
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 
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С к о п ј е 

Број 32 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 60 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

4 8 5 . 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА „XIV 

ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984 
ГОДИНА" 

Се прогласува Законот за плаќање на доплатна 
поштенска марка „XIV зимски олимписки' игри, 
Сараево 1984 година", -

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 октомври 1983 
година. 

Број 08-2759 
27 ,октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТИЛ ПОШТЕНСКА 
МАРКА „XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, СА-

РАЕВО 1984 ГОДИНА" 

Член 1 
Со овој Закон се утврдува обврска за плаќање 

на доплатна поштенска марка „XIV зимски олим-
писки игри, Сараево 1984 лодина" во внатрешниот 
поштенски промет. 

Член 21 
Доплатната поштенска марка се плаќа на сите 

поштенски пратки, освен на весници и списанија 
во роковите утврдени со Договорот за издавање до-
платеа поштенска марка „XIV зимски олимписка 
игри, Сараево 1984 година" („Службен лист на 
СФРЈ" број 47/83), и тоа од 20 октомври до 20 ноем-
ври 1983 и од 20 јануари до 20 февруари 1984 годи-
на, во износ од 2 динари на секоја пратка. 

Член 3 
Приходот од продадената доплатна поштенски 

марка се користи за обезбедување на дел од средс-
твата за покривање на трошоците за организирање 
и одржување на „XIV зимски олимписки игри, Са-
раево 1984 година". 

Член 4 
Средствата од доплатната поштенска марка ги 

наплатуваат организациите на ПТТ сообраќај. 
Организациите на ПТТ сообраќај се должни 

наплатените средства да ги уплатат во корист на 
„XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година" 
најдоцна 15 дена од истекот на роковите од член 2 
на овој закон. 

Член 5 
Со парична казна од 10.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок организацијата на ПТТ сообраќа.! 

ако прими и испрати поштенска пратка без доплата 
на поштенска марка спротивно на член 2 од ово^ 
закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член, ќе се 
казни до 1.000 динари и одговорното лице. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
пи јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 20 октомври 1983 година. 

4 8 6 . 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од-

Уставот на, Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија из,дава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕС-
ТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА 

НА ГРАЃАНИ 

Се прогласува Законот за општествените орга-
низации и здруженијата на граѓани, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Ма,кедонија го донесе на одделни седници на 
Соборот на општините и Општествено политичкиот 
собор, одржани на 27 октомври 1983 година. 

Број 08-2803 
27 октомври 1983 година 

Скопј е 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУ-

ЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член Д , 
Со овој закон се уредува начинот на остварува-

ње на слободата на здружувањето на работните 
луѓе и граѓаните во општествени организации и 
здруженија на граѓани. 

Со овој закон се уредува и начинот на стек-
нување на средства, односно определени права на 
средствата на општествените организации кои како 
општествени се користат за остварување на нив-
ните цели и начинот на организирање стопанска и 
друга дејност во тие организации. 

Член % 
Работните луѓе и граѓаните, заради остварува-

ње и усогласување на своите интереси и самоуп-
равни права во согласност со општите интереси 
п,а социјалистичкото општество, проширување и 
развивање на сите облици на самоуправувањето и 
социјалистичката самоуправна демократија, како и 
заради вршење на определени општествени работи 
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и развивање на разновидни воспитно-образовни, 
научни, културни, технички, социјално-хуманитар-
ки, спортски и други активности слободно и добро-
волно се здружуваат и основаат општествени орга-
низации и здруженија на граѓани како составен 
дел на социјалистичкиот самоуправен систем. 

Член 3 
Работните луѓе и граѓаните здружени во опш-

тествени организации и здруженија на граѓани сво-
јата активност ја засновуваат врз социјалистички-
те самоуправни односи, братството и единството, 
рамноправноста на народите и народностите и со-
цијалистичкиот патриотизам и врз таа основа из-
градуваат меѓу луѓето односи засновани врз свеста 
за заедничките интереси, социјалистичката етика 
и слободното творештво на човекот. 

Член 4 
Општествените организации и здруженијата на 

граѓани во Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија како единствен фронт на ор-
ганизираните социјалистички сили со својата ак-
тивност придонесуваат за натамошниот развој на 
општествено-политичкиот систем и создавање на 
нови содржини и елементи со кои се поттикнува 
изградување на човекот како слободна и творечка 
личност во социјалистичкото еамоуправно опш-
тество'. 

Член 5 
Во општествените организации работните луѓе 

и граѓаните, без оглед на занимање и возраст раз-
виваат разновидни активности во општествениот 
живот, 1вршат определени општествени работи, 
влијаат врз развивањето на општествената свест и 
врз проширувањето на условите за својата актив-
ност и остваруваат свои интереси и самоуправни 
права во согласност со општите интереси на со-
цијалистичкото самоуправно општество. 

Член 6 
Во здруженијата на граѓаните, работните луѓе 

и граѓаните развиваат разновидни активности и ги 
остваруваат и усогласуваат своите интереси и само-
управни права во одделни области на општестве-
ниот живот, во согласност со општите интереси на 
социјалистичкото самоуправно општество, вршат оп-
ределени општествени работи, влијаат врз развива-
њето на општествената свест и врз проширување-
то на условите за својата активност. 

Член 7 
Општествените организации и здруженијата на 

граѓани се самостојни во организирањето и оства-
рувањето на своите цели и активности утврдени со 
статутот, односно со статутот или со правилата, а 
своите права,' должности и одговорности ги оства-
руваат во согласност со устав и закон. 

Член 8 
Во остварувањето на своите цели и активности, 

органите на општествените организации и здруже-
нијата на граѓани соработуваат со органите на оп-
штествено-политичките организации, општествено-
политичките заедници, организациите на здружени-
от труд, самоуправните интересни заедници, мес-
ните заедници и другите самоуправни организации 
и заедници., 

Општествените организации и здруженијата на 
граѓани остваруваат и развиваат меѓународна со-
работка во (остварувањето на двоите цели и актив-
ности, во рамките на утврдената надворешна поли-
тика и меѓународните договори на СФРЈ и поли-
тиката на Републиката за оваа соработка. 

Член 9 
Работата на општествените организаци-и и здру-

женијата на граѓани е јавна. 
Со статутот на општествената организација, од-

носно со статутот или со правилата на здружението 
на граѓани се определува начинот на обезбедување 

и остварување на јавноста во работата и во мате-
ријално-финансиското работење на општествената 
организација, односно на здружението на граѓани. 

Член 10 
Со општествената организација, односно со здру-

жението на граѓани управуваат членовите по пат 
на лично изјаснување и преку делегатите во ор-
ганите. ^ 

Во органите на општествената организација и 
на здружението на граѓани не можат да бидат де-
легирани лицата од член 24 на овој закон. 

Член 11 
Органите на општествената организација однос-

но на здружението на граѓани се избираат врз де-
легатски основи и имаат права, должности и од-
говорности утврдени со статутот, односно со статутот 
или со правилата или со друг акт на организаци-
јата односно на здружението. 

Времетраењето на мандатот на членовите на 
органите на општествената организација односно 
на здружението на граѓани се определува со ста-
тутот, -односно со статутот или со правилата. 

Член 12 
Организацијата, составот и начинот на работа 

па органите на општествената организација и 
на здружението на граѓани се уредуваат така што 
да се обезбеди колективна работа, одлучување и 
одговорност и рамноправност на членовите во тие 
органи во ,остварувањето на нивните права, долж-
ности и одговорности 

Секој член на орган на општествена организа-
ција и на здружение на граѓани лично е одговорен 
за својата ,работа и во согласност со своите права 
и должности за работата и одлуките на тој орган. 

Секој член на орган на општествена организа-
ција, односно на здружение на граѓани КОЈ е оп-
ределен да учествува во работата на други органи 
и тела е должен, согласно со начелата на делегат-
скиот систем да постапува во согласност со овласту-
вања-та, насоките и ставовите на тој орган. 

Органите на општествената организација и на 
здружението на граѓани се должни своите права 
и должности да ги вршат на начин кој овозмо-
жува остварување општествена контрола над нив-
ната работа, 

Член 13 
Работните луѓе и граѓани здружени -во општес-

твени организации и здруженија на граѓани имаат 
право да управуваат со средствата што со придонеси 
или по друг основ ги остварувала организацијата 
односно здружението и да одлучуваат за користе-
њето на тие'средства и за располагањето со нив во 
согласност со статутот и другите општи акти што 
in донесуваат овластените органи иза организаци-
јата односно здружението заради остварување на 
нивните цели и активности утврдени со статутот, 
односно со статутот или правилата. 

Член 14 
Општествената организација и здружението на 

граѓани одговараат за обврските со средствата со 
кои располагаат. 

Општествената организација има право и обврс-
ка да ги користи општествените средства и да 
располага со нив ЕО согласност со природата и 
намената на тие средства. 

Член 15 
Општествена организација може да основа ра-

ботна организација за вршење на стопанска и дру-
га дејност заради остварување на своите цели и ак-
тивности утврдени со статутот во согласнос-т со за-
кон. 

Општествена организација може, ако со посе-
бен закон не с поинаку определено, непосредно да 
врши стопанска и друга дејност, ако не постојат 
услови за основање на работна организација за-
ради малиот обем или привремениот карактер на 
дејноста 
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Здружение на граѓани може непосредно да 
врши определена стопанска и друга дејност само 
во случаи и под услови утврдени со посебен закон. 

Член 16 
Општествена организација, сојузот на опште-

ствените организации и другите облици на здру-
жување се општествени правни лица. 

Здружението на граѓани, сојузот на здружени-
јата на граѓаните и другите облици на здружување 
се граѓански правни лица. 

Член 17 
Општествените организации, односно здружени-

јата на граѓани како и нивните сојузи и други 
облици на здружување стекнуваат својства на пра-
вно лице со денот на запишување во регистарот на 
општествените организации и здруженијата на гра-
ѓани (во натамошниот текст: регистар). 

Член 18 
Општествената организација има статут, а здру-

жението на граѓани статут или правила. 
Статутот односно правилата содржал одредби 

особено за: називот и седиштето на општествената 
организација односно на здружението на граѓани, 
подрачјето на кое делува; содржината на дејноста 
и активностите; целите и средствата со кои се пос-
тигнуваат тие цели; начинот и облиците на органи-
зирање; остварување на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита; начинот на стапување 
во членство односно за престанок на членство; ут-
врдување на органите и -начинот на нивниот избор 
и отповикување; правата, д,олжностите и одговор-
ностите на членовите и на органите на општестве-
ната организација во однос на користењето на сред-
ствата, за целесообразно користење на средствата, 
совесно ракување и грижливо чување на средства-
та; овластувањата на одделни органи на општестве-
ната организација и определувањето на границите 
на тие овластувања во поглед на располагањето со 
средствана во правниот промет; застапувањето и прет-
ставувањето: прашањата за кои членовите лично 
се изјаснуваат' и начинот на тоа изјаснување, на-
чинот на обезбедување и остварување на јавноста 
во вршењето на дејноста, а особено во материјал-
но-финансиското работење; известување на члено-
вите; вршењето надзор над работата на органите; 
престанок на работата и располагањето со средст-
вата во случај на престанокот на работата, како и 
други прашања од значење за остварувањето на 
целите и активностите на општествената организа-
ција, односно на здружението на граѓани. 

Член 19 
Надзор над законитоста, над работата на оп-

штествените организации и здруженијата на гра-
ѓани врши органот на управата надлежен за вна-
трешни работи на општината на чие подрачје е 
седиштето на општествената организација односно 
на здружението на граѓани, и органот на управата 
во чиј делокруг спаѓа дејноста на организацијата, 
односно на здружението. 

II. ОСНОВАЊЕ, РЕГИСТРАЦИЈА И ПРЕСТАНОК 
НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ 

1. О с н о в а њ е 

Член 20 
Општествена организација можат да основаат 

работниците во организациите на здружениот труд 
и во другите самоуправни организации и заедници, 
работните луѓе и граѓаните организирани во месна 
заедница, во општествено-политичка и друга оп-
штествена организација, или најмалку десет пол-
нолетни граѓани. 

Здружение на граѓани можат да основаат нај-
малку десет полнолетни граѓани. 

Пред основање на општествена организација, 
основачот ,прибавува мислење од организацијата на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ па Ма-
кедонија во чии рамки ќе се остварува нејзината 
активност за тоа ,дали постои општествен интерес 
за основање општествена организација со предви-
дената цел. 

Член 2,1 
Општествена организација ,односно здружение 

на граѓани, п,о правило, се основа во рамките на 
организацијата на здружен труд, односно за под-
рачјето ,на една или повеќе месни заедници, од-
носно општини. 

Член 22 
Општествените организации на здруженијата на 

граѓани можат да се здружуваат во сојузи и во 
други облици на здружување, заради заедничко 
унапредување на работата и активноста, усогласу-
вање на посеб-ните и заедничките интереси во об-
ласта за која се основани, како и за остварување 
па други прашања од заеднички интерес. 

Општествените организации и здруженијата на 
граѓани и нивните сојузи и други облици на здру-
жување можат да се зачленуваат во сродни Meiy-
народни организации и здруженија, ако зачлену-
вањето не е спротивно на интересите на земјата 
и ако е тоа определено со нивниот статут, односно 
со статут или правила. 

Општествените организации, односно здруже-
нијата на граѓани се должни зачленувањето во 
меѓународни организации и здруженија да го при-
јават на органот на управата на општината над-
лежен за внатрешни работи, веднаш, а најдоцна 
во рок од 30 дена од денот на зачленувањето 

Член 23 
Видовите и начинот на основање на внатрешни 

организациони единици во општествените органи-
зации и здруженија на граѓани се утврдуваат со 
статутот, односно со статутот или правилата. 

Член) 24 
Основачи на општествена организација и здру-

жение на граѓани не можат да бидат лицата опре-
ма кои е изречена мерка на безбедност забрана на 
јавно истапување, забрана на вршење на профе-
сија, дејност или должност, ниту лицата осудени 
за кривични дела односно на определени казни кои 
имаат за правна последица од осудата забрана на 
учествување во основање на општествена органи-
зација односно на здружение на граѓани додека 
таа мерка, односно последица трае. 

2. Р е г и с т р а ц и ј а 

Член 25 
Општествените организации и здруженијата на 

граѓани се запишуваат во регистарот што го води 
органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти на општината на чие подрачје е седиштето 
на општествената организација, односно на здру-
жението на граѓаните (во натамошниот текст: над-
лежен орган за водење на регистарот). 

Член 26 
Општествените организации и здруженијата на 

граѓани можат да почнат со вршење на дејност со 
денот на запишувањето во регистарот. 

За запишување во регистарот надлежниот ор-
ган за водење на регистарот донесува решение. 

Решението за запишување во регистарот осо-
бено содржи: датум на запишувањето и реден број 
на регистарот под КОЈ е извршено запишувањето; 
назив на општествената организација односно на 
здружението на граѓани; основна со,држина на ра-
ботите и активностите; седиште и подрачје на де-
лување. 
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Член 27 
Основачите на 'Општествената организација од-

носно на здружението на граѓани или нивните ор-
гани се должни во рок од 15 дена од денот на ос-
новањето да поднесат барања за запишување во 

. регистарот. 
Со барањето за запишување во регистарот се 

се поднесува одлука и записник од седницата на 
основачкото собрание на општествената организа-
ција односно на здружението на граѓани и два 
примероци од статутот, односно од статутот или 
правилата. 

Со барањето за запишување во регистарот на 
општествената организација се поднесува и мис-
лењето на организацијата на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Македонија во чии рам-
ки ќе се остварува 'нејзината активност за тоа да-
ли постои општествен интерес за о-сновање опште-
ствена организација со предвидената цел. 

Барањето за запишување во регистарот го пот-
пишуваат основачите, од.носно о-властените прет-
ставници на органите кога основачи се работници-
те во организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници, работните 
луѓе и граѓаните организирани во општествено-
политичките организации ги други општествени 
организации и во месна заедница, 

Ако надлежниот орган за вод,ење на региста-
рот утврди дека целите на општествената органи-
зација односно ,на здружението на граѓани опфа-
ќаат некои од активностите наведени во член 31 
од овој закон, ќе донесе решение за одбивање на 
барањето за запишување во регистарот. 

Член 29 
Општествените организации односно здруже-

нијата на граѓани што вршат'измени или дополну-
вања на статутот односно на статутот или на пра-
вила! а се должни, во рок од 15 дена. за тоа пис-
мено да го известат надлежниот орган за водење 
на регистарот и да му до,стават одлука за измену-
вање и дополнување на статутот односно на ста-
тутот или на правилата, препис од записникот за 
прифаќање на одлуката и новиот статут, односно 
статут или правила во два примероци и да поба-
раат запишување на овие -промени во регистарот. 

Член 29 
Надлежниот орган за водење на регистарот е 

должен во рок од 30 дена од денот на поднесува-
њето на барањето за запишување да изврши запи-
шување во регистарот. 

Ако органот од став 1 на овој член најде дека 
статутот, односно статутот или правилата не се 
во согласност со устав и со закон ќе му укаже за 
тоа на подносителот на барањето и ќе му определи 
рок во кој е должен да ги отстрани неусог л асенов -
тите. Тој рок не може да биде подолг од два ме-
сеци. 

Ако органот од став 1 на овој член најде дека 
општествената организација или здружението на 
граѓани не е основано во согласност со овој закон 
и ако во рок од став 2 на овој член не е поста-
пено по неговите, забелешки, ќе донесе решение за 
одбивање на барањето за запишување во региста-
рот. 

Член 30 
Во случај на престанок на работата на опште-

ствената организација односно на здружението на 
граѓани, лицето што ја застапувало општествената 
организација односно здружението на граѓани, е 
должно во рок од 15 дена да го извести надлеж-
ниот орган за водење н,а регистарот заради брише-
ње н,а општествената организација односно здру-
жението на граѓани од регистарот, 

Бришењето од регистарот ќе с^ изврши кога 
надлежниот орган за водење на регистарот утвр-
ди дека општествената организација, односно здру-
жението на граѓани престанало со работа. 

Член 3V 
Ќе се забрани работата на општествената ор-

ганизациј-а односно на здружението на граѓани, 
ако нивната активност се користи за: 

— ур-ивање на основите на социјалистичкото 
самоуправно демократско уредување утврдено со 
уставот; 

— загрозување на независноста на земјата, 
— кршење на слободите и правата на човекот 

и граѓанинот загарантирани со уставот; 
— загрозување на мирот и рамноправната ме-

ѓународна соработка; 
— разгорување на национална, расна или вер-

ска о-мраза и нетрпеливост; 
— поттикнување кон вршење на кривични де-

ла и 
— ако слободата на здружување со користи на 

начин со кој се навредува јавниот мирал. 
Секој може да даде инициттива за забрана 

на работата на општествена организација, односно 
на здружение на граѓани, ако основано се сомнева 
дека остваруваат активност од став 1 на ОВОЈ член. 

3. П р е с т а н о к 

Член 32 
Општествената организација односно здруже-

нието на граѓани престанува да работи ако: 

— за тоа одлучат членовите: 
1— бројот на членовите се намали под потреб-

ниот минимален број на основачи; 
— настапат причините од член 31 на овој за-

кон и 
— се утврди дека општествената организација 

од-носно здружението на граѓани престанало со 
работа. 

Околностите од алинеја 3 на став 1 од овој 
член ги утврдува надлежниот орган за водење на 
регистарот по предлогот на организацијата на Со-
цијалистичкиот со.јуз на работниот народ на Ма-
кедонија во чии рамки се остварувала активноста 
на општествената организација, односно на здру-
жението на граѓани. 

ILL СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 

ГРАЃАНИ 

Член 33 
Општествените организации можат д:а стекну-

иуваат средства односно определени права на сред-
ства и со тие средства како општествени распола-
гаат во согласност со статут и со закон. 

Здруженијата на граѓаните стекнуваат сред-
ства од членарина, прилози, подароци и на друг на-
чин и со нив располагаат во согласност со статут 
и' со закон. 

Член 34 
Стекнувањето, користењето и располагањето со 

средствата на општествените организации се врши 
на начин утврден со општите прописи и со овој 
закон. 

Контрола над законитоста ве стекнувањето, ко-
ристењето и располагањето со средствата на оп-
штествените организации врши Службата на оп-
штественото книговодство на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Член 35 
Општествените организации и здруженијата на 

граѓани со средствата со кои располагаат имаат 
права, обврски и одговорности утврдени со закон. 

Член 36; 
За остварување на своите цели општествените 

организации можат да стекнуваат предмети, парич-
ни средства и материјални права. 
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Средствата од став 1 на овој член општестве-
ните организации ги стекнуваат од придонесите 
што ги плаќаат членовите на организацијата, со 
учество во доходот, остварен со вршење на стопан-
ска и друга дејност што ја организирала опште-
ствената организација и од други извори врз ос-
нова на самоуправна спогодба, договор или друга 
правна работа. 

Општествените организации можат во соглас-
ност со закон да стекнуваат средства и со непо-
средно вршење на стопанска или друга дејност. 

Член 37 
Одредбите на ОВОЈ закон за средствата на оп-

штествените организации сообразно се примену-
ваат и на здруже-нијата на граѓани во поглед на 
користењето на општествените средства што ги сте-
кнале со непосредно вршење на определена стопан-
ска и друга дејност или по друг основ. 

Член 38 
Членовите на општествената организација од-

носно на здружението на граѓани ги користат сред-
ствата во согласност со нивната природа и намена 
PI оо функциите и задачите н;а општествената ор-
ганизација, односно здружението. 

Член 39; 
Во управувањето со средствата, членовите на 

општествената организација односно ' на здруже-
нието на граѓани^ и нивните органи преземаат мер-
ки за општествено и економски целесообразно ко-
ристење на средствата и за спречување и отстра-
нување на незаконитостите и другите општествено 
негативни појави во користењето и располагањето 
со средствата. 

Општествената организација односно здруже-
,нието на граѓани и нивните органи одговараат за 
законитоста на работата во врска со користењето 
и располагањето со средствата во организацијата, 
односно во здружението. 

Член 40 
Општествената организација односно здруже-

нието на граѓани може со статут односно со статут 
или со правила да определи во кои случаи и под 
кои услови одделни предмети може да се дадат на 
користење на член на организацијата, односно на 
здружението, ако е тоа неопходно за остварување 
на нивните цели. 

Член 41 
Две или повеќе општествени организации и 

здруженија на граѓани можат заеднички да корис-
тат определени објекти и други предмети. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности во 
однос на заедничкото користење на определени об-
јекти и други предмети, општествените организа-
ции и здруженијата на граѓани ги уредуваат спо-
годбено. v 

Член 42 
Членовите на општествената организација, од-

носно на здружението на граѓани остваруваат кон-
трола 'врз прибавувањето, користењето и расно па-
ѓањето со средствата во организацијата односно во 
здружението непосредно, преку органите и преку 
посебен орган на самоправна контрола на начин 
утврден со статутот односно со статутот или со 
правилата и со други општи акти на организаци-
јата, односно на здружението. 

Органите на општествената организација од-
носно на здружението на граѓани се должни на 
барање од членот на организацијата односно на 
здружението да му овозможат увид во користење-
то на средствата на начин утврден со статутот од-
носно со статутот или со правилата. 

Член 43 
Кога општествената организација ќе престане 

со вршење на дејноста, средствата што остануваат 
по намирувањето на обврските на организацијата 
се пренесуваат на општествено правно лице на на-
чин определен со статутот на општествената органи-
зации а, 

Член 4Ф 
Кога здружение на граѓани ќе престане со ра-

бота, со неговиот имот се постапува во согласност 
со статутот или со правилата на здруженР1ето. 

Доколку 'постапувањето со имотот не с уреде-
но со статутот, односно правилата на здружението 
на граѓаните, истиот се пренесува на општината 
на чие подрачје сс наоѓа седиштето на општината. 

IV. ВРШЕЊЕ Н-А СТОПАНСКА И ДРУГА 
ДЕЈНОСТ 

Член 45 
Општествените организации можат непосредно 

да в'ршат стопанска или друга дејност, ако ги ис-
полнуваат условите препишани за вршење на так-
ва дејност во организации на здружениот труд, до-
колку со закон не е поинаку определено. 

Општествената организација не може да за-
почне да врши стопанска или друга дејност ниту 
да ги менува условите за нејзиното вршење, ако 
надлежниот орган не донел решение дека се ис-
полнети условите во поглед на техничката опре-
меност и заштита на работа, како и другите про-
пишани услови. 

Член 46 
Стопанската или друга дејност што општестве-

ната организација непосредно ја врши како и 
другите податоци што се од значење за правниот 
промет за вршењето на дејноста се запишуваат во 
судскиот регистар. 

Општествената организација може непосредно 
да ги врши само оние дејности што се запишани 
во судскиот регистар. 

Член 47 
Стопанска или друга дејност во општествена 

организација може непосредно да се врши од чле-
новите на организацијата како и од работниците 
што засновале работен однос во таа организација 

Член 48 
Работниците што вршат стопанска 74ли друга 

дејност во општествена организација образуваат 
работна заедница. 

Работниците од став 1 на овој член имаат по-
ложба на работници во работна заедница што вр-
ши работи за општествено-политички организации 
и за други општествени организации и здруженија 
на граѓани. 

Член 49 
Меѓусебните права, обврски и одговорности 

на работниците во работната заедница од член 48 
на овој закон и на општествена организација за 
која вршат стопанска и друга дејност се уредуваат 
со самоуправна спогодба односно договор, во сог-
ласност со зако-н. 

На овие работни заедници не можат да им се 
пренесуваат правата, овластувањата и одговорнос-
тите на општествените организации. 

Средствата што се стекнуваат со непосредно 
вршење на стопанска или друга дејност од страна 
на работниците во оваа работна заедница се сред-
ства на општествената организации а. 

Член 50 
Кога општествената организација непосредно 

врши стопанска или друга дејност, со работници 
што засновале работен однос со самоуправна спо-
годба односно договор меѓу општествената органи-
зација и работната заедница се уредува особено: 
стопанската или друга дејност што ќе ја врши 
работната заедница; овластувањата на работната 
заедница во управувањето со работите и во корис-
тењето на средствата за вршење на тие работи: 
основи и мерила за стекнување на доходот на ра-
ботната заедница; основни услови во поглед на 
квалификационата структура на работниците во 
работната заедница; одговорноста на работната за-
едница за вршење на дејноста, начинот на реша-
вање на меѓусебните спорови; соработката меѓу ор-
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ганите на општествената организација и нћ работ-
ната заедница. 

Член 51 
Со општ акт на општествената организација 

може да се овласти работната заедница да стапува 
во правниот промет со трети лица, во име и за 
сметка на организацијата. 

Член 52 
Работната заедница овластена за стапување во 

правниот промет со трети лица се запишува во 
судскиот регистар. 

Во судскиот регистар се запишуваат и овлас-
тувањата, односно ограничувањата на овластува-
њата на лицето со посебни овластувања и одговор-
ности што ќе ја застапува и претставува општест-
вената организација, во вршењето на стопанската 
или друга дејност. 

Работната заедница од став 1 на овој член мо-
же да ги врши само о,ние дејности што се запиша-
ни во судскиот регистар. 

Член 53 
Одредбите ,на овој закон за вршењето на сто-

панска или друга деј,ност во општествената орга-
низација сообразно се применуваат и на здруже-
нието на граѓани кога тоа врши таква дејност. 

V. ЗДРУЖЕНИЈА НА СТРАНЦИ 

Член 54 
Странците што престојуваат на територијата на 

Социјалистичка Република Македонија под услови 
и начин утврдени со сојузни прописи можат да ос-
новаат здруженија. 

Одобрение за основање на здруженија ,на стран-
ци дава Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи. 

Здруженијата на странци се запишуваат во ре-
гистар на здруженијата на странци што го води 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 55 
Против решението за одбивање на барањето за 

основање на здруженија на странци, односно ре-
шението со кое се забран,ува вршење на дејноста 
на овие здруженија, може да се изјави жалба до 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Против решението за одбивање на жалбата од 
став 1 на овој член не може да се води управен 
спор. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок општествената организација, 
односно здружението на граѓани ако: 

— не го направи достапно на Јавноста своето 
материјално финансиско работење (член 9); 

— овозможи член во органите да биде делеги-
рано лице од член 24 на овој закон Олен 10 став 2); 

— во рок од 30 дена не го пријави на надлеж-
ниот орган зачленувањето во меѓународна органи-
зација (член 22 став 3)5 

.— во рок од 15 дена писмено не го извести 
надлежниот орган за водење на регистарот за из-
менување и дополнување на статутот, односно на 
статутот или на правилата (чле,н 28). 

За прекршок од став 1 на ОВОЈ член ќе се 
каз,ни со парична казна од 3.000 до 5.000 динари 
и одговорно лице во општествената организација 
односно во здружението на граѓани. 

"Член 57 
Со парична казна од 10.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок општествената организација 
односно здружението на граѓани: 

— ако одделен предмет дава на користење на 
член на општествената организација, односно на 

член на здружението на граѓаните надвор од слу-
чаите и условите предвидени ср статутот од,носно 
со статутот или со правилата на организацијата, 
односно на здружението (член 40). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
каз,ни со парична казна од 3.000 до 5.000 динари 
и одговорното лице во општествената организација, 
односно во здружението на граѓани. 

Член 5Ѕ 
Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе 

се казни со прекршок лице ако: 
— врши дејност на општествената организација, 

односно на здружението на граѓани пред нивното 
запишување во регистарот (член 26); 

— во случај на престанок на работата на оп-
штествената организација, односно на здружение-
то на граѓани не го извести надлежниот орган за 
водење на регистар заради бришење на организа-
цијата односно на здружението од регистарот (чле,н 
30 став 1). 

Ако поради прекршокот од став 1 на ,овој член 
дојде до загрозување на јавниот ред и мир сто-
рителот ќе се казни со казна затвор до 60 дена. 

Член 59 
Со парична казна од 5.000 до 7.000 динари ќе 

се казни за прекршок лице, ако врши активност 
на општествената организација, односно на здруже-
нието на граѓани чија работа е забранета (член 31). 

Член 60 
Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок лицето со посебни овласту-
вања и одговорности во работната заедница, што 
ќе ја застапува и претставува општествената орга-
низација, ако ги пречекори границите на дадените 
овластувања во преземање на правни дејствија во 
име на организација (член 52 став 2). 

Член 61 
(Со парична казна од 10.000 п,о 30.000 динари, 

ќе се казни за стопански престап општествената 
организација, ако отпочне да врши стопанска или 
друга дејност или ги измени условите за нејзино-
то вршење, пред надлежниот орга,н да донесе ре-
шение дека се исполнети условите во поглед на 
техничката опременост, заштитата на работа или 
други пропишани услови (член 45 став 2). 

За престап од став 1 н,а овој член ќе се казни 
со парична казна од 3.000 до 5.000 динари и одговор-
ното лице во општествената организација. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 62 
Општествените организации и здруженијата на 

граѓани се должни својата организација и работа 
да ја усогласат со одредбите на овој закон во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила на 
ОВОЈ закон. 

Член 63 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи во рок од 6 месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон да донесе прописи 
за образецот и начинот на водење на регистарот. 

Член 64 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ закон преста-

нува да важи Законот за здруженијата на граѓа-
ните („Службен весник н СРМ" бр. 15/72). 

Член 65 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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4 8 7 . 
Врз основа на точка 3 од Одлуката на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија 
за формирање на Совет за просторно планирање 
(„Службен весник на СРМ" број 15/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 27 
октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешуваат претседателот и одделни чле-
нови на Советот за просторно планирање, поради 
тоа што не се веќе на функции во органите од кои 
се именувани 

а) претседателот 

Мориц Романо, 

б) членовите 

Љубен Батковски, 
Никола Горичан, 
Бекир Жута, 
Блашко Јаневски, 
Иван Јорданов, 
Елези Меметрешат, 
Мишо Милковски, 
Томе Малески, 
м-р Тодор Невеселов, 
д-р Глигор Поповски, 
инж Томислав Папеш, 
инж Гога Петковски, 
инж арх Љубо Пота и 
Стево Кулумов 

За претседател и членови на Советот за про-
сторно планирање се именуваат 

а) за претседател 

инж Томислав Папеш, член на Претседател-
ството на РК на ССРНМ, 

б) за членови 

Петар Бендевски, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на град СКОПЈЕ 

д-р инж Ристо Галиќ, член на Извршниот со-
вет и претседател на Републичкиот комитет за ур-
банизам и заштита на човековата околина, 

Методија Зврцинов, делегат во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, 

Иван Иванов, претседател на Извршниот совет 
на Собранието на општината Кочани, 

Сабриу ИлЈаз, претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на општината Гетово, 

инж Благоја Јовковски, генерален директор 
на СОЗТ „Водостопанство" на СР Македонија, 

Живко Магдевски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ 

Владо Муратовски, генерален директор на ЗО 
ИЛ „Македонија" — Скопје, 

Климе Нанески претседател на Собранието на 
општината Охрид, 

Славе Поповски, судија на Уставниот суд на 
Македонија, 

Ристо Ристовски, претседател на Собранието 
на општината Титов Велес 

Киро Роглев, член на Претседателството на 
Советот на ССМ 

Сервет Салиу, претседател на Соборот на оп-
штините на Собранието на СР Македонија, 

Ангел Шумански, претседател на Претседател-
ството на З З К „Макед,онија" - Скопје, 

в) за членови на Советот за просторно плани-
рање се делегираат 

Александар Бошковски, полковник на ЈНА, од 
Републичкиот штаб за народна одбрана и 

Томе Атанасовски, член на Извршниот одбор 
на Собранието на Стопанската комора на Маке-
донија 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

БРОЈ 08-2766 Претседател 
27 октомври 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с р 

4 8 8 . 
Врз основа на членовите 90 став 2, 91 и 108 ста-

вови 1 и 3 од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ" 6poj 17/79), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите собори, одржана на 27 
октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО ШТИП 

I 
Се разрешува од должноста претседател на 

Окружниот суд во Штип 
Перо Чучурски, поради истек на времето за кое 

е избран 
За претседател на Окружниот суд во Штип се 

избира Томо Парчаклиев, судиЈа на Окружниот суд 
во Штип 

II 
За судии на Окружниот суд во Штип се изби-

раат 
Коста Кукутанов, судија на Окружниот суд во 

Штип, 
Божил Божилов, судија на Окружниот суд во 

Штип, 
Љубен Велков, судија на Окружниот суд во 

Штип и 
Боге Илиевски, судија на Општинскиот суд во 

Штип 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2769 Претседател 
27 октомври 1983 година на Собранието на СРМ, 

'Скопје Бошко Станковски, с р 

4 8 9 . 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" бр 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 27 октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 
СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

За судиjа на Окружниот стопански суд во Би-
тола се избира 

Сотир Прчковски, судија на Окружниот стопан-
ски суд во Битола 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2771 Претседател 
27 октомври 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с р. 
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490. 
Врз основа на членовите 90 став 2 и 108 ставо-

ви 1 и 3 од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ" бр 17/79), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македониј,а, на заеднич-
ка седница на сите собори, одржана на 27 октомври 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТО-

ПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

I 
Се разрешува од должноста претседател на Ок-

ружниот стопански суд во Скопје 
Асен Хлетнички, поради истек на времето за 

кое е избран 
За претседател на Окружниот стопански суд во 

Скопје се избира 
Милош Симоновски, судија на Окружниот сто-

пански суд во Скопје 

II 
За судии на Окружниот стопански суд во Скоп-

је се избираат 
Јанко Узунов, судија на Општинскиот суд — 

Тетово иI 
Гордана Јовановиќ, стручен соработник во Bp -

КОБНИОТ суд на Македонија 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2770 Претседател 
27 октомври 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с р 

4 9 1 . 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" бр 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 27 октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

СКОПЈЕ 

За судии нл Окружниот суд во Скопје се из-
бираат 

Милчо Антовски, претседател на Општинскиот 
суд во Кичево и 

Атанас Јанковски, општествен правобранител на 
самоуправувањето во Гостивар 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-27721 Претседател 
27 октомвои 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с р, 

492. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" бр 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 27 октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

БИТОЛА 

За судии на Окружниот суд IBO Битола се из-
бираат 

Христо Каров, судија на Окружниот суд во 
Битола, 

Томе Ивановски, судија на Окружниот суд во 
Битола и 

Блаже Стојановски, судија на Општинскиот суд 
во Битола 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2773 
27 октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с р 

4 9 3 . 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на СРМ" бр 10/76, 
30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 27 октомври 1983 година, 
донесе! 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ОКРУЖЕН ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИ-

ТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 

За заменик окружен јавен обвинител во Окруж-
ното јавно обвинителство во Скопје се именува 
Глигор Серафимовски, заменик окружен јавен об-
винител во Окружното јавно обвинителство во 
Скклце 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2774 
27 октомври: 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с р 

4 9 4 . 
Врз основа на членовите 90 став 2, 97 и 103 

ставови 1 и 3 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" бр 17/79), Собранието 
па Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите собори, одржана на 27 ок-
томври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВР-

ХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

За судии на Врховниот суд на Македонија сс 
избираат 

Олга Наумова, судија на Врховниот суд на Ма-
кедонија, 

Тодор Акаст1сов, судија на Врховниот суд на 
Македонија, 

Славе Петровски, судија на Врховниот суд на 
Македонија и 

Генко Андоновски, судија на Окружниот суд во 
Скопје 

Се разрешува од должноста судија на Врхов-
ниот суд на Македонија 

Љубомир Босилков, поради заминување во пен-
зија , 

Разрешувањето се врши со важност од 1 ноем-
ври 1983 година 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2767 
27 октомври 1983 година 

Скопје 
Претсед,ател 

ма Собранието на 'СРМ, 
Бошко Станковски, с р. 
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49-5. 
Врз основа на членовите 90 став 2, 97 и 108 

ставовите 1 и 3 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" бр 17/79), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите собори одржана на 27 ок-
томври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 

СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста судија на Стопан-
скиот суд на Македонија 

Славко Митев, поради заминување во пензија 
Разрешувањето се врши со важност од 1 но-

ември 1983 година 
За судии на Стопанскиот суд на Македонија 

се избираат 
Османи Џемаил, судија на Стопанскиот суд на 

\ Македонија и 
Благој Секуловски, судија на Окружниот сто-

пански суд во Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2768 
27 октомври 1983 година 

Скопј е 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с р 

4 9 6 . 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШ-
ТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА 
КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИ 

ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за избор на директор на ООЗТ Кли-
ника за кожни и венерични болести при Медицин-
скиот факултет во Скопје се именуваат 

Есад Бајрам, секретар на ОК на ССРНМ -
Кисела Вода Скопје и 

Хилда Георгиевска, дипломиран правник, на 
работа во Марксистичкиот центар „М X Јасмин' 
член на Претседателството на ОК на ССРНМ — 
Чаир — Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2778 
27 октомври 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж Илија Черепналковски, с р 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с р 

4 9 7 . 
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за 

музејската дејност („Службен весник на СРМ" бр 
25/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
БОР НА ДИРЕКТОР НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ 

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

За претставници на општествената заедница 
во Комисијата за избор на директор на Природо-
научниот музеј на Македонија се именуваат 

Живко Новевски, извршен секретар во Прет-
седателството на Градскиот комитет на СКМ - -
Скопје и 

Борис Георгиевски, член на ИС' и претседател 
на Комитетот за општествени дејности на Собрани-
ето на општината Гази Баба - Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2779 
27 октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж Илија Черепналковски, с р 

Претседател! 
па Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с р 

4 9 8 . 
Врз основа на член 57 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр 9/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
НЕ одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 27 октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
БОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ" -

СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за избор на директор на Заводот за 
згрижување, воспитување и образование на деца и 
младинци ,Ранка Милановиќ" — Скопје се имену-
ваа^ 

Величко Андреевски, советник за социјална за-
штита во РСИЗ за социјална заштита и 

Димитар Кацарски, началник во РСВР 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

БРОЈ 08-278(1 Претседател 
27 октомври 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с р 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж Илија Черепналковски, с р 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с р 
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4 9 9 . 
Врз основа на член 117 став 2 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ" бр 15/80), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот тру \ 
и Соборот на општините, одржани на 27 октомври 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИО-
НАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 19831 
ГОДИНА 

Се потврдува Одлуката за измена и дополнува-
ње на Годишната програма за изградба, одржување 
и реконструкција на магистралната и регионалната 
патна мрежа во Социјалистичка Република Маке-
донија за 1983 година 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2758 
27 октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж Илија Черепнал КОБ ски, с р 

Претседател I 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с р 

5 0 0 . 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

за финансирање на општините и Републиката 
(5 Службен весник на СРМ" бр 44/77) и член 7 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1983 година („Службен весник на СРМ" бр 50/82), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТх\ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-

бен весник на СРМ' бр 50/82), се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени и тоа 

1 Во Раздел 4 глава 4 - - Совет за иселенички 
прашања, позицијата 53 - Учество во откуп и из-
градба на станови на Македонците од егејскиот дел 
i-a Македонија и за други повратници, износот 
„20 000 000" се заменува со износот „10 000 000" 

2 Во раздел 10 — Републички секретаријат 
за финансии, позицијата 117 — Средства за спрове-
дување на Законот за државната управа и за зго-
лемување на личните доходи на функционерите и 
раководните работници, износот "50 ООО ООО" се заме -
нува со износот „152 000 000", и во позицијата 119 
— за отплата на ануитети по користени кредити и 
заеми, износот „302 ООО ООО' се заменува со износот 
„282 ООО ООО" 

3 Во Раздел 22 — Републички комитет за ин-
формации, позицијата 274 — Трошоци за одделни 
радио-емисии и програми на странски јазици и на 
јазиците на народностите во СРМ, износот „20 580'ООО" 
се заменува со износот „30 580 000", во позицијата 
271 — Трошоци за престој на странски и домаш-

ни новинари, износот „294 ООО" се заменува со из-
носот „490 ООО" и во позицијата 275 — Трошоци за 
информативно-пропагандната и културно-забавните 
дејности во странство, износот „9 800 ООО" се замену-
ва со износот „9 600 ООО"1,) 

4 Во Раздел 62 — Средства за финансирана 
па потребите на други општествено-политички за-
едници, позицијата 569 — Придонес на Републи-
ката за Буџетот на федерацијата, износот 
,5 355 500 ООО" и на двете места, се заменува со из-
носот „5 273 500 ООО" 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на До-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" 

Број 23-1714/1 
28 октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот со(вет, 
Драгољуб Ставрев, с р 

5 0 1 . 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за 

игри на среќа („Службен весник на СРМ" бр 26/80 
и 33/80) и во врска со член 6 од Општествениот до-
говор за организирање и финансирање на XIV 
зимски олимписки игри 1984 година во Сараево 
(„Службен лист на СФРЈ" број 26/83), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ИЗДВО-
ЕНИ НА ПОСЕБНАТА СМЕТКА - ПРИХОДИ ОД 

ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 1 
Средствата што се издвојуваат на посебната 

сметка — Приходи од игри на среќа, а кои служат 
за финансирање на физичката култура, во 1983 го-
дина се распоредуваат за плаќање на обврската на 
Социјалистичка Република Македонија за 1983 го-
дина, утврдена со Општествениот договор за орга-
низирање и финансирање на XIV зимски олимпис-
ки игри 1984 година во Сараево 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" 

Број 23-1707/1 
28 октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с р 

5 0 2 . 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за 

Службат,а на општественото книговодство во Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр 44/77), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕС-
ТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ 

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должност помошник на гене-
ралниот директор на Службата на општественото 
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книговодство во Социјалистичка Република Маке-
донија Кочо Фитевски на 31 X 1983 година пора-
ди исполнување на условите за остварување пра-
во на лична пензија 

Број l7-1727/l 
28 октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

па Извршниот совет, 
Драголуб Ставрев, с р 

5 0 3 . 
Врз основа на член 4 од Законот за повлас-

тените на младината и децата во патничкиот соо-
браќај („Службен весник на СРМ" бр 16/67 и 18/77), 
претседателот на Републичкиот комитет за соо-
браќај и врски, во согласност со претседателот на 
Републичкиот комитет за образование и наука и 
републичкиот секретар за финансии, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТИЦИТЕ 
И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 

ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ ПОВЛАСТИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење на 

повластиците и за пресметување на надоместоците 
и искористените повластици („Службен весник на 
СРМ" бр 22/77) во членот 2, став 1 се менува и 
гласи 

„Надоместокот од републичкиот буџет сообра -
ќаЈните организации на здружен труд ^ е го оства-
руваат со поднесување на барање до Републичкиот 
секретаријат за финансии во рок од 60 дена од 
денот на извршените повластени патувања" 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 09-949/1 
18 октомври 1983 година' 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за сообраќа! 
и врски, 

дипл инж Томе Малески, с р 

5 0 4 . 
Врз основа на член 7 од Законот за привре-

мена забрана на располагањето со дел од општес-
твените средства на општините, Републиката и н^ 

самоуправни го интересни заедници од општествени-
те дејности за потрошувачката во 1983 година 
(„Службен весник на СРМ" бр 29/83), републичкиот 
секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛА-
ТУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМО-
УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШ-

ТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1 Делот од општествените средства чие рас-
полагање привремено се забранува според Законот 
за привремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства на општините, Републиката 
и на самоуправните интересни заедници од опш-
тествените дејности за потрошувачката во 1983 го-
дина (Законот) се пресметуваат, уплатуваат и на-
сочуваат на начинот утврден со Законот и ова упат-
ство 

2 Од уплатените средства на собирните смет-
ки на општините, Републиката и на самоуправните 
интересни заедници од општествените дејности што 
се евидентираат на образецот „Б-2" пред нивното 
распоредување се издвојуваат средства по процен-
тите утврдени во членот 2 од Законот 

3 Издвоените средства на посебните сметки на 
корисниците, Службата на општественото книго-
водство ќе ги пренесува на 

- Преодната републичка сметка за привремена 
Јабрана на располагањето со дел од општествени-
те средства на општините и Републиката 
40100-849-292 и 

— Преодната републичка сметка за привреме-
на забрана на располагањето со дел од општестве-
ните средства на самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности 40100-849-315 

4 Средствата од преодните републички сметки 
во согласност со републичкиот секретар за финан-
сии, Службата на општественото книговодство ќе 
ги пренесува на сметката на Интересната заедница 
на Југославија за унапредување на економските 
односи со странство, 

5 Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" 

БРОЈ 10-2345/1 
31 октомври 1983 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Александар Андоновски, с р 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

3 0 2 . 
Врз основа на член 8 став 1 од Самоуправ-

ната спогодба за здружување средства за оства-
рување на додатокот на деца ео рамките на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата за период од 1982—-
1985 година и член 52 од Статутот на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата, Собранието на Републичката 
самоуправна 'интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 8 XT 
1983 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО РАМКИТЕ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-

ЦАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Обврзниците за здружување средства за ос-

тварување на додатокот на деца по пат на прес-
метковна стапка, во рамките на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата (чл 57 став 1 и 2 од Законот за 
општествена заштита на децата — ,Службен вес-
ник на СРМ" бр 6/81) се ослободуваат од обвр-
ската за здружување средства во Републичката 

И ноември 1983 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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самоуправна интересна заеднина за општествена 
заштита на децата по пат на пресметковна стапка 
за месец ноември 1983 година 

Член 2 
Службата на општественото книговодство ќе 

се грижи за правилно спроведување на оваа од-
лука 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" 

Број 03-616/6 
8 ноември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Чедомир Георгиев с р 

Врз основа на член 52 од Статусот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката заедница, на седницата одржана на 8 
XI 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ВИСИНАТА НА ДОДА-

ТОКОТ НА ДЕЦА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 

Висината на додатокот на деца, утврдена со 
Одлуката за условите, начинот на остварувањето 
и висината на додатокот на деца, бр 03-914/11 од 
17 I 1983 година („Службен весник на СРМ" бр 
2/83) се валоризира за 8,340/о, сметано од 1 I 1983 
година 

Член 2 
Висината на додатокот на деца по возрасти и 

цензусна група ќе изнесува 

Возраст на децата 

1 Од предучилишна и 
основно училишна 
возраст 

2 Од средно 
училишна возраст 

3 На виши и 
ВИСОКИ ШКОЛИ 

I ценз II ценз III ценз 
група група група 

730 555 360 

985 730 585 

1 160 860 640 

Член Л 
Разликата во висината на додатокот на деца 

од 1 I до 31 XII 1983 година ќе биде исплатена 
во еднократен износ во месец декември заедно' со 
редовната исплата на додаток на деца 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник 
на СРМ" 

Броз 03-616/8 
8 ноември 1983 година 

СкопЈе 
Претседател, 

Чедомир Георгиев, с р 

3 0 4 
Врз основа на член 52 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата и Одлуката за ва-
лоризациЈа на висината на додатокот на деца за 
1983 година, Собранието па Републичкава самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата, на седницата одржана на 8 XI. 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗО УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА 

ДЕЦА 

Член 1 
Во Одлуката за условите, начинот на ociBa-

рувањето и висината на додатокот на деца, оро-) 
03-914/11 од 17 I 1983 година („Службен весник 
на СРМ" бр 2/83) во член 27 то^ка 1 алине-ја прва 
бројката „675" се заменува со бројката „730", во 
алинеја втора бројката „910" се заменува со број-
ката „985", во алинеја трета бројката „1070" се за-
менува со бројката „1160" 

Во истиот член точка 2 алинеја прва, бројката 
„510" се заменува со бројката „555", во алинеја вто-
ра бројката „675" се заменува со бројката „730", 
во алинеја трета бројката „790" се заменува со 
бројката „860" 

Во истиот член точка 3 алинеја прва бројката 
„330" се заменува со бројката „360", во алинеја 
втора бројката „540" се заменува со бројката „585" 
во алинеја трета бројката „590" се заменува со 
бројката „640" 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во , Службен весник 
на СРМ" 

Број 03-616/9 
8 ноември 1983 година 

Скоп ј е 

Претседател, 
Чедомир Георгиев, с р 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
РАДОВИШ: 

3 0 5 . 
Врз основа на член 13 од Статутот на ОСИЗ 

па физичката култура — Радовиш, Собранието на 
Заедницата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАП-
КА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО 
ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - РАДОВИШ 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. X. 1983 ГОДИНА ДО 31. XII 

1983 ГОДИНА 

Член V 
Се укинува пресметковната стапка за здружу-

вање на средства ЕО ОСИЗ на физичката култура 
— Радовиш за периодот од 1 X 1983 до 31 XII 1983 
1одина и тоа 

- од доходот на ОЗТ, 0,250/% 
- од бруто личен доход во нестопанството, 

0,25% 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 X 1983 до 31 XII 
1983 година 

Член 3 
Одлуката ќе се об"Јави во „Службен весник ir i 

СРМ" 
Член 4 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
пува да важи Одлуката бр 02-65 од 24 III 1983 
година 

Бр 02-122 
1 ноември 1983 година 

' Радовиш 
Претседател, 

Коста Митев, с р0 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - РАДОВИШ 

3 0 6 . 
Врз основа на член 26 од Законот за СИЗ за 

ЗЗО и член 29 став 1 точка 1 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница 
за ЗЗО — Радовиш, а во согласност со Законот 31 
располагање на вишоците на приходите на Син-
овите („Службен лист на СФРЈ" бр 31 и 41/83), 
Собранието на Заедницата на седницата на Соборот 
на делегатите на работниците корисници на ус-
лугите и на Соборот на делегатите даватели на ус-
лугите, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗЗО НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1' 
Член 1 став 1 на Одлуката за стапката 

на придонесоа за здравствено осигурување на работ-
ниците за 1983 година се менува и гласи 

,Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување на работниците се намалува од 80/о на 6" 0 од 
бруто личниот доход и другите примања" 

Член 2 
Одлуката за намалување на стапката на при-

донесот за здравствено осигурување на работниците 
е од привремен карактер и претставува составен дел 
на Одлуката бр 0203—125/6 од 15 III 1983 година 

Член 3 
Одлуката влегува во ctoia со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 X 1983 година 

Бр 0201—405/2 
20 октомври 1983 година 

Радовиш 
'Претседател, 

Васка Парталова, с р 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ,ДО ТЕТОВО 

Пред ОВОЈ суд по предлог на предлагачот Хаси-
пи Мемет од Тетово, ул „Воденска" бр 1, се води 
постапка за докажување смртта на лицето Мамути 
ЈОНЈЗ, бивш од Тетово 

Се повикува Мамути Јонуз, бивш од Тетово, во 
рок од 25 дена од денот на објавувањето на огла-
сот да се јави на судот, во колку е жив, а се по-
викуваат исто така и другите лица што го по-
знаваат да го известат судот за тоа Во спротивно 
судот ќе му постави привремен старател од Цен-
тарот за социјална работа и во таа постапка ќе 
ја докаже неговата смрт 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р бр 343/831 

Пред ОВОЈ суд по предлог на предлагачката 
Ноца Симоновска од с Беловиште се води постап 
ка за прогласување за умрен на лицето Трифу -
новски Симунов Михајло од с Беловиште 

Општинскиот суд во Тетово го повикува лице 
то Трифуновски Симунов Михајло, КОЈ наводно пс 
чинал на неутврден ден и месец во текот на 1943 
година, да се јави во рок од 3 месеци од денот i ia 
објавувањето на ОВОЈ оглас во „Службен вееш IF 
на СРМ", како и секој друг што знае за негови от 
живот Во спротивно, по истекот на рокот, ќе се 
прогласи за умрен 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р бр. 173/83 

Пред ОВОЈ суд со води спор за сопственост по 
тужбата на тужителката Изаири Севдије од Те-
тово, против тужените Исмаили Меџит, Исмаили 
Малиќ и Исмаили Хелит, сите од с Г Речица 
Вредност на спорот 30 ООО динари 

Бидејќи тужениот Исмаили Халит е со непоз-
ната адреса во Германија, се повикува да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово или да одреди свој 
полномошник во рок од 30 дена од објавувањето Но 
огласот Во спротивно судот ќе му постави прив-
ремен старател КОЈ ќе сс грижи за неговите права 
и интереси 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 42/83 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Ciconje со реше-
нието Фи бр 711 од 7 VI 1983 година, на регистар-
ска влошка бр 3-1371-0-0-0 Ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Самоуправната интересна заедница за 
вработување, Ц О — Валандово со следните по 
датоци Се брише досегашниот застапник Трајко 
Јован Боев, секретар, а се запишува како нов зас-
тапник Боривој Танчев, секретар, без ограничува-
л е 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фу 
бр 711/83 (825^ 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 639 од 24 VI 1983 година, на регис-
аарска влошка бр 3-1840-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
патишта, Ц О — Гевгелија, ул „Васко Карајанов 
бр 1 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за патишта е основана со Самоуправната спогодба 
од 1981 година од 30 основачи 

Основни дејности 140123 — СИЗ за патишта 
СИЗ во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
па овластувањата утврдени со самоуправна спогодба 
Зс1 нејзиното основање 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети пица СИЗ одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување е Југов Тодор, 
дипл гр инж - секретар, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фм. 
бр 639/83 (3261 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 651 од 12 VII 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 2-1585-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга ,,Медитеран' 
со Р О , с Моин, Гевгелија со следните податоци 
Се брише досегашниот застапник Љушев Петар, ди-
ректор, со неограничено овластување, а се запишу-
ва новиот застапник Сандев Лазар, директор, со не-
ограничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 651/83 (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 753 од 13 VII 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 1-506-0-0-0 Ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за за-
стаг дување на Економското училиште „Чеде Фили-
повски", Ц О , Гостивар, ул „Живко Бра јковски ' 
бр 3vfJ со следните податоци Се брише досегашниот 
застапник Василевски Атанас, директор, без огра-
ничув пње, а се запишува новиот застапник Тодо-
ровски Томче, директор, со неограничено овластува-
ње 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 753/83 (328) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 916 од 31 VIII 1983" година, па регис-
тарска влошка бр 2-1794-0-0-0 ја запиша во суд 
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување и промената на седиштето на Градеж-
ната услужна занаетчиска задруга „Полог" Р О 
- Гостивар, ул „Иво Рибар Лола" бр 47 со след-
ните податоци Досегашното седиште на Градежната 
услужна занаетчиска задруга „Полог" — Гостивар, 
ул „Иво Лола Рибар" бр 47 се менува, така што 
во иднина ќе гласи Градежна услужна занаетчис-
ка задруга „Полог" Р О — Гостивар, ул „Кочо 
Зози" бр 8 

Досегашниот застапник Билали Нухи, в д ди-
ректор, се запишува во СВОЈСТВО на директор, без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 916/83 (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 893 од 8 VIII 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 1-815-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Централното основно училиште „Цве-
тан Димов", Ц О, с Огут, Крива Паланка со след-
ните податоци Се брише досегашниот застапник 
Николовски Владо, директор, без ограничување, а 
се з а т н у в а новиот застапник Давидовски Петре, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 893/83 (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 869 од 28 VII 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 1-1850-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
договорната организација на здружен труд за ав-
тозанаетчиски и сервисни услуги на моторни вози-
ла „Универзал Сервис", Ц О — Куманово, населба 
„Карпош" бр 220 

Договорната организација е основана со дого-
ворот од 23 VII 1982 година заклучен помеѓу 
основачите Милошевски Душко, Стефановски Трај-
ко, Спасовски Жарко, Јаневски Цветко, Максимов-
ски Бранко, Ѓоргиевски Трајче и Спасовски Блаш-
ко, сите од Куманово 

Основни дејности автоуслужно сервисно рабо-
тење, поправка на сите моторни возила (лесни коли, 
камиони, товарни возила, трактори, приклучни зе-
мјоделски машини, комбајни и сл), пружање на 
сите авто услуги, пеглање, фарбање сите видови 
лимарски, авто-механичарски, браварски, автоелек-
ѕричарски работи, металопреработувачки, метало-
стругарски, дреарски, тестирање, перење, промена 
на гуми, вршење на влечка служба, обработка на 
делови за моторни розила и Друго 

Договорната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, а за своите обврски сторени во правниот 
промет одговара со сите свои средства 

Договорната организација ќе ja застапува Ми-
лошевски Душко, работоводител, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 869/83 (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 870 од 28 VII 1983 година, на реги-
старска влошка бр 1-1576-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар следното 

Во судскиот регистар на регистарскиот суд с^ 
запишува промената на фирмата на Комбинираната 
детска установа „Олга Мидевска", Ц О — Кичево, 
која во иднина ќе гласи Работна организација за 
згрижување, воспитание и образованиеи на преду-
чилишни деца „Олга Мидевска", Ц О Кичево 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 870/83 (332) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 912 од 29 VIII 1983 година, на реги-
старска влошка бр 1-199-0-0-0 ia запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за 
истапување на Центарот за социјална работа „Ка-
вадарци", Ц О — Кавадарци, ул „7 Септември" бб, 
со следните податоци Се брише досегашниот зас-
тапник Киро Шопов, директор, без ограничување, л 
се запишува како нов застапник Стил јан Јаневски 
индивидуален работоводен орган, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 912/83 (333) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 933 од 9 IX 1983 година, на регистар-
ска влошка бр 1-368-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Комбинираната детска установа „Царка 
Андреевска", Ц О — Кратово, ул „Гоце Делчев' 
бб со следните податоци Се брише досегашниот 
?ЈСтапник Невена Иванова, управител, а се запи-
шува новиот застапник Јовановска Ленче, директор 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 933/83 (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 612 од 7 VII 1983 година, на реги-
старска влошка бр 3-1845-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
водостопанство, Ц О — Македонски Брод, ул 
, Маршал Тито" бр 4 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр 11-01-1 
од 19 IV 1982 година од 12 основачи 

Основни дејности 140212 — СИЗ за водостопан-
ство 

СИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со Самоуправната спо-
тодба за нејзиното основање 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување е Ванески Јор-
дан, претседател на Собранието на СИЗ, без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 612/83 .335) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 808 од 22 VII 1983 година, на реги-
старска влошка бр 2-1848-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Дервенд ' , Р О, село Груп-
чин, Тетовско 

Задругата е основана со самоуправната спогодба 
за здружување на земјоделците од 8 VI 1983 го-
дина заклучена помеѓу земјоделците Шерифи Иса 
од с Рогле, Хазири Абдулнасер од с Групчин, Ше-
рифи Узри од с Рогле, Сејфули Суби од с Рогле, 
Шерифи Азби од с Рогле, Шерифи Бесим од с 
Рогле, Незири Фета од с Рогле, Сејфули Јакуп од 
с Рогле, Сејфули Локман од с Рогле, Шерифи Ме-
сут од с Групчин, Сејфули Зулфи од с Рогле, 
Шерифи Ќамил од с Групчин, Џемаили Хамзи од 
с Групчин, Шерифи Локман од с Групчин, Неџ-
бија Хамид од с Групчин, Шерифи Алинаџи од с 
Групчин, Исаки Сељам од с Групчин, Хајрудли Зен-
дула од с Групчин, Незири Сефер од с Групчин, 
Шерифи Сефер од с Рогле, Ајрули К а ш и ф од с 
Групчин, Синани Шаузи од с Групчин, Синани Ја -
хи од с Групчин, Абдилазис Шерифи од с Груп-
чин, Сејдија Зендула од с Копачин Дол, Кадри Ќа -
ни од с Копачин Дол, Кадри Сали од с Копачи?! 
Дол Ајрули Гани од с Групчин, Ракипи Мемет од 
с Рогле и Јахија Ќемал од с Рогле 

Основни дејности - земјоделско производство, 
- давање на земјоделски услуги 
Споредни дејности - ОТКУП И промет со сите 

видови земјоделски производи жива стока и слич-
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ни производи, како и шумски плодови и разни ле-
ковити растенија, 

— вршење на сите услуги и пружање на струч-
на помош во врска со организацијата и унапреду-
вањето на земјоделското и сточарското производ-
ство, 

— преработка и доработка на земјоделски и сто-
чарски производи, 

— откуп и преработка на земјоделски и сточар-
ски производи, 

— откуп и пласман на мало на техничко и ог-
ревно дрв-о, 

— набавка и продажба на мало на земјоделска 
механизација, машини за потребите на задругата 
за здружените земјоделски и индивидуални земјо-
делски производители, 

— вршење промет на мало со сите видови на 
семиња, вештачки ѓубрива и Други репродукциони 
материјали во земјоделството, 

— изработка, пласман и откуп на домашни Ра-
котворби и организирање на други земјоделски деј-
ности, подобрување на условите за живот и работа 
во населените места каде што делува задругата пре-
ку формирање на занаетчиски работилници, оддел-
ни сервиси за вршење на градежни дејности и дру 
ги дејности од малото стопанство 

Задругата во правниот промет (е трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства 

За обврските на задругата одговараа! ограни-
чено супсидиЈарно и основачите односно нејзините 
членови до износот од 5 000,00 динари за секоја об-
врска 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Иса Шерифи, в д директор, без 01раничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 808/83 (336; 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи бр 895 од 12 VIII 1983 година, на 
регистарска влошка бр 1-654-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Музејот на тетовскиот кра), 
Д О — Тетово, ул „Ново Село" бб со следните 
податоци Се брише досегашниот застапник Панче 
Васоски, директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник Божидар Васовски, ди-
ректор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд ве Скопје Фи 
бр 895/83 (337) 

Окружниот стопански суд во Скоп;е со реше-
нието Фи бр 735 од .5 VII 1983 година, на реги-
старска влошка бр 1-122-0-0-0 ja запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Маршал Ти-
то", с Пирок — Тетово со следните податоци Се 
брише досегашниот застапник Хасан Казими, ди-
ректор, со неограничено овластување, а се запи-
шува новиот застапник Ќамил Бакиу, в д дирек-
тор, неограничено 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 735/83 (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 809 од 12 VII 1983 година, на реги-
старска влошка бр 3-1523-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската заедница за старосно 
осигурување на земјоделците, Ц О, Тетово, ул 
„Маршал Тито" бб со следните податоци Се брише 
досегашниот застапник Момир Мерџановски, секре-
тар, без ограничување, а се запишува новиот зас-
тапник Ристо Савески, секретар, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 809/83 (339) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на ХЕК „Југохром" — Је -

гуновце, ООЗТ „Депласт" — Дебар 

распишува 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на индивидуален рабо-
товоден орган на ООЗТ „Депласт" — Дебар 

Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот 
покрај општите услови предвидени со Законот за 
работните односи, треба да ги исполнуваат и след-
ните услови 

1 да имаат висока или виша школска подготов-
Kc — машински, технолошко-хемиски, економска 
или правен смер, со работно искуство во струката 
најмалку од 5 години, 

2 да поседуваат морално-политички квалитети, 
3 да покажале спремност со досегашното рабо-

тење за развојот на самоуправните односи и да 
имаат проверени резултати во поглед на стручните, 
организационите и другите работни способности, 

4 да не се осудувани за кривични дела по член 
511 од ЗЗТ 

Молбите со потребните Документи се доставуваат 
до Конкурсната комисија, на адреса ООЗТ „Деп-
ласт" — Дебар, ул „Братство единство" бр 10 -
Дебар, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот 

Непотполните и неблаговремените молби нема 
да се земаат во разгледување (442) 

Врз основа на чл 30 и 31 од Правилникот за 
работните односи, Работничкиот совет при Работ-
ната организација за производство МЕРМЕРЕН 
КОМБИНАТ - Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор-реизбор на 
1 раководител на Стопанско-сметководен сек-

тор, ^ 
2 раководител на Општ сектор 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следни-
те посебни услови 

Кандидатите под точка еден 
— да поседуваат висока стручна подготовка -

завршен економски факултет, 
— да имаат работно искуство од 5 години во 

струката, 
— да поседуваат организаторски способности во 

обавувањето на работите и работните задачи 
Кандидатите под точка два 
— да поседуваат висока стручна подготовка — 

завршен правен факултет, 
— да имаат работно искуство од 5 години во 

струката j 
— да поседуваат организаторски способности во 

обавувањето на работите и работните задачи 
Кон пријавите кандидатите треба да достават 
— диплома за завршен економски односно пра-

т,ен факултет, 
— доказ за работното искуство 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во службено гласило 
Некомплетираните документи нема да се раз-

гледуваат 
За резултатите од изборот кандидатите ќе би-

дат писмено известени во рок од 8 дена од денот 
на изборот 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Конкурсната комисија на Работната ор-
ганизација за производство МЕРМЕРЕН КОМБИ-
НАТ Прилеп (453) 
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Собирот на работните луѓе на РО ,,Тргокооп' 
- Скопје ООЗТ „КУМАНОВО ПРОМЕТ" - Кума-
ново 

распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на раководител на комерцијалниот/ 
сектор 

Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот, 
гокрај општите услови предвидени со Законот за 
работните односи треба да ги исполнуваат и след-
ните услови 

— ВСС економски факултет — комерцијална 
насока и работно искуство од 4 години, 

— да поседуваат морално-политички квалитети ^ 
како и да не се осудувани за кривични дела по ' 
член 511 од Законот за здружениот труд 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето Мол-
бите со потребните документи се доставуваат на ад-
реса РО ТРГОКООП - СКОПЈЕ ООЗТ „Куманово 
промет" —- Куманово — за Конкурсна комисија 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 
ст,ав 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 17/79), собранијата на опш-
тините „Чаир", „Гази Баба" и „Кисела Вода" -
Скопје 

О Б Ј А В У В А А Т 
дека ќе вршат избор на еден судија на Општин-

скиот суд Скопје II — Скопје / 
/ 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови треба да ги исполнуваат и следните услови 
да се државјани на СФРЈ, дипломирани правни-
ци со потребно искуство и стручно знаење, со по-
ложен правосуден испит и морално-политички ква-
литети за вршење на судската функција 

Пријавите со потребните документи кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на опш-
тината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на 
изборите и именувањата во рок од 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето па соопштението 

СКОПЈЕ 
Одлука за ослободување од обврската 
за здружување средства за остварување 
на додаток на деца во рамките на Ре-
публичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на де-
цата, за месец ноември 1983 година — 635 
Одлука за валоризација на висината на 
додатокот на деца за 1983 година — - 636 
Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за условите, начинот на ос-
тварувањето и висината на додатокот на 
деца — — — — — — — — — — 636 
РАДОВИШ 
Одлука за укинување на пресметковната 
стапка за здружување на средствата во 
ООИЗ на физичката култура — Радо-
виш за периодот од 1 X 1983 година до 
31 XII 1983 година - - - - - - 636 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за стапките и тарисрите на при-
донесите за ЗЗО на работниците за 1983 
година — — — - — — —- — — 637 
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Одлука за именување заменик окружен 
Јавен обвинител во Окружното јавно об-
винителства во Скопје — — — — — 63' 
Одлука за избор и разрешување судии 
на Врховниот суд на Мак ед опита — - 63' 
Одлука за разрешување и избор на су-
дии на Стопанскиот суд на Македонија 63, 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за избор на директор на ООЗТ Клини-
ка за кожни и венерични болести при 
Медицинскиот факултет во Скопје — — 63с 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за избор на директор на Природснауч-
ниот музеЈ на Македонија — — ,— 63Z 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за избор на директор На Заводот за згри-
жување, воспитување и образование на 
деца и младинци „Ранка Милановиќ" 
-- Скопје - — — - — — — — 63-
Одлука за потврдување на Одлуката за 
измена и дополнување на Годишната 
програма за изградба, одржување и ре-
конструкција на магистралната и регио-
налната патна мрежа во Социјалистичка 
Република Македонија за 1983 година — 63̂  
Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени с-о 
Републичкиот буџет за 1983 година — — 634 
Одлука за распоредување на средствата 
издвоени на посебната сметка — Прихо-
ди од игри на среќа — - — — — 634 
Решение за разрешување помошник на 
генералниот директор на Службата на 
шштественото книговодство во Соција-
листичка Република Македонија - — 534 
Правилник за изменување на Правилни-
кот за начинот на користење на повлас-
гиците и за пресметување на надоместо-
ците за искористените повластици — — 635 
Упатство за начинот на ггоесметувањето 
л уплатувањето на општествените сред-
ства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од 
шштествените дејности - - - - — - 635 

Зпшти акти ма самоуправните интересни 

СОДРЖИНА 

^ Страна 
'Закон за плаќање на доплатна поштен-
ска марка „XIV зимски олимписки игри, 

чСараево 1984 година" — — — .— — 62о 
/Закон за општествените организации и 
^здруженијата на трагани — — — — 625 
'Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот за просторно пла-

,нирање - — — — — - - - - 631 
f Одлука за разрешување и избор на 
претседател и за избор на судии на 
Окружниот суд в о Штип — — — — 631 
Одлука за избор на судија на Окруж-
ниот стопански суд во Битола — — — 631 
Одлука за разрешување и избор на 
претседател и за избор на с/дни на 
Окружниот стопански суд во Скопје — 632 
Одлука за избор на судии на Окруж-
ниот суд во Скопје — — — — — — 632 
Одлука за избор на судии на Окруж-
ниот суд во Битола — — - — — — 632 


