружениот труд која ги испол-
нува условите од член 20 на овој закон. 

Член 8 
Комисиите од претходниот член се состојат од 

по тројца членови — лекар специјалист по гинеко-
логија и акушерство, лекар специјалист по интер-
на медицина и социјален работник. На членовите 
на комисијата им се определуваат заменици. 

Претседателот на комисијата, по правило, е ле-
кар специјалист по гинекологија и акушерство. 

Комисиите имаат секретар што го определува 
здравствената организација на здружениот труд 
при која е формирана комисијата. 

Член 9 
Првостепените комисии ги формираат општи-

ните. 
Две или повеќе општини можат да формираат 

заедничка првостепена комисија. 
Второстепените комисии ги формира републич-

киот секретар за здравство и социјална политика. 

Член 10 
Барањето за прекинување на бременост се под-

несува писмено до првостепената комисија. 
Ако бремената жена е малолетна, или лишена 

од деловна способност, барањето го поднесува, од-
носно дава согласност за прекинување на бреме-
носта, родителот, односно старателот на бремената 
жена. 

Кон барањето за прекинување на бременоста се 
приложува: 

— потврда од лекар специјалист по гинеколе-
гија и акушерство дека жената е бремена и дека 
и е укажано на штетните последици од прекинува-
њето на бременоста; 

— наод и мислење од лекар специјалист по 
соодветната гранка на медицината во чија област 
спаѓа заболувањето на бремената жена, односно 
болеста на родителот (член 3 став 1, точките 1 и 2 
на овој закон), потврда од надлежниот јавен обви-
нител дека е покрената кривична постапка (член 
3 став 1 точка 3 на овој закон) односно потврда од 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на социјалната заштита, ,односно од устано-
ва за социјална заштита или од здравствена орга-
низација на здружениот труд, ако прекинувањето 
на бременоста се бара поради причините од член 
3 став 1 точка 4 на овој закон. 

Член 11 
При разгледувањето на барањето за прекину-

вање на бременоста на седницата на комисијата мо-
жат да присуствуваат бремената жена и нејзиниот 
брачен другар. 

Член 12 
Во постапката по барањето за прекинување на 

бременоста комисијата ќе ја предупреди бремена-
та жена, односно подносителот на барањето за штет-
носта од прекинувањето на бременоста по нејзи-
ното здравје и ќе ја запознае со можностите и ме-
тодите за спречување на несаканата бременост, ка-
ко и со постојните советувалишта во здравствените 
и други организации на здружениот труд од кои 
може да се побара совет заради спречување на не-
саканата бременост. 

Член 13 
Комисиите работат на седници и одлуките ги 

донесуваат со мнозинство гласови. 
Комисиите се должни да донесат одлука во рок 

од 3 дена, и тоа: првостепената комисија од подне-
сувањето на барањето за прекин на бременоста, а 
второстепената комисија откако ќе и биде доставен 
предметот по приговорот од бремената жена. 

АКО рокот од претходниот став не може да се 
запази од оправдани причини, тој рок не може да 
биде подолг од седум дена. 

Член 14 
Прекинување на бременост може да се изврши 

без одлука на комисијата ако поради непосредна 
опасност по животот и здравјето на бремената жена 
не може да се чека одлука на комисијата, или ако 
е во прашање започнато прекинување на бреме-
ност. 

Лекарот којшто извршил, или довршил преки-
нување на бременост без одлука на комисијата, дол-
жен е во рок од 24 часа за тоа да го извести рабо-
товодниот орган на здравствената организација на 
здружениот труд, а работоводниот орган е должен 
во рок од 3 дена за случајот да ја извести првосте-
пената комисија. 

Член 15 
Одлуката на првостепената комисија му се сооп-

штува на подносителот на барањето веднаш на сед-
ницата на комисијата. 

Против одлуката на првостепената комисија 
може да се изјави приговор на записник веднаш, 
или писмено, во рок од 3 дена по соопштувањето 
на одлуката. Записникот за приговорот, заедно со 
сите списи, без одлагање се доставува до второсте-
пената комисија. 

Одлуката на второстепената комисија е ко-
нечна. 

Член 16 
За работата на лекарот, односно на комисијата 

се води записник и книга за евиденција. 
Документацијата во врска со работата на ле-

карот, односно на комисијата, се чува како довер-
лива медицинска документација, во посебна архива 
на здравствената организација на здружениот труд. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 17 
Начинот на работа на лекарот, како и начинот 

на работа на првостепените и второстепените коми-
сии, обрасците на записникот и на книгата за еви-
денција (член 7 и член 16) ќе ги пропише репуб-
личкиот секретар за здравство и социјална полити-
ка, во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 18 
Здравствената организација на здружениот 

труд ка ј која е образувана комисија, најдоцна до 
крајот на јануари во почетокот на годината е долж-
на да поднесе извештај за својата работа за прет-
ходната година до органот што ја формирал коми-
сијата. 

Член 19 
Надоместокот за работата на членовите на ко-

мисијата, на нивните заменици и на секретарот на 
комисијата паѓа на товар на буџетот на општина-
та, односно на Републиката. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
ја определува органот што ја формира соодветната 
комисија. 

Член 20 
Прекинувањето на бременоста се врши во здрав-

ствена организација на здружениот труд која во 
својот состав има гинеколошко-акушерско одделе-
ние кое ги исполнува минималните услови за ра-
бота според Законот за здравството и прописите 
донесени врз основа на него. 

Член 21 
Прекинување на бременоста врши само специ-

јалист по гинекологија и акушерство, или лекар 
на специјализација по истата гранка на специјал-
ност, под надзор на лекар специјалист по гинеко-
логија и акушерство. 

Член 22 
По извршеното прекинување на бременоста же-

ната се става под медицински надзор најмалку три 
дена. 

Под посебен медицински надзор и контрола се 
ставаат особено жените по првото прекинување на 
бременоста. 

Со цел да се спречат последиците, жените со 
РХ негативен фактор, по првото прекинување на 
бременоста, добиваат анти Д гамаглобулин. 

Член 23 
Ако при довршување на започнатото прекину-

вање на бременоста основано се посомнева дека е 
во прашање кривично дело, работоводниот орган 
на здравствената организација на здружениот труд 
во која е довршено започнатото прекинување на 
бременост е должен за тоа веднаш да поднесе при-
јава до надлежното јавно обвинителство. 

Член 24 
Здравствената организација на здружениот труд 

во која е извршено, или во која е довршено, 
веќе започнатото прекинување на бременоста е 
должна за секој случај на фетална смрт да поднесе 
пријава до надлежниот орган во рок од 3 дена. 

Член 25 
Стручната работа на комисиите и на здрав-

ствените организации на здружениот труд во кои се 
врши прекинување на бременост подлежат на над-
зор согласно со Законот за здравството. 

Член 26 
Административните и финансиските работи на 

комисиите ги врши здравствената организација на 
здружениот труд ка ј која е формирана комисијата. 

Ш. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни здравствена организација на здружениот 
труд за прекршок: 

1) ако спротивно на член 4 од овој закон не 
обезбеди чување на службената тајна; 

2) ако спротивно на член 14 став 2 од овој закон 
не изврши соодветно известување во утврдените 
рокови; 

3) ако спротивно на член 7 и член 16 од овој 
закон не обезбеди водење на записник и книга за 
евиденција за работата на лекарот, односно на ко-
мисијата, или ако не обезбеди посебна архива за 
чување на документацијата во брока со работата 
на лекарот, односно на комисијата; 

4) ако спротивно на член 18 од овој закон не 
поднесе извештај за работата до надлежниот орган; 

5) ако спротивно на членовите 23 и 24 од овој 
закон не поднесе соодветна пријава до надлежниот 
орган во утврдениот рок. 

За-дејствијата од претходниот став ќе се казни 
за прекршок одговорното лице во здравствената 
организација на здружениот труд со парична казна 
од 100 до 500 динари. 

160. 
Врз основа на член 121, став 3 од Законот за 

финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на 
општините и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТИ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

ВО ОБЛАСТА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ВО 
1976 ГОДИНА 

Се донесува Завршна сметка за извршување на 
Програмата за финансирање на дејности од посебен 
општествен интерес во областа на водостопанството 
во 1976 година. 

Завршната сметка е составен дел на оваа одлу-
ка и ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1206 
28 април 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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ЗАВРШНА СМЕТКА 

за извршување на Програмата за финансирање на дејности од посебен општествен интерес во областа 
на водостопанството во 1976 година 

Ред. 
број О п и с 

1976 година 
планирано извршено 

I. - П Р И Х О Д И 

Средства пренесени од претходната година 
Дозначени средства од буџетот за 1976 година 
Средства од други извори (камата на средства 
по видување за 1975 година и друго) 

1. 
2. 
3. 

ВКУПНО ПРИХОДИ: 

2.286.014 
14.000.000 

234.736 

16.520.750 

2.499.760 
14.000.000 

^ 88Л206 

16.587.966 

II. - Р А С Х О Д И 

4. За исплата на обврски од 1975 год. 
5. За одржување на заштитни водостопански 

објекти 
6. За изградба на заштитни водостопански објекти 
7. За покривање на дел од обврската на Репуб-

ликата за учество во финансирање на преоста-
натите работи за уредување на пороите во хи-
дромелиоративните системи чија изградба се 
врши со учество на Федерацијата 

8. За набавка на цевки за водоводи во селски на-
селени места 

9. За студии и проекти 
10. Банкарски и административни услуги 
11. Тековна резерва 

ВКУПНО РАСХОДИ: 

Салдо на жиро сметка на 31. XII. 1976 година: 

2.286.014 

4.500.000 
6.450.000 

1.700.000 

550.000 
500.000 
200.000 
334.736 

1.944.351 

4.500.000 
6.450.000 

1.700.000 

550.000 
500.000 
168.137 
117.000 

16.520.750 15.929.488 

658.478 

161. 
Врз основа на член 113 став 2 од Законот за 

финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/73), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд, Соборот на 
општините и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на ден 27 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА НА ДЕЈНОСТИ ОД 
ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА 
НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА ПЕРИОД 1976—1980 

ГОДИНА 

За финансирање на дејности од посебен опште-
ствен интерес во областа на водостопанството во 
периодот од 1976 до 1980 година, од буџетот на Ре-
публиката, освен средствата во висина од 14.000.000 
динари обезбедени во 1976 година ќе обезбеди: 

во 1977 година 
во 1978 година 
во 1979 година 
во 1980 година 

16.000.000 динари 
20.000.000 динари 
24.000.000 динари 
26.000.000 динари 

ВКУПНО: 86.000.000 динари 

Распределбата на средствата по намени и видо-
ви на работи и мерки ќе се врши со годишни про-
грами КОИ, ПО предлог на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, ќе ги донесува Собра-
нието на СР Македонија. 

Со годишните програми ќе се обезбеди спрове-
дување на политиката утврдена со Општествениот 
план на СР Македонија за период од 1976—1980 го-
дина и ќе се утврдат поблиски услови. 

II 
Средствата од финансиската програма на деј-

ности од посебен општествен интерес од областа на 
водостопанството ќе се користат за поттикнување 
на активностите за извршување на работи и мерки 
за спречување или ограничување на штетните деј-
ствија на водите врз човекот и неговата околина и 
за заштита на водите, а особено за: 

— одржување на постојни заштитни водосто-
пански објекти и работи; 

— изградба на нови заштитни објекти, построј-
ки и работи (регулација на реки, уредување на по-
рои, одбранбени насипи, напери и сл.); 

— изработка на планови за заштита и одбрана 
од поплави како и за извршување на работите и 
мерките предвидени со тие планови; 

— изградба на водоводи во селски населби; 
— работи и мерки за уредување на еродирани 

површини; 
— истражни и студиски работи во областа на 

содостопанство; и 
— други работи и мерки за заштита од штетни-

те дејствија на водите и заштита на водите. 
Корисници на средства од Програмата можат 

да бидат општините, заинтересирани самоуправни 
интересни заедници и организации на здружен труд 
Што се задолжени за одржување на постојни заш-
титни водостопански објекти и работи или да гра-
дат такви што се од посебен општествен интерес. 

Одобрување на средства од Програмата ќе се 
врши по правило по пат на конкурс, што се објаву-
ва секоја година по донесување на годишната про-
грама. 

Во склад со Годишната програма, во конкурсот 
се изнесуваат посебните услови, во однос на при-
оритетот на работите што ќе се финансираат и со-
држината на пријавите по конкурсот. 

Средствата од Програмата на корисниците ќе се 
одобруваат без обврска за враќање, а ќе се корис-
тат во согласност со Законот за инвестициона из-
градба, Програмата за подобрување на санитарно^ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 19 - Стр. 375 



Стр. 376 - Бр. 19 13 мај 1977 

хигиенската и епидемиолошката состојба во Соци-
јалистичка Република Македонија за период 1976— 
1980 година и другите финансиски прописи, со ус-
лов да корисникот обезбеди сопствено учество и 
тоа: 

— за изградба на нови заштитни водостопански 
објекти и работи во недоволно развиените општини, 
20% од чинењето на работите што ќе се извршат 
во годината, а за останатите општини 30%; 

— за одржување на постојни заштитни водосто-
пански објекти и работи во хидромелиоративните 
системи 30%, а за објектите и работите надвор од 
хидромелиоративните системи 15%; и 

— за изградба на водоводи во селски населби 
ќе се одобруваат според условите утврдени во Про-
грамата за подобрување на санитарно-хигиенската 
и епидемиолошката состојба во Социјалистичка Ре-
публика Македонија за периодот 1976—1980 година. 

Ш 
Распределба на средствата од Годишните про-

грами по корисници, како и стручните и админи-
стративните работи ќе ги врши Републичкиот се-
кретаријат за земјоделство и шумарство. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1212 
28 април 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

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

1. Републички средства (постојани 
извори ) 

— од надоместок за погонско гориво 
- од данок на промет со нафта (16%?) 

од вкупниот данок на промет или 
0,40 динари / литар 

- од надоместок за регистрација 
— од такси на странски моторни во-

зила 
Средства на Електростопанство 
(наменски одредени за изградба на 
патот Битола — Чебрен, делница 
Битола — Суводол и патот 
Прилеп — Мариово) 
Средства на општините 
(наменски одредени за експропри-
јација на земјиштето и објектите 
и за учество до 12% од инвести-
ционата вредност на патот во из-
градба и реконструкција на делот 
од патот кој поминува низ општи-
ните) 
Средства на СР Србија наменски 
одредени за учество во изградба 
на патот Младо Нагоричани — Ма-
настир Прохор Пчински 
Кредити од ЈНА 

(во мил. дин.) 

351,7 
111,1 

89,7 
122,4 

28,5 
2. 

3. 

40,0 
77,5 

117,5 

10,0 

4. 

5. 
Вкупно (1—5) 

3,00 
20,7 

502,9 

Ш 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата ќе се користат за: 
1. Довршување на работите на патните правци 

од Програмата за 1971/1975 година. 

Должина 

Вкупно 
за градба 

к 

к ѕ 

162. 
Врз основа на член 2, став 2 од Законот за фи-

нансирање на изградбата, одржувањето и рекон-
струкцијата на патиштата („Службен весник на 
СРМ" број 48/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
аиот собор, одржани на 27 април 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, 
ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШ-

ТАТА ВО 1977 ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
изградба, одржување и реконструкција на патиш-
тата во 1977 година, нивниот распоред и начинот на 
користење. 

II 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата во 1977 година, се утврду-
ваат во износ од 502,9 мил. динари и се обезбеду-
ваат од: 

1.1. Претор — граница со Грција 17,8 10,2 
целосно довршување на из-
градбата 

1.2. Крушево - Д. Хисар (20,3 км.) 30,2 36,0 
со крак за с. Дивјаци (9,9 км) 
довршување на изградбата на 
патот и кракот за Дивјаци 

1.3. Кратово — Пробиштип 16,9 1,4 
довршување на реконструкци-
јата на целата должина на 
патот и неговото пуштање во 
сообраќај 

ЗА. Младо Нагоричани — Мана-
стир Прохор Пчински 22,2 5,5 
довршување на изградбата на 
патот и неговото пуштање во 
сообраќај 

1 5. Обиколување на Гостивар, 4,1 16,0 
довршување на изградбата на 
новиот пат и неговото пушта-
ње во сообраќај 

1.6. Другово — Доленци, со крак за 29,6 44,2 
поврзување на стариот и но-
виот пат довршување на из-
градбата на патот и неговото 
пуштање во сообраќај. 

1.7. Лакавица - Неготино, 28,6 25,0 
довршување на изградба на 
новиот пат и неговото пушта-
ње во сообраќај. 

1.8 Скопје — Тетово — Кичево — 
Охрид — 25,5 
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поврзување со градските сооб-
раќајници во Охрид, изградба 
на автобуски станици, прик-
лучоци и санација на свле-
чиште 
Вкупно (од 1.1 до 1.8): 163,8 

2. Изградба и реконструкција на 
патни правци финансирани од 
средствата на Електростопан-
ство — Скопје. 

2.1. Битола - Чебрен, 20,0 40,0 
завршување со изградбата на 
нов пат околу РЕК — Битола 
и реконструкција на постој-
ниот пат 

2.2. Прилеп — Мариово (преку 
Чебрен), 35,0 77,5 
довршување на изградбата на 

патот по динамика според 
приливот на средствата од 
Електростопанството 
Вкупно (од 117,5 

3. Изградба и реконструкција на 
нови патни правци од Прог-
рамата 1976/1980 година: 

3.1. Македонски Брод - Кичево, 27,0 16,2 
започнување на реконструкци-
ја на постојниот пат 

3.2. Куманово — Свети Николе, 42,0 15,9 
започнување на реконструкци-
ја на постојниот пат 
Вкупно (3.1. —3.2) : 32,1 

4. Експропријација на земјиште 
и објекти: 

4.1. со средствата на општините — 10,0 
4.2. Средствата од ЈНА за креди-

тирање на експропријацијата 
за патот Другово — Доленци — 6,0 
Вкупно (од 4.1 — 4 2): 16,0 
Вкупно за изградба и рекон-
струкција ( 1 + 2 + 34- 4): 329,4 

5. Одржување на патната мрежа: 
5.1. Зимско одржување, 16,0 

усогласено со „Елаборатот за 
зимска служба" 

5.2. Редовно одржување, 36,7 
рутинско одржување, преглед-
но-интервентна служба и об-
нова на хоризонтална сигна-
лизација на патиштата 

5.3. Периодично и инвестиционо 
одржување, 57,5 
зајакнување на коловозни 
конструкции, изградба и сана-
ција на објекти, уредување и 
изградба на паркиралишта, 
поставување на сообраќајна 
сигнализација 

5.4. Оперативна резерва, 5,0 
елементарни непогоди и др. 

5.5. Останато: 2,3 
Учество во отстранувањето на 
последиците од општетувања-
та на транзитните улици од 
поплавите во Куманово и Не-
готино 
Вкупно ( 5 . 1 - 5.5)7 117,5 

6. Обврски по кредити, 20,0 
отплата на ануитети 

7. Студии и проектирање: 28,0 
изработка на економско-тех-
ничка документација, студии, 
проектирање, броење и анке-
тирани на сообраќајот 

8. Надзор и редовна дејност на 
стручните служби 8,0 
Вкупно (од 1 до 8): 502,9 

IV 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата се даваат без обврска на 
враќање. 

Средствата од претходниот став ќе се употребат 
за намените предвидени во Програмата, врз осно-
ва на договорите што се склучени или ќе ги склу-
чи Советот за изградба, одржување и реконструк-
ција на патиштата со работните организации кои 
ги изведуваат работите на патиштата. 

V 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1239 
27 април 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р.Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

163. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 6 
од Законот за самоуправната интересна заедница 
за заштита од градобијност („Службен весник на 
СРМ" бр. 23/75), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 април 1977 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 27 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА 

ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

I 
Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-

гање Републичка самоуправна интересна заедница 
за заштита од гродобијност. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1190 
27 април 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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164. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за 

Народната банка на Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 45/72), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонка на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 27 април 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1977 ГОДИНА 

I 

Се потврдува Финансискиот план на Народ-
ната банка на Македонија за 1977 година, што го 
донесе Советот на Народната банка на Македо-
нија на седницата одржана на 28 февруари 1977 го-
дина. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1210 
27 април 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

165. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ап-
рил 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ КРАИШТА И НИВНИОТ РАСПОРЕД ЗА 

1977 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
средствата на Републичкиот фонд за кредитирање 
на побрзиот развиток на стопански недоволно раз-
виените краишта и нивниот распоред за 1977 го-
дина, што го донесе Управниот одбор на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта, на сед-
ницата одржана ца 1 април 1977 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1209 
2,7 април 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

160. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за На-

родната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 27 април 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1976 ГОДИНА 

I 

Се потврдува Завршната сметка на Народната 
банка на Македонија за 1976 година, што ја донесе 
Советот на Народната банка на Македонија на сед-
ницата одржана на 28 февруари 1977 година. 

И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1208 
27 април 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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167. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74) Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ап-
рил 1977 година, донесе 

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

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1976 
ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта за 
1976 година што ја донесе Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
на седницата одржана на 1 април 1977 година и тоа: 

а) Вкупно средства 
б) Неповратни средства, не-

посредни расходи и от-
пис на кредити 

в) Употребени средства (да-
дени кредити) 

г) Непотрошени средства на 
жиро сметка на 31. XII. 
1975 година 

И 

236.877.222 динари 

16.506.564 динари 

209.208.615 динари 

11.162.043 динари 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1207 
27 април 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

168. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ а во врска со член 1 и 3 од За -
конот за помилување и член 85 од Кривичниот за-
коник, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 28 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Изречената казна се прости на: 
1. Димче Панде Протуѓер, од Скопје. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Ванчо Ристо Ефтимов, од с. Раклиш, 
2. Вецко Стојче Трајковски, од с. Пресил, 
3. Алексо Панде Трајчевски, од с. Црвена Вода, 
4. Слободан Стојан Арсиќ, од Скопје, 
5. Тихомир Стојан Митковски, од Куманово, 

6. Џезми Авни Исмаиловски, од с. Бузалково, 
7. Мирче Димче Димитриевски, од с. Булачани, 
8. Петре Мите Стојковски, од с. Булачани, 
9. Цветко Петре Велковски, од с. Булачани, 

10. Блажо Петре Велковски, од с. Булачани, 
11. Петре Панче Стојановски, од с. Булачани. 

III 
Изречената казна се намали за 1 година на: 
1. Стојче Манов Јорданов, од Штип. 

IV 
Изречената казна се услови за 1 година на: 
1. Хузеир Јусуф Батиловиќ, од с. Црквино, 
2. Петре Тодор Петров, од Скопје, 
3. Шуип Бајрам Косоврасти, од Дебар, 
4. Рамиз Демир Далимовски, од с. Катланово, 
5. Неџип Мурат Ибраимов, од с. Г. Јаболчиште, 
6. Слободан Иван Ивановски, од Скопје, 
7. Емурла Иса Муртезани, од с. Нераште, 
8. Ѓоре Никола Илиески, од Прилеп, 
9. Ќефлија Осман Фејзули, од с. Орќуше, 

10. Ефтим Здравко Донев, од Штип, 
И. Петрит Сакип Дамани, од Дебар, 
12. Иван Борис Илиев, од с. Фурка, 
13. Трајче Јордан Јакимовски, од Скопје, 
14. Душан Ванчо Јордановски, од с. Лешани, 
15. Миле Димко Поповски, од с. Лешани, 
16. Томислав Ѓорѓија Георгиевски, од Скопје, 
17. Шериф Рифо Куртановиќ, од Скопје. 

V 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 

година на: 
1. Енвер Сервет Пај азити, од с. Скачинци, 
2. Вукашин Дано Стамески, од Прилеп, 
3. Васил Вангел Ѓорески, од Скопје, 
4. Ристо Никола Атанасовски, од Скопје, 
5. Никола Мирко Божиновски, од с. Ивањевци, 
6. Добре Апостол Ангеловски, од Скопје, 
7. Александар Васил Атанасовски, од Титов Ве-

лес. 
VI 

Неиздржаниот дел од казната се намали за 
шест месеци на: 

1. Ба јрам Бектеш Мелиќи, од с. Решанци, 
2. Таир Асан Нухи, од Скопје. 

VII 
Од неиздржаниот дел од казната се простат 

шест месеци на: 
1. Серафим Илија Дуковски, од Прилеп 

VIII 
Изречената казна се намали за 4 месеци на: 
1. Иванчо Кирил Чаушевски, од Скопје. 

IX 
Изречената казна се намали за 5 месеци на: 
1. Киро Благоја Спасевски, од Прилеп. 

X 
Изречената казна затвор од 2 месеци и парич-

ната казна од 800 динари му се условат за 1 го-
дина на: 

1. Павле Зафир Сериовски, од с. Пештани. 

XI 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 2 

години на: 
1. Јордан Тодор Петков, од Гевгелија. 

XII 
Неиздржаниот дел од казната строг затвор се 

замени со казна затвор и услови за 1 година на: 
1. Муртезан Шакир Селмани, од с. Ломница, 
2. Никола Ристов Арсов, од с. Киселица. 
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XIII 
Изречената казна строг затвор се замени со 

газна затвор и се услови за три години на: 
1. Владимир Панде Поповски, од Скопје. 

XIV 
Неиздржаниот дел од казната строг затвор се 

замени со казна затвор и услови за 2 години на: 
1. Бранко Киро Цветков, од Скопје. 

XV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06-268 
28 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

169. 
Врз основа на член 41 став 1 алинеја 8 од Де-

ловникот на Претседателството на СРМ, Претсе-
дателството на СРМ, на седницата одржана на 28 
април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

СРМ 

1.3а шеф на Кабинетот на претседателот на 
Претседателството на СРМ се именува Фиданчо 
Стоев, досегашен советник по општествено-политич-
ки прашања на Претседателството на СРМ. 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Бр. 06-276 на Претседателството 

28 април 1977 година на СРМ, 
Скопје Видое Смилевски, с. р. 

170. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законов за фил-

мот („Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИОТ 

СОВЕТ НА ОЗТ „МАКЕДОНИЈА - ФИЛМ" -
СКОПЈЕ 

I. За членови на Работничкиот совет на ОЗТ 
,,Македонија — филм" — Скопје, се именуваат: 

1. Костовски м-р Стефан, соработник во Инсти-
тутот за социолошки и политичко правни истра-
жувања, 

2. Мусли Кемал, потпретседател на Градскиот 
одбор на Сојузот на борците Скопје, 

3. Гацев Коста, ВКВ работник на работа во Ке-
рамичката индустрија „Киро Ќучук" — Титов Ве-
лес. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
па Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-954/1 Претседател 
14 април 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

171. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за виши советник во Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија Петар Михајловски, досегашен самос-
тоен советник во Извршниот совет. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-967/1 Претседател 
14 април 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

172. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија Саво Костовски, досегашен ди-
ректор на „Електромакедонија" — погон Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-968/1 
14 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

173. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за 

водите („Службен весник на СРМ" бр. 47/73), репуб-
личкиот секретар за земјоделство и шумарство во 
согласност со републичкиот секретар за народна 
одбрана донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОТ ЗА ОДБРАНА 

ОД ПОПЛАВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на 

планот за одбрана од поплави за загрозено подрачје 
кое, со неконтролирано изливање на води од кори-
тата и бреговите на водотеци и езерата, со уривање 
на брани и други објекти за акумулирана на вода 
и друг материјал во течна состојба, со издигну-
вање на нивоата на подземните води и слично, 
може да биде поплавено, при што се загрозува жи-
вотот на луѓето и се причинуваат значителни ма-
теријални штети. 

Член 2 
При изработката на планот за одбрана од поп-

лави и определувањето на подрачјето што може да 
биде загрозено од поплави се користи: Елаборатот 
на водостопанската основа на СР Македонија, пос-
тојната хидротехничка документација за водотек 
или езеро, хидрометеоролошките податоци и доку-
ментацијата што за таа цел би се изработила. 
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Член 3 
За сите загрозени подрачја во една општина се 

изработува единствен план за одбрана од поплави. 
Планот за одбрана од поплави за одредено заг-

розено подрачје содржи: 
1. Подлоги (топографски, хидролошки, хидро-

технички, стопански, демографски и други подлоги 
и податоци); 

2. Попис и опис на водостопански, електросто-
пански, хидрометеоролошки и други објекти и пос-
тројки во загрозеното подрачје (вклучувајќи ја и 
нивната опрема), што можат да послужат во заш-
тита и одбрана од поплави; 

3. Работи и мерки што ќе се извршуваат непос-
редно пред и за време на опасноста од поплави 
како и за време на поплави; 

4. Организација на заштитата и одбраната од 
поплави со задолжувања и овластувања; и 

5. Евакуација — дисперзија на население и ма-
теријални добра. 

Член 4 
Подлогите содржат: 
а) на карта во погодна размера се обележува: 
— границите на загрозеното подрачје; 
— заштитните — одбранбени објекти; 
— одбранбените линии; 
— карактеристичните попречни профили; 
— инундационите простори — простори за вре-

мено прифаќање на водите што евентуално би се 
излевале надвор од коритата и бреговите на водо-
текот или езерото; и 

— други работи што се од значење за заштита-
та и одбраната од поплави; 

б) најмалку два карактеристични попречни про-
фили нацртани во погодна размера што ќе го оп-
фатат и просторот лево и десно од водотекот или 
езерото до котата па поплавувањето од најголемите 
води што може да се појават. За тие профили се 
пресметува табела за водостој во зависност од ко-
личината на протекот — дотекот Н = ф (О) и табе-
ла на поплавени површини во зависност од ВОДОС-
ТОЈ ОТ Ф = ф (Н), и за истите се дава графички при-
каз; 

в) хидролошки податоци: површината на сли-
вот возводно од загрозеното подрачје, притоките со 
нивните сливови во загрозеното подрачје, проте-
ците на големите води при кои започнува редовна-
та и вонредната одбрана од поплави, како и проте-
ците на големите води од кои досега се појавиле 
поплави со назначување на датите на забележе-
ните појави. За тие големи води се означува котата 
на водостој от во карактеристичните попречни про-
фили; 

г) хидротехнички карактеристики: надолжен 
профил на водотекот во загрозеното подрачје, влеч-
ка сила и основни податоци за нанос, пропусна моќ 
на речното корито на повеќе профили без изле-
вање на води надвор од коритото и основните ка-
рактеристики за објекти во и покрај речното ко-
рито што ја зголемуваат или намалуваат пропус-
ната моќ. Посебно се дава опис за состојбата со 
постојните заштитни објекти; 

д) стопански податоци: земјоделски и други по-
вршини во загрозеното подрачје, сообраќајници,. ин-
дустриски и други објекти кои би биле загрозени 
од поплави; 

ѓ) демографски и урбани податоци: населби и 
број на луѓе што би биле загрозени од поплави; и 

е) податоци за објекти кои би ја влошиле сос-
тојбата за време на поплави. 

Член 5 
Во планот за одбрана од поплави се дава спи-

сок на водостопански, електростопански, хидроме-
теоролошки, комунални и други објекти што можат 
да послужат за заштита и одбрана од поплави, со 
назначување на нивните места. 

Врз основа на постојана техничка документа-
ција за такви објекти или по стручна оценка, во 
планот за одбрана од поплави се прецизира нив-
ната улога и функција за време додека трае одбра-
ната од поплави. 

Член б 
Во Планот се прикажуваат работите и мерките 

што ќе се извршуваат пред и за време на опаснос-
та од поплави како и за време одбраната од поп-
лави, а особено следното: 

— за случаи на пробивање на утврдени брего-
ви или насипи, се изработува посебна техничка до-
кументација за брзо санирање на такви места, со 
спецификација на потребниот материјал, опрема и 
работници; 

— за секоја делница и сектор на одбранбената 
линија се предвидуваат неопходните видови на ра-
боти и мерки, бројот на работниците, потребниот 
материјал, машини и превозни средства; 

— за определените простори во кои времено би 
се прифатиле евентуално излеаните води, се пред-
видуваат потребните работи и мерки, материјал, оп-
рема и работници; 

— по делници и сектори, за целото загрозено 
подрачје се предвидуваат и определуваат депонии 
каде се сместува и обезбедува потребниот матери-
јал за заштита и одбрана од поплави; 

— се предвидуваат безбедни врски помеѓу дел-
ниците и секторите во загрозеното подрачје, како и 
врските на подрачјето на Општинскиот штаб за ци-
вилна заштита, штабовите на соседните општини, 
Републичкиот штаб за цивилна заштита и Репуб-
личкиот хидрометеоролошки завод; 

— според степените за заштита и одбрана од 
поплави, поименично се внесуваат раководителите 
па подрачјето, делниците, секторите (по можност 
да се лица со градежна — хидротехничка струка 
или други профили од областа на водостопанството) 
како и останатите стручни кадри; 

— се прави список на потребната механизација 
и транспортни средства што постојат во општината 
како и оние што треба да се ангажираат од остана-
ти подрачја; 

— се предвидува во кои случаи и на кој начин 
ќе се врши празнење или сопирање на празнењето 
на вода од постојните акумулации што се во не-
посредно влијание на загрозеното подрачје; 

— да се предвидат мерки што треба да се пре-
земаат на објектите, кои со своето постоење би ја 
влошиле состојбата во случај на поплави; и 

— се предвидуваат и други мерки џ работи што 
се од значење и интерес за заштитата и одбраната 
од поплави. 

Член 7 
Во делот на планот за одбрана од поплави што 

се однесува на организацијата за непосредна заш-
тита и одбрана од поплави, според обемот и опас-
ностите што настануваат од појава на поплави, се 
утврдуваат и прецизираат четири степени за одбра-
на од поплави, и тоа: 

— првиот степен започнува кога настанува по-
четок на излевање на води од природните корита 
односно од малите корита на регулираните водоте-
ци, а водостојот достигне до ножиците на насипите 
чли другите градби на мајор — големото корито и 
според податоците и прогнозите на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод, се очекува водостојот да 
расте; 

— вториот степен започнува кога водостојот 
достигне критично ниво за изливање на водата во 
плавеното подрачје, а се очекува натамошно зго-
лемување на водостој от; 

— третиот степен започнува кога водостој от го 
надмине критичното ниво за изливање на води, кога 
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заради сигурност на брани и слични објекти за аку-
мулирање на вода и друг материјал во течна сос-
тојба се испуштаат поголеми количини на вода од 
акумулациите покрај водите од возводниот слив, 
и кога ќе се појават индикации на рушење на на-
сипи и слично, и 

— четвртиот (вонреден) степен започнува кога 
се дава тревожење заради опасност од уривање на 
брани и слични објекти при што се очекува надоа-
ѓање на катастрофално големи води. 

Член 8 
За секој степен, одделно се предвидува: 
— начинот на набљудувањата на водостоите и 

луѓето задолжени за тоа, обработката на подато-
ците за водостоите и податоците и прогнозата од 
Републичкиот хидрометеоролошки завод, начинот 
на прогласување на фазите и преземање на мерки-
те по фази; 

— овластувањата и должностите на раководи-
телите на загрозеното подрачје, делниците и секто-
рите и нивните заменици и помошници, како и 
начинот на нивното повикување и доведување на 
определените места; 

— начинот за известување на престанок на по-
висок степен и поминување во понизок степен и 
целосно прекинување на одбраната од поплави; 

— се определуваат обврските на водостопански-
те и други организации на здружен труд предвиде-
ни активно да учествуваат во одбраната од поп-
лави како и врските помеѓу нив и раководителите 
па одбраната; и 

— се предвидуваат и други организациони мер-
ки потребни за ефикасно извршување на заштитата 
и одбраната од поплави. 

Член 9 
Во исклучителни случаи, доколку тоа го нало-

жуваат конкретните услови и околности во дадено 
време, во планот за одбрана од поплави се пред-
видуваат можности за прогласување на третиот или 
четвртиот степен за одбрана од поплави. 

Член 10 
Со планот за одбрана од поплави се предви-

дува водење на дневник и орган што ќе го води 
дневникот. 

Дневникот се води од почетокот до завршетокот 
на одбраната од поплави. Во него се внесуваат по-
датоци за порастот или опаѓањето на водостој от по 
време, настанатите промени на заштитните и други 
објекти, извршените работи во заштитата и одбра-
ната од поплави, бројот на ангажираните луѓе и 
опрема во одбраната, потрошениот материјал и 
друго. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 07-254/4 
28 март 1977 година 

Скопје 
Републички секретар за зем-

јоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с. р 

Согласен: 
Републички секретар за народна 

одбрана 
генерал мајор, 

дипл. инж. Миле Арнаутовски, с. р. 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Општествениот дом 

„СКОПЈЕ" во Дебар, врз основа на член 81 од Ста-
тутот на Домот, член 10 и 11 од Самоуправната 
спогодба за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд и член 24 од Систематизацијата 
на работните места, како и Одлуката за измена и 
дополнување на систематизацијата на работните 
места 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор на 
Општествениот дом „СКОПЈЕ" во Дебар 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

— да има завршено филозофски или филолош-
ки факултет со 6 години работно искуство; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Покрај молбата заинтересираните кандидати 

треба да достават комплет документи за засновање 
на работен однос. 

Пријавите треба да се достават до Конкурсната 
комисија на Општествениот дом „Скопје" во Дебар. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Некомплетираните документи не се земаат пред-
вид. (125) 

Комисијата за избор и именување раководител 
на сметководството при „ИЗООПТИК" — изолатер-
ско оптичка задруга, согласно одлуката на Р. С. на 
одржаната седница на 19. III. 1977 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и именување Раководител на сметко-
водството на „ИЗООПТИК" — Скопје. 

Кандидатот покрај општите услови предвидени 
со законот треба да ги исполнува и следните услови: 

1. висока стручна спрема (економски факул-
тет) со над пет години работно искуство на 
раководно работно место; 

2. виша стручна спрема со прв степен на виша 
економска насока со над 10 (десет) години 
работно искуство од кои над 5 години на ра-
ководно работно место; 

3. средна стручна спрема со над 20 години ра-
ботно искуство на раководно работно место. 

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена од објаву-
вањето. 

Молбите со кратка биографија да се доставу-
ваат до Конкурсната комисија при „ИЗООПТИК" 
— Скопје, „Партизанска" 101. (121) 

Врз основа на член 170 од Законот за здружен 
труд и во склад со утврдените услови во Самоуп-
равната спогодба за систематизацијата на работните 
места, Работничкиот совет на Фабриката за произ-
водство на филтри „Југовитропан", Делчево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Раководител на работна единица печки за 

извлекување на стаклено влакно. 
1. Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
— да има завршено виша електро-машинска 

школа — машински или електро инженер; 
— да има работно искуство најмалку 3 го-

дини. 
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2. Шеф на сметководство. 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
— виша економска школа книговодствен смер 

со работно искуство во струката 4 години од кои 
2 години на раководно работно место во сметковод-
ството. 

— средна економска школа со работно искуство 
6 години од кои 4 години на раководно место во 
сметководството. 

Документите заинтересираните кандидати да 
ги поднесуваат во персоналната служба на фаб-
риката. 

Личен доход според Самоуправната спогодба за 
распределба на личните доходи на работниците на 
фабриката. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од објавувањето. 
(122) 

Конкурсната комисија на Главната ветеринарна 
болница во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на болницата. 
Кандидатот треба да ги исполнува следните ус-

лови: 
,— да има завршено ветеринарен факултет, 
— да има најмалку десет години работно ис-

куство во струката, 
— да поседува морално-политички квалитети, 
— да не е осудуван за кривични дела, 
— да е афирмиран со своите стручни и орга-

низациони способности. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Документите да се доставуваат до Конкурсната 

комисија на адреса: Главна ветеринарна болница — 
Скопје. (123) 

Советот на ОЗТ — Медицински центар — 
Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1. За именување индивидуален работоводен ор-
ган на работната организација — Медицински цен-
тар — Охрид; 

2. За именување на раководител на работната 
заедница на заеднички служби на работната орга-
низација —- Медицински центар во Охрид. 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните услови: 

Кандидатите за работното место под 1) треба 
да имаат завршено медицински факултет и да се 
специјалисти по една од граните на медицината и 
3 години работно искуство. 

Кандидатите за работното место под 2) треба да 
имаат висока школска спрема со 3 години работно 
искуство. 

Да се морално-политички подобни. 
Да се потврдени борци за афирмација и развој 

на самоуправните социјалистички односи. 
Да поседуваат организациони способности пот-

врдени во работата. 
Да не постои забрана за именување на работно 

место на работоводен орган по член 511 од Законот 
за здружениот труд и да не се под истрага. 

Молбите со потребните документи да се дос-
тавуваат до Конкурсната комисија на Медицин-
скиот центар — Охрид, со ознака „за конкурс". 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во Службен весник на СРМ". (118) 

Бр. 19 - Стр. 383 

Конкурсната комисија при ООЗТ „ОРЕЛ" — 
Радовиш 

р а с п и пту в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работно место шеф на Оп-
штиот сектор (секретар) 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени во ЗМОРЗТ 

заинтересираните кандидати треба да ги исполну-
ваат и следните посебни услови: 

1. да се дипломирани правници со над 3 (три) 
години работно искуство во струката; 

2. да се правници со над 5 (пет) години работно 
искуство во струката; 

3. да не се осудувани и да не се под кривично 
гонење. 

Заинтересираните кандидати со молбите да дос-
тават : 

— уверение или диплома за завршено образо-
вание, 

— потврда за работно искуство, 
— уверение за неосудуваност и дека не се под 

истрага и кривично гонење и 
— доколку преминуваат од работен однос сог-

ласност од работната организација во која се врабо-
тени дека ќе бидат ослободени доколку бидат из-
брани и примени. 

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молби со комплет документи да се доставуваат 
до Конкурсната комисија при ООЗТ „ОРЕЛ" — Ра-
довиш. 

Личниот доход според Самоуправната спогод-
ба за распределба на средствата за лични доходи 
на ова работно место. (119) 

Врз основа на член 67 од Статутот на Стопан^ 
ското претпријатие „Братство" — Ростуше, Конкурс-
ната комисија го објавува следниот 

К О Н К У Р С 
за реизбор на раководни работни места: 
1. Директор на работната организација, 
2. Шеф на Комерцијална служба, 
3. Шеф на сметководството, 
4. Шеф на општата служба, 
5. Шеф на работната единица Текстил и 
6. Технички раководител. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. За работното место под реден бр. 1 — да имаат 
високо образование од економска, правна или 
техничко-текстилна насока со 3 години ра-
ботно искуство на раководни работни места; 

2. За работното место под реден бр. 2 — да 
имаат висока стручна спрема од економска 
насока со 3 години работно искуство на ра-
ководно работно место; 

3. За работното место под реден бр. 3 — да 
имаат висока стручна спрема од економска 
насока со 3 години работно искуство на ра-
ководно работно место; 

4. За работното место под реден бр. 4 — да 
имаат висока стручна спрема од правна на-
сока со 3 години работно искуство во стру-
ката; 

5. За работното место под реден бр. 5 — да 
имаат висока стручна спрема од текстилна 
насока со 3 години работно искуство во стру-
ката; 

6. За работното место под реден бр. 6 — да 
имаат висока стручна спрема од текстилна 
насока со 3 години работно искуство во 
струката. 

Кандидатите за сите работни места треба да ги 
усполнуваат и овие услови: 

— да поседуваат морално-политички квалитети: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— да не им е изречена забрана за вршење на 
таквите работи од чл. 511 од Законот за 
здружен труд. 

Кон молбите да се достават следните доку-
менти: 

— диплома за школска подготовка; 
— потврда за работното искуство; 
— уверение дека не е осудуван и не е под 

истрага. 
Стан не е обезбеден. 
Молбите со другата документација да се дос-

тавуваат до Конкурсната комисија на Стопанското 
претпријатие „Братство" — Ростуше, 91254 Ростуше. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните и наблаговремено доставени-
те документи нема да се земаат во разгледување и 
ќе бидат вратени на кандидатите. (120) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА „УНИВЕРЗАЛ" 
- РАДОВИШ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. директор на работната организација 
2. шеф на сметководството на работната органи-

зација 
Кандидатот под бр. 1, покрај општите услови про-
пишани со Законот за здружениот труд и Самоу-
правната спогодба за меѓусебните работни односи, 
треба да ги исполнува и следните услови: 
— да има завршено високо образование со над 2 го-

дини работно искуство од работоводен карактер 
— електро смер — или вишо образование — 
електро смер — со над 4 години работно искуство 
на работоводно работно место. 

Кандидатот под бр. 2, покрај општите услови 
предвидени со Законот за здружениот труд и Само-
управната спогодба за меѓусебните работни односи, 
треба да ги исполнува следните услови: 
— да има завршено висока економска школа — 

книговодствен смер — со над 2 години работно 
искуство на работоводно работно место, или ви-
ша економска школа со над 4 години работно ис-
куство на работоводно работно место. 

Кандидатите под бр. 1 и 2 да поседуваат морално-
политички квалитети и организаторски способности. 
Кандидатите под бр. 1 и 2 да не се со правосилна 
одлука на судот осудувани за кривично дело про-
тив народот и државата и општествената заедница 
за службената должност. 
Кандидатите со пријавата треба да достават: 
— диплома за завршено образование — доказ за 

работното искуство; 
— уверение дека не се осудувани и уверение дека 

не се под истрага. 
Личниот доход е утврден со Самоуправната спо-
годба за распределба на доходот и личните доходи 
на работната организација. 
Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето во 
,.Службен весник на СРМ" — Скопје. 
Молбите со потребна документација да се доста-
вуваат до „Универзал" — Радовиш. Непотполните 
молби нема да се земаат во разгледување. (126) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Собранијата на општините „Чаир", „Гази Баба" 

и „Кисела Вода", врз основа на член 73 од Зако-
нот за редовните судови („Службен весник на СРМ", 
бр. 10/76), ќе извршат избор-реизбор на еден су-
дија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје. 

За судија може да се пријави лице кое покрај 
општите услови за засновање на работен однос ги 
исполнува и следниве услови: 

1. да е југословенски државјанин; 
2. да е дипломиран правник; 
3. да има положен правосуден испит; 
4. да има работно искуство и морално-политич-

ки квалитети за вршење на судската функција. 
Заинтересираните лица може да се пријават до 

Собранието на општината „Чаир" — Скопје — Ко-
мисија за прашања на избори и именувања, во рок 
од 15 дена од објавувањето на соопштението. 

Од собранијата на општините „Чаир", „Гази Баба" и 
, Кисела Вода" — Скопје. 
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