
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 24 јули 1974 
С к о п ј е 

Број 31 Год. X X X 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
5 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

329. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕТО И 
КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА УПЛАТЕНИ 
КАКО ДЕПОЗИТ ВО НОВИ НЕСТОПАНСКИ И 

НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за дополнување на З а -
конот за враќањето и користењето на средствата 
уплатени како депозит во нови нестопански и не-
производни инвестиции, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година. 

Број 03-1646 
11 јули 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

330. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД УКИНАТИОТ РЕ-
ПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за пренесување на сред-
ствата од укинатиот Републички фонд за станбена 
изградба врз организациите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружен труд, одржана на 10 јули 1974 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 10 јули 1974 година. 

Број 03-1649 
11 јули 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌА-

ЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА 
УПЛАТЕНИ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НОВИ 

НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 

Во Законот за враќањето и користењето на 
средствата уплатени како депозит во нови ^ с т о -
пански и непроизводни инвестиции („Службен вес-
ник на СРМ" број 3/73, 40/73 и 43/73), во член 1 
зборовите: „со почеток од 1 јануари 1976 година" 
се заменуваат со зборовите: „и тоа: средствата уп-
латени до 31. ХП. 1973 година, со почеток од 1 
јануари 1976 година а средствата уплатени во 1974 
и 1975 година, со почеток од 1 јануари 1978 го-
дина". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

З А К О Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД УКИ-
НАТИОТ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Средствата од укинатиот Републички фонд за 

станбена изградба се пренесуваат врз организации-
те на здружениот труд и другите корисници на 
кредити од овие средства. 

За износот на средствата што се пренесуваат 
според претходниот став, организациите на здруже-
ниот труд ќе го зголемат својот деловен фонд од-
носно фондот за заедничка потрошувачка со на-
мена за станбена изградба. 

Член 2 
По исклучок од член 1 на овој закон, средства-

та што ќе се остварат од ануитетите од користе-
ните средства од член 1 ќе се употребат и тоа: 

— до 1980 година — за изградба на станови за 
повратниците; и 

— во периодот од 1981 до 1985 година, 50% од 
ануитетите од средствата пласирани во комунални-
те дејности за бенефицирани камати за кредитира-
ње изградбата на водоводна и канализациона мре-
ж а . 

Член 3 
Корисниците на кредити се должни ануитетите 

од член 2 на овој закон да ги уплатуваат на по-
себна сметка на Републиката. 
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Член 4 
Се овластува Републичкиот секретаријат за ф и -

нансии да склучи договор со Стопанската банка 
— Скопје за водење на евиденција и прибирање на 
средствата од член 2 н а ' овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

331 
Брз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

Се прогласува Законот за дополнување на З а -
конот за внатрешни работи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 10 јули 1974 година. 

Број 03-1647 
11 јули 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за внатрешни работи („Службен 

весник на СРМ" бр. 45/72), по член 138 се додава 
нов член 138-а, кој гласи: 

„Одредбите на член 43, став 7, 53, став 1, точка 
3 и 4 и став 2, 54, 121, став 1, 122, став 2, 123 до 134, 
136, 137, став 1 и 147 од овој закон се применуваат 
и на работниците што работат на обезбедување во 
посебните служби за внатрешно обезбедување на 
органите на Републиката и на републичките ра-
ководства на општествено-политичките организа-
ции. 

Органите и организациите од претходниот став 
во кои се организираат посебни служби за вна-
трешно обезбедување ги утврдува Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а одредбата 
на член 121, став 1 ќе се применува од 1 јануари 
1973 година. 

332. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „МИТО 

ХАЏИ ВАСИЛЕВ — ЈАСМИН" 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година. 

Број 03-1648 
11 јули 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА 

„МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ — ЈАСМИН" 

Член 1 
Во член 9 од Законот за наградата „Мито Хаџи 

Василев — Јасмин" („Службен весник на СРМ", бр. 
32/68), зборовите: „Републичкиот секретаријат за 
образование, наука и култура" се заменуваат со 
зборовите „Републичкиот секретаријат за инфор-
мации". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

333. 
Врз основа на член 318, став 2, од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 95 
од Законот за избор на делегати во Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
10 јули 1974 година, на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 10 јули 1974 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛ-
НА ЗАШТИТА СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ 
СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕ-
СНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

Во Собранието на Републичката заедница за 
социјална заштита со својство на собор во Со-
бранието на СРМ (Републичка заедница за соци-
јална заштита), собранијата на општинските само-
управни интересни заедници за социјална заштита, 
и Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита, делегираат 
30 членови од редот на корисниците на услугите 
и 30 членови од редот на давателите на услугите 
и тоа: 
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Ред. 
број 

Број на делегатите 
Назив на заедницата Ќорион, на Даватели на 

услугите услугите 
1. Општинска самоуправна интересна 

заедница за социјална заштита — 
Скопје 

2. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Битола 

3. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Титов Велес 

4. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Куманово 

5. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Штип 

6. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Охрид 

7. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Тетово 

8. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Струмица 

9. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Гостивар 

10. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Прилеп 

11. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Кавадарци 

12. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Гевгелија 

13. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Струга 

14. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Кочани 

15. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Кичево 

16. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Неготино 

17. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Ресен 

18. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Дебар 

19. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Радовиш 

20. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Кратово 

21. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Македонски Брод 

22. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Демир Хисар 

23. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Крушево 

24. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Виница 

25. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Берово 

26. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Делчево 

27. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Пробиштип 

28. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Крива Паланка 

29. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Св. Николе 

30. Општинска самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — 
Валандово 

31. Републичка самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита 

II 
Изборот на делегатите во Собранието на Репуб-

личката заедница за социјална заштита ќе се из-
врши до 15 септември 1974 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија' ' . 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1653 
11 јули 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с.р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с.р. 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Гога Николовски, с.р. 

334. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 95 
од Законот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 10 јули 1974 година, на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 10 
јули 1974 година и на седницата на Општествено-
политичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ ВО СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗО-
ВАНИЕТО СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРА-
НИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Во Собранието на Републичката заедница на 
образованието, собранијата на заедниците на основ-
ното образование и Собранието на Општата заед-
ница на образованието со својство на собор на 
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Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, делегираат членови од редот на корисниците 

на услугите и од редот на давателите на услугите 
и тоа: 

Назив на заедницата Место 
Број на делегати 

Кор. на услуг. Дават, на услуг. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Општа заедница на образованието 
Заедница на основното образование 

Заедница на основното образование ~ » 
Заедница на основното образование 

Скопје 
Берово 
Битола 
Валандово 
Виница 
Гостивар 
Дебар 
Делчево 
Демир Хисар 
Гевгелија 
Кавадарци 
Кичево 
Кочани 
Кратово 
Кр. Паланка 
Крушево 
Куманово 
Македонски Брод 
Неготино 
Охрид 
Прилеп 
Пробиштип 
Радовиш 
Ресен 
Св. Николе 
Скопје 
Струга 
Струмица 
Тетово 
Титов Велес 
Штип 

И 
Изборот на делегатите во Собранието на Ре-

публичката заедница на образованието ќе се извр-
ши до 15 септември 1974 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број ОЗ-1652 
11 јули 1974 година 

Скопје 

Претседател 
н а Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Титовски, с.р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с.р. 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Гога Николовски, с.р. 

335. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 95 
од Законот за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 10 јули 1974 година, на седница-
та на Соборот на општините, одржана на 10 јули 
1974 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ ВО СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУ-
РАТА СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИ-
ЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРАНИ-
ЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗА-

ЕДНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 

I 
Во Собранието на Републичката заедница на 

културата со својство на собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, собрани-
јата на општинските заедници на културата и Со-
бранието на Републичката заедница на културата 
делегираат членови од редот на к о л е н и ц и т е на 
културните дејности и од редот на вршителите на 
културните дејности и тоа: 

1. Републичка заедница на културата 15 15 
2. Општинска заедница на културата 

— Берово — 1 
3. Општинска заедница на културата 

— Битола , — 1 
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4. Општинска заедница на културата 
— Валандово 

5. Општинска заедница на културата 
— Виница 

6. Општинска заедница на културата 
— Гостивар 

7. Општинска заедница на културата 
— Дебар 

8. Општинска заедница на културата 
— Делчево 

9. Општинска заедница на културата 
— Демир Хисар 

10. Општинска заедница на културата 
— Гевгелија 

11. Општинска заедница на културата 
— Кавадарци 

12. Општинска заедница на културата 
— Кичево 

13. Општинска заедница на културата 
— Кочани 

14. Општинска заедница на културата 
— Кратово 

15. Општинска заедница на културата 
— Крива Паланка 

16. Општинска заедница на културата 
— Крушево 

17. Општинска заедница на културата 
— Куманово 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1651 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с.р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с.р. 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Гога Николовски, с.р. 

18. Општинска заедница на културата 
— Македонски Брод 

19. Општинска заедница на културата 
— Неготино 

20. Општинска заедница на културата 
— Охрид 

21. Општинска заедница на културата 
— Прилеп 

22. Општинска заедница на културата 
— Пробиштип 

23. Општинска заедница на културата 
— Радовиш 

24. Општинска заедница на културата 
— Ресен 

25. Општинска заедница на културата 
— Свети Николе 

26. Заедница на културата — Скопје 

27. Општинска заедница на културата 
— Струга 

28. Општинска заедница на културата 
— Струмица 

29. Општинска заедница на културата 
— Тетово 

30. Општинска заедница на културата 
— Титов Велес 

31. Општинска заедница на културата 
— Штип 

336. 
Врз основа на член 362, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ДЕЛОВНИЦИ 

НА СОБРАНИЕТО 

1. Се образува Комисија за деловници на Соб-
ранието (Комисија). 

2. Комисијата има за задача да подготви Пред-
лог на деловник на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и предлози на деловници 
на Соборот на здружениот труд, Соборот на оп-
штините и Општествено-политичкиот собор на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
како и Предлог на одлука за организацијата и де-
локругот на стручните служби на Собранието. 

3. Комисијата ја сочинуваат претседател и 20 
членови. 

Претседателот на Комисијата се избира од ре-
дот на делегатите во Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, а од секој собор на 
Собранието се избираат по тројца членови. 

Двајца членови на Комисијата се избираат од 
редот на членовите на Извршниот совет. 

Претседателот на Законодавно-правната коми-
сија на Собранието, секретарот на Собранието и 
секретарот на Извршниот совет се членови на Ко-
мисијата по својата положба. 

Шест членови на Комисијата се избираат од 
редот на стручњаците. 

4. Од редот на своите членови Комисијата име-
нува секретар. 

Стручните и административно-техничките ра-
боти за потребите на Комисијата ке ги обезбеди 
секретарот на Собранието, а ќе ги вршат стручните 
служби на Собранието. 

5. Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се об јази во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1615 
10 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

II 
Изборот на делегатите во Собранието на Ре-

публичката заедница на културата ќе се изврши 
до 15 септември 1974 година. 
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337. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за Репуб-
личката управа („Службен весник на СРЖ" бр. 
16/69), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на заедничката седница на сите собо-
ри, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

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

СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА 
ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

I 
Во Комитетот за туризам и угостителство, по-

ради истечување на мандатот, се разрешуваат: 
а) претседателот Никола Горичан 
б) членовите: 
— Киро Јанев 
— Гоко Кецкаровски 
— Нане Настев 
— Најденко Поповски 
— Живко Василевски 
— Киро Вељановски 
— Заре Лазаревски 
— д-р Митко Панов 
— Анастас Костој чиповски 
— Кочо Тулевски 
— Голуб Чинго 
— Горѓи Прцуловски 
— Сретен Акимовски 
— Ристо Ицев 
— Јанко Јанакиевски. 

I I 
Во Комитетот за туризам и угостителство се 

избираат: 
а) за претседател Никола Горичан, досегашен 

претседател на Комитетот за туризам и угостител-
ство; 

б) за членови: 
— Сретен Акимовски, потпретседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на општина Гостивар; 
— Пејко Блажевски, потпретседател на Собра-

нието на „Автомото-сојуз на Македонија". 
— Петар Бошковски, помошник републички 

секретар за информации; 
— Софе Димитровски, секретар на Комисијата 

за животни и работни услови на Претседател-
ството на Сојузот на синдикатите на Македонија; 

— Владо Гореновски, член на Извршниот со-
вет на Собранието на општина Струга; 

— Димитар Каранфиловски, виш научен со-
работник на Економскиот институт во Скопје; 

— Тома Кардула, потпретседател на Собранието 
на општина Крушево; 

— Ристо Лазаревски, директор на „Македонија-
турист", претседател на Советот за туризам и угос-
тителство на Стопанската комора на Македонија; 

— Драган Михајловски, член на Извршниот со-
вет на Собранието на општина Охрид; 

— д-р Александар Мишев, помошник генера-
лен директор на Секторот за работи по долго-
рочно кредитирање на Стопанската банка во 
Скопје; 

— Јован Пеевски, помошник републички сек-
ретар за економски односи со странство; 

— Крсте Секуловски, претседател на Собра-
нието на општина Ресен; 

— д-р Сотир Сотировски, главен републички 
санитарен инспектор; 

— Ристо Терзиев, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на општина Гевгелија; 

— Кочо Тулевски, претседател на Туристич-
киот сојуз на Македонија; 

— Миле Стефановски, помошник секретар во 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски; 

— Петко Чадиковски, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за индустрија и трговија; 

— Војо Китанов, помошник директор во „Ин-
тер-импекс" — Скопје; 

—• Иван Бабамов, претседател на Феријалниот 
сојуз на Македонија; и 

— Таљо Филиповски, директор на претприја-
тието за туризам и комунални работи „Маврово" 
— Маврови Анови. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1643 
11 јули 1974 година 

• Скопје 
Претседател 

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

338. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД 

— СКОПЈЕ 

I 
За судија на Окружниот суд — Скопје се из-

бира Коста Хаџи Лега. 
И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1634 
11 јули 1974 година 

Скопје! 
Претседател 

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

339. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за репуб-
личките органи на управата („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/69), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

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

СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ 
ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

I 
Во Комитетот за физичка култура, поради ис-

текот на мандатот, се разрешуваат: 

а) претседателот Ж и в к о Василевски, 

б) членовите: 

— Благоја Цветковски . . 
— Веселин Тофовски 
— Горги Симеонов 
— Јордан Ивановски 
— Јонче Доневски 
— Иван Пановски 
— Климе Заров 
— Микле Мишев ски 
— Методија Петровски Ј 
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— Касам Мурсели 
— Катица Димова 
— Методи Мишков 
— Панта Поленак: 
— Роксанда Иванова 
— Ристо Ристевски 
— Стево Кузмановски 
— Таки Џиков 
— Муча Феми 

И 
Во Комитетот за физичка култура се избираат: 
а) за претседател Предраг Кушевски, главен и 

одговорен уредник на весникот „Трудбеник"; 
б) за членови: 
—- Јонче Андоновски, директор на Заводот за 

вработување во Битола; 
— Никола Бакулевски, општествено-политички 

работник од Скопје; 
— Лепа Димова, наставник по физичко воспи-

тување во Економското училиште „Моша Пијаде" 
во Скопје; 

—• Елица Змеј кова, наставник по физичко вос-
питување во Гимназијата „Цветан Димов"—Скопје; 

— Велимир Ивановски, стручно-политички ра-
ботник во Претседателството на Сојузот на синди-
катите на Македонија; 

—• Иван Кондев, член на Секретаријатот на 
Претседателството на Р К на Сојузот на младината 
на Македонија; 

— Атанас Костовски, спортски коментатор во 
Телевизија — Скопје; , 

— Петар Тодоров, раководител на Центарот за 
рекреација при Рудници и железарница „Скопје" 
— Скопје; 

— Добре Маринков, на работа во „Македонка" 
— Штип; 

— Михаил Митевски, секретар на Сојузот на 
физичка култура на Македонија; 

— Димитар Керамитчиев, психолог — ш е ф на 
одделение за кадри во ОХИС; 

—• Џемаил Османи, судија на Општинскиот суд 
— Куманово; 

—> Вуке Пандилов ски, командир на Станицата 
на милицијата „Пролет" во Скопје; 

— Иван Панов, наставник по физичко воспи-
тување на Универзитетот „Кирил и Методиј" — 
Скопје; 

— Најденко Поповски, директор на Стопан-
ската банка — Филијала Охрид; 

— Димитар Раиќ, мајор, на работа во Скопската 
воена област; 

— Ристо Ристевски, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на општина Титов Велес; и 

— Јане Тодоровски, професор во Гимназијата 
во Прилеп. 

I I I 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1642 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

340. 
Врз основа на член 13, став 3 од Законот за 

органите за водење на постапката по прекршоците 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 10 
јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

I 
З а судија на Републичкиот совет за прекршоци 

се избира Фаница Андрејчин. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1635 
11 јули 1974 година 

Скопје 

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

341. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за репуб-
личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
16/69), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите собо-
ри, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА З А КУЛТУРНИ 

ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

Во Републичката комисија за културни врски 
со странство, поради истекот на мандатот, се раз -
решуваат членовите: 

— Борка Лазевски 
— Методија Размовски 
— Лазо Софи јанов 
— д-р Иван Петров 
— Петар Т. Бошковски 
— Божин Павловски 
— Петар Чокревски 
— м-р Димитар Димитров 
— Ксенија Гавриш 
— д-р Велимир Брезовски 
— Хирсит Рифат 
— Гане Тодоровски 
— Драгољуб Димовски 
— Перо Кецкаровски 
— Муртеза Пеза 
— Радослав Огненовски 
— Петре Богданов 
— Тодорка Кондова 
— д-р Милан Турчинов 

И 
Во Републичката комисија за културни врски 

со странство за членови се избираат: 
— Драган Бојаџиев, уредник на музичка еми-

сија на Радио — Скопје; 
— инж. Драган Бошњаковски, директор на 

Проектантско^ биро во „Треска"; 



Стр. 768 — Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 24 јули 1974 

— д-р Божидар Видоевски, редовен професор 
на Филозофски факултет, директор на Семинарот 
за македонски јазик, литература и култура во 
Охрид; 

— д-р Орде Ивановски, стручен соработник во 
Институтот за национална историја; 

— Фахри Каза, член на и л . на Претседател-
ството на Ц К на СКМ; 

— Лидија Каранфилска, член на Комисијата 
за односи со меѓународни организации при Сојузот 
на синдикатите на Македонија; 

— Павле Кузмановски, академски сликар, ш е ф 
на одделение за пропаганда во Комбинатот ,Д'е-
текс" — Тетово; 

— Фимчо Муратовски, директор на Филхармо-
нијата на Македонија, диригент; 

— Наум Наневски, советник на секретарот во 
Секретаријатот за односи со странство на Изврш-
ниот совет; 

— д-р Оливера Јашар — Настева, вонреден 
професор на Филозофски факултет; 

— Алекса Палазов, управник на Народниот 
универзитет во Струмица; 

— Бранко Пенчовски, заменик директор на Из -
давачкото претпријатие „Култура" — писател; 

— Борис Петковски, директор на Музејот на 
современа уметност, ликовен критичар; 

— Б л а ж е Самоников, општествено-политички 
работник од Штип; 

— д-р Јорданка Серафимова—Хаџишче, виш 
научен работник во Хидробиолошкиот завод во 
Охрид; 

— Благој Силјановски, директор на Работнич-
киот универзитет во Битола; 

— д-р Горѓи Сталев, вонреден професор на Фи-
лозофскиот факултет; 

— Трајко Стаматовски, директор на Институ-
тот за македонски јазик; 

— Луан Старова, новинар, писател; 
— Ана Темкова, ликовен уметник; 
— Нико Този, советник во Републичкиот сек-

ретаријат за култура; 
— Катица Ќулафкова, претседател на Општин-

ската конференција на социјалистичката младина 
на Македонија — Титов Велес; 

— Сабина Хајрула, артист; и 
— Борис Чипан, редовен професор на Архи-

тектонско-градежен факултет во Скопје. 
I I I 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1641 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

342. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите собо-
ри, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД 

— БИТОЛА 

I 
За судија на Окружниот суд — Битола се 

избира Божидар Кочов. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1633 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

343. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за форми-

рање на Комисија за деловници на Собранието, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛОВНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 

I 
Во Комисијата за деловници на Собранието 

се избираат: 
а) за претседател: Бурхан Адеми, потпретседа-

тел на Собранието на СРМ. 
б) за членови: 
— Јордан Мојсов, делегат на Соборот на здру-

жениот труд; 
— Гога Тошев, делегат на Соборот на здруже-

ниот труд; 
— Владо Гоговски, делегат на Соборот на здру-

жениот труд; 
— Александар Ристовски, делегат на Соборот 

на општините; 
— Љубица Минова, делегат на Соборот на оп-

штините; 
— Горѓи Наумовски, делегат на Соборот на оп-

штините; 
— Арифи Ариф, делегат на Општествено-поли-

тичкиот собор; 
— Душко Шурбановски, делегат на Општестве-

но-политичкиот собор; 
— Бонка Демирова, делегат на Општествено-

политичкиот собор; 
— д-р Владимир Митков, член на Извршни-

от совет; 
— д-р Горѓи Цаца, член на Извршниот совет; 
— Радослав Славески, секретар на Собра-

нието; 
— Димче Козаров, претседател на Законодав-

но-правната комисија на Собранието; 
— Лазар Лабачевски, секретар на Извршниот 

совет; 
— Васко Мисајловски, советник на Собранието; 
—• Томислав Стефов ски, секретар на Соборот 

на здружениот труд; 
— Даница Анастасова, секретар на Соборот на 

општините; 
— Живко Мартиновски, секретар на Опште-

ствено-политичкиот собор; 
— Момчило Апостоловски, секретар на одбор во 

Соборот на здружениот труд; и 
— Петар Стоилов, секретар на одбор во Оп-

штествено-политичкиот собор. 
II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1694 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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344. 
Врз основа на член 338, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ 

СУД НА МАКЕДОНИЈА 

I 
За претседател на Уставниот суд на Македони-

ја се избира д-р Асен Групче, досегашен судија 
на Уставниот суд на Македонија. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1631 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

345. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничката седница на сите 
собори, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ 

СУД — БИТОЛА 

I 
За претседател на Окружниот суд — Битола се 

избира Јовица Фидановски. 
I I 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1632 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

346, 
Врз основа на член 13 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/66), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за -
едничката седница на сите собори, одржана на 10 
јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 

НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

I 
Во Управниот одбор на Републичкиот фонд за 

кредитирање на побрзиот стопански развиток на 

недоволно развиените краишта, се разрешуваат по 
нивно барање: 

а) претседателот Видое Смилевски, 
б) пленот Ацо Ицев. 

I I _ 
Во Управниот одбор на Републичкиот фонд за 

кредитирање на побрзиот стопански развиток на 
недоволно развиените краишта се избираат: 

а) за претседател Мито Пејовски, досегашен 
член на Управниот одбор и член на Делегацијата 
на Собранието на СРМ во Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ. 

б) за членови: 
1. Нико Нича, потпретседател на Стопанската 

комора на Македонија; 
2. Стево Зулумов, претседател на Собранието 

на општина Титов Велес. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1638 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

347. 
Врз основа на член 338, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
I 

Се разрешува Перо Коробар од должноста прет-
седател на Уставниот суд на Македонија, поради 
заминување на нова должност. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1630 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

348. 
Врз основа на член 338, став 1, алинеја б од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА УСТАВНИ-

ОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешува д-р Трајче Труј овски од должнос-

та судија на Уставниот суд на Македонија, поради 
заминување на нова должност. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1629 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРИ, 
Благоја Талески, с.р. 

349. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за репуб-
личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
16/69), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, .одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

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

СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

I 
Во Републичката комисија за верски прашања, 

поради истечувањето на мандатот, се разрешуваат: 
а) претседателот Иван Гиновски 
б) членовите: 
— Шукри Рамо 
— Благој Михов 
— Димче Стојанов—Мире 
— Феми Муча 
— д-р Никола Сотировски 
— Доне Илиевски. 

I I 
Во Републичката комисија за верски прашања 

се именуваат: 
а) за претседател д-р Трајче Труј оски, потпрет-

седател на Извршниот совет на Собранието на 
СРМ; 

б) за членови: 
— Ванчо Андонов, советник на секретарот — 

Секретаријатот за односи со странство на ИС; 
— Ратка Бакалинова, советник на републич-

киот секретар за информации; 
— Александар Буриќ, претседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на општина Штип; 
—- Никола Василевски, помошник на републич-

киот секретар за образование и наука; 
— Веле Глигоровски, потпретседател на Со-

борот на месните заедници на Собранието на оп-
штина Битола; 

— Енвер Шаља, член на Претседателството на 
Републичката конференција на социјалистичката 
младина на Македонија; 

— Васил Костојчиновски, потсекретар во РСВР; 
— Јордан Леов, претседател на Комисијата за 

верски прашања на Собранието на град Скопје; 
— Ќемал Мусли, потпретседател на Градскиот 

одбор на Сојузот на здружението на борците од 
НОВ — Скопје; 

— Спирко Спирковски, претседател на Коми-
сијата за меѓунационални односи на Републичката 
конференција на ССРНМ; 

— Димче Стојанов—Мире, директор на Архи-
вот на Македонија, потпретседател на Матицата 
на иселениците на Македонија; 

— м-р Љупчо Филдиш, потпретседател на Соб-
ранието на општина Охрид; и 

— Џевдет Хајрадини, претседател на Комиси-
јата за верски прашања на Собранието на општина 
Гостивар. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1636 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

350. 
Врз основа на член 30 од Законот за Народна-

та банка на Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/72), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничката седница на сите 
собори, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешува Љупчо Арсов од должноста прет-

седател на Советот на Народната банка на Маке-
донија, по негово барање. 

I I 
Се именува за претседател на Советот на На-

родната банка на Македонија Мориц Романо, де-
легат во Општествено-политичкиот собор на Соб-
ранието на СРМ и член на делегацијата на Собра-
нието на СРМ во Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1637 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

351. 
Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-

НОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ 

I 
Се разрешуваат членовите на Универзитет-

скиот совет, поради истекот на мандатот и тоа: 
— Борче Андоновски 
— Васил Туџаров 
— Александар Маневски 
— Иљами Емин 
— д-р Благој Попов 
— Даме Несторовски 

I I 
Се именуваат за членови на Универзитетски-

от совет: 
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— инж. Љупчо Коруновски, директор на Прет-
пријатието „Раде Кончар" во Скопје; 

— д-р Димитар Котевски, лекар во Медицин-
скиот центар во Битола; 

— Веселинка Малинска, член на Претседател-
ството на Ц К на СКМ; 

— Мишо Миловски, потпретседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општината на град 
Скопје; 

— Д-Р Р у ж а Пановска, член на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ; и 

— Томе Дракул овски, член на Секретаријатот 
на Републичката конференција на ССРНМ. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1639 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

352. 
Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

I 
За заменик на републичкиот секретар за сооб-

раќај и врски се именува Миле Стефановски. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1640 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

353. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 12, став 3 од Законот за висо-
кото школство на СРМ („Службен весник на СРМ" 
број 15/65 и 9/68), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЕКОНОМ-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Економскиот факул-

тет — Скопје, што го донесоа работниците на 19. 
XII. 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социј а листичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1674 
И јули 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

354. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 12, став 3 од Законот за ви-
сокото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" број 15/65 и 9/68), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 10 јули 
1974 година, и на седницата на Општествено-по-
литичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Природно-матема-

тичкиот факултет — Скопје, што го донесе Соби-
рот на работните луѓе на 24 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1673 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

355. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и член 12, став 3 од Законот за високото 
школство во СРМ („Службен весник на ОРМ" бр. 
15/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПРАВНИОТ 

ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Правниот факултет 

— Скопје, што го донесе Собирот на работните 
луѓе на Правниот факултет на ден 20. XII. 1973 
година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1663 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

356. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 12, став 3 од Законот за висо-
кото школство во СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување и до-

полнување на Статутот на Правниот факултет —• 
Скопје, што ја донесе Собирот на работните луѓе 
на Правниот факултет на ден 15. Ш. 1974 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1664 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

357. 
Врз основа на член 90 од Законот за финанси-

рање на Републиката и општините („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на СРМ, на 
седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 10 јули 1974 година, и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 10 ју-
ли 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-

ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
ПАТИШТА ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за патишта за 1974 година, 
што го донесе Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за патишта, на седницата одржана на 11 
март 1974 година, бр. 10-384/74. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1655 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

358. 
Врз основа на член 106 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јули 
1974 година, и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 

СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ПАТИШТА ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се одобрува Завршната сметка на Републич-

киот фонд за патишта за 1973 година, што Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за патишта ја 
донесе на седницата на 11 март 1974 година, бр. 
10-384/74. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

нејзиното објавувале во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1657 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 
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359. 
Врз основа на член 97 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јули 
1974 година, и на седницата на Општествено-по-
литичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
ПАТИШТА ЗА 1974 ГОДИНА 

I 

Се дава одобрение на Програмата за работа на 
Републичкиот фонд за патишта за 1974 година, што 
ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за патишта на седницата одржана на 11 март 1974 
година, бр. 10-384/74. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1656 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

360. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 8, став 2 од Законот за на-
градата „Мито Хаџи Василев-Јасмин" („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 32/68), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 
јули 1974 година, и на седницата на Општествено-
политичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА-

ТА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ — ЈАСМИН" 

I 

Се потврдува Правилникот за изменување на 
Правилникот за работа на Одборот за доделување 
на наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1696 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

361. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 52 од Законот за здравство 
(„Службен весник на СРМ" број 20/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд одржана на 
10 јули 1974 година, и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
— СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Институтот 

за туберкулоза на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — Скопје, што го донесе Собирот на ра-
ботните луѓе на Институтот, на ден 12. XII. 1973 
година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1686 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

362. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 52 од Законот за здравство 
(„Службен весник на СРМ" број 20/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 10 јули 1974 година, и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржана на 10 јули 
1974 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Републич-

киот завод за здравствена заштита — СкопЈе, што 
го донесе сооирог на раоотните луѓе во декември 
1У /3 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Репу слика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1687 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

ИНЖ. Љоубомир Гиговски, С. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

363. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 46 од Законот за архивската 
дејност („службен весник на СРМ" бр. 47/73), Соб-
ранието на социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 10 јули 1974 година, и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор одржана на 10 ју -
ли 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ (ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ) НА 
ОДРЕДБИТЕ НА СТАТУТОТ НА АРХИВОТ НА 
МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ, КОИ СЕ ОДНЕСУ-
ВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕ-
СТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТ-
СТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИ-

ЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 

I 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Архивот на Македонија — Скопје, кои се одне-
суваат на работите од посебен општествен интерес 
и на учеството на преставниците на општествената 
заедница во одлучувањето по тие работи, што го 
донесе Собирот на работните луѓе на 14. ХИ. 1973 
година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1683 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, с. р. 

364. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 52 од Законот за здравство 
(„Службен весник на СРМ" број 20/70 и 26/71), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 10 јули 1974 година, и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор, одржана на 
10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — ДЕМИР 

ХИСАР 
I 

Се дава согласност на Статутот на Болницата 
за душевни болести Демир Хисар, што го донесе 
Собирот на работните луѓе на 19. XII. 1973 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1688 
11 јули 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

365. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на СРМ, и член 23 од Законот 
за музејската дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот со-
бор, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ НА МА-
КЕДОНИЈА — СКОПЈЕ, КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ 
НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН 
ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИ-
ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 

I 
Се дава согласност на одредбите на Статутот 

на Историскиот музеј на Македонија — Скопје, 
кои се однесуваат на работите од посебен опште-
ствен интерес и на учеството на претставниците 
на општествената заедница во одлучувањето по 
тие работи, што го донесе Собирот на работните 
луѓе на 21 мај 1974 година. 
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I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1680 . 
11 јули 1974 година 
Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

366. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и во смисла на член 6 и член 40, став 
I од Законот за самоуправните интересни заедници 
на образованието („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ОПШТАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Општата заедница 

на образованието — Скопје, што го донесе Собра-
нието на Општата заедница на образованието на 
25 април 1974 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1668 
I I јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гоговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

367. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Законот за Центарот за странски јазици 
во Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 27/65), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 10 јули 1974 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 10 ју -
ли 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЦЕНТАРОТ 

ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ — СКОПЈЕ 
I 

Се потврдува Статутот на Центарот за странски 
јазици — Скопје, што го усвоија работниците во 
1973 година. > 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1691 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

368. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 од Законот за организирање 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ШУМАР-

СКИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Шумарскиот инсти-

тут — Скопје, што го донесе Собирот на работните 
луѓе на 18. XII. 1973 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1669 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гоговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

369. 
Врз основа на член 318. став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, и -член 66 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на СРМ" број 16/70, 
20/71 и 35/71), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Заводот за 

рехабилитација на деца и младинци — Скопје, што 
го усвоија работниците на 11. XII. 1973 година. 
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I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1690 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, с. р. 

370. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 од Законот за организирање 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ГЕОЛОШ-

КИОТ ЗАВОД — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Геолошкиот завод — 

Скопје, што го донесе Собирот на, работните луѓе 
на Заводот на ден 25 октомври 1973 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1677 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

371. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 12, став 3 од Законот за 
високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" број 15/65 
и 9/68), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА — БИТОЛА 

I 
Се потврдува Статутот на Вишата земјоделска 

школа — Битола, што го донесе Советот на 20. 
XII. 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1692 
11 јули 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

372. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 13 од Законот за органи-
зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Заводот за испиту-

вање на материјали — Скопје, што го донесе Со-
бирот на работните луѓе на 19. ХП. 1973 година. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1667 
11 јули 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Титовски, с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

373. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, и член 35 од Законот за библиотеч-
ната дејност („Службен весник на СРМ" број 
17/74), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТ. 
СКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
— СКОПЈЕ, КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИ-
ТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА 
УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШ-
ТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО 

ПО ТИЕ РАБОТИ 

I 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Народната и универзитетска библиотека 
„Климент Охридски" — Скопје, кои се однесуваат 
на работите од посебен општествен интерес и на 
учеството на претставниците на општествената за-
едница во одлучувањето по тие работи, што го до-
несе Собирот на работните луѓе на 24. ХП. 1974 
година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1685 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

374. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, и член 23 од Законот за музејските 
дејности („Службен весник на СРМ" бр. 41/73), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА 
МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ, КОИ СЕ ОДНЕСУ-
ВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕС-
ТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТ-
СТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИ-

ЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 

I 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Археолошкиот музеј на Македонија — Скопје, 
кои се однесуваат на работите од посебен општес-
твен интерес и на учеството на претставниците на 
општествената заедница во одлучувањето по тие 
работи, што го донесе Работната заедница на 7 
декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на ' 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1679 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. ЈБубомир Гиговски, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

375. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 од Законот за организирање 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 годи-
на, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 10 зули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ 

ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СРМ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Заводот за водо-

стопанство на СРМ — Скопје, што го донесе Со-
бирот на работните луѓе на 16 ноември 1973 го-
дина. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1670 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, ср. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

376. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13, став 2 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 10 јули 1С74 
година, и на седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИР-

КОВ" — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Институтот за ма-

кедонски јазик „Крсте Мисирков" — Скопје, што 
го утврди Советот на Институтот во декември 
1973 година, 
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I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1665 
И јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с.р. 
Претседател 

на Огаптествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, с. р. 

377. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, и член 58 точка 2 од Законот за заш-
тита на спомениците на културата, („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/73), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 10 јули 
1974 година, и на седницата на Општествено-ло-
литичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 
— СКОПЈЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБО-
ТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И 
НАЧИНОТ НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИ-
ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 

I 
Се дава согласност на одредбите на Статутот 

на Републичкиот завод за заштита на споменици-
те на културата — Скопје, кои се однесуваат на 
работите од посебен општествен интерес и начинот 
на учеството на претставниците на општествената 
заедница во одлучувањето по тие работи, што го 
донесе Собирот на работната заедница на 14 де-
кември 1973 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1684 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

378. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334. али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, и член 23 од Законот за музејската 
дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 

труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 10 зули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МА-
КЕДОНИЈА — СКОПЈЕ, КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ 
НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН 
ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИ-
ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 

I 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Етнолошкиот музеј на Македонија — Скопје, 
кои се однесуваат на работите од посебен опште-
ствен интерес и на учеството на претставниците 
на општествената заедница во одлучувањето по 
тие работи, што го донесе Собирот на работните 
луѓе во мај 1974 година. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник. на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1681 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, ср . 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

379. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, и член 23 од Законот за музејската 
дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА ПРИРОДНО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ 
НА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ, КОИ СЕ ОДНЕ-
СУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕ-
СТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТ-
СТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИ-

ЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 

I 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Природно-научниот музеј на Македонија — 
Скопје, кои се однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и на учеството на претстав-
ниците на општествената заедница во одлучува-
њето по тие работи, што го донесе Собирот на ра-
ботните луѓе во декември 1973 година. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1682 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

380. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 12, точка 3 од Законот 
за високото школство во СРМ („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 го-
дина и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА —. БИТОЛА 

I 

Се потврдува Статутот на Вишата техничка 
школа —• Битола, што го донесе Собирот на ра-
ботните луѓе на ден 24 декември 1973 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1666 
11 јули 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с.р. 

Претседател 
на Ошптествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

381. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, и член 7 од Законот за филмот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/73), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 10 јули 1974 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор одржана на 10 јули 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА „ВАРДАР-ФИЛМ" — СКОПЈЕ, 
ШТО СЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС, 
КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ДОНЕСУВАЊЕТО 
НА ПРОГРАМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ФИЛМОВИ, ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА СТАВАЊЕ ВО 
ПРОМЕТ НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ФИЛМОВИ И 
НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВА-

ЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 
I 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на „Вардар-филм" — Скопје, што се од посебен 
општествен интерес кои се однесуваат на донесу-
вањето на Програма за производство на филмови, 
одлучувањето за ставање во промет на произве-
дените филмови и на учеството на претставниците 
на општествената заедница во одлучувањето по 
тие работи, што го донесе Собирот на работните 
луѓе на „В ар дар-филм" — Скопје во декември 
1973 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1678 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собовот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, а р . 
Претседател 

на Огаптествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

382. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и член 4 од Законот за основање 
организација за приредување игри на среќа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 10 јули 1974 година, и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ *ТА „ЛОТАРИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА", ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУ-

ЖЕН ТРУД ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА 
СРЕЌА 

I 
Се потврдува Статутот на „Лотарија на Маке-

донија", организација на здружен труд за прире-
дување игри на среќа, што го донесе Собирот на 
работните луѓе на 19 јули 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1676 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 
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383. 
Врз основа на член 318, став 2, член 334, а л и -

не ја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 9 од Законот за Републичкиот 
завод за унапредување на домаќинството („Служ-
бен весник на СРМ" број 29/73), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија , на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 10 ј ули 1974 година, и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржана на 10 ј ули 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД З А УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ДОМАКИНСТВОТО — СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Републич-

киот завод за унапредување на домаќинството — 
Скопје, што го донесе работната заедница на 26. 
ХП. 1973 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" . 

С О Б Р А Н И Е Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Б р о ј 03-1689 
11 ј у л и 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

и н ж . Љубомир Гиговски, с.р, 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

384. 
Врз основа на ч л е н 318, став 2, член 334, а л и -

не ја 5 од Уставот иа Социјалистичка Република 
Македонија и член 18, став 2 од Законот за сцен-
ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73), Собранието на Социјалистичка Репуб-
л и к а Македонија , на седницата на Соборот на 
здружениот труд, о д р ж а н а на 10 ј ули 1974 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 10 ј у л и 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ПЕС-
НИ И ИГРИ „ТАНЕЦ" — СКОПЈЕ КОИ СЕ ОД-
НЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОП-
ШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА З А -
ЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 

I 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Ансамблот за народни песни и игри „Танец" 
— Скопје, кои се однесуваат на работите од по-
себен општествен интерес и на учеството на прет -
ставниците на општествената заедница во одлу-
чувањето по тие работи, што го донесе Собирот на 
работните луѓе н а 20 декември 1973 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" . 

С О Б Р А Н И Е Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Б р о ј 03-1645 
11 ј у л и 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

и н ж . Љубомир Готовски, с.р. 
Претседател 

на Ошнтествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, с. р . 

385. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334. а л и -

не ј а 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 од Законот за организирање 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Репуб-
л и к а Македонија , на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 ј у л и 1974 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот со-
бор, о д р ж а н а на 10 ј у л и 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВ-

НИ ИСТРАЖУВАЊА — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Институтот за со-

циолошки и политичко-правни и с т р а ж у в а њ а — 
Скопје, што го донесе работната заедница на 14 
декември 1973 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" . 

С О Б Р А Н И Е Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Б р о ј 03-1671 
11 ј у л и 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

и н ж . Љубомир Готовски, с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

386. 
Врз основа на член 318, став 2 и ч л е н 334, а л и -

не ј а 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 44 од Законот за адвокатурата 
и други видови на правна помош („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 6/72), Собранието на Соци ја -
листичка Република Македонија , на седницата на 
Соборот на здружениот труд, о д р ж а н а на 10 ј у л и 
1974 година, и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржана на 10 ј у л и 1974 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА АДВОКАТ-

СКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се потврдува Статутот на Адвокатската комо-

ра на Македонија, што го донесе Собранието на 
Адвокатската комора на Македонија на 15. IX. 
1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

обавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1662 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

387. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 13 од Законот за органи-
зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 
година, и на седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА 
ГЕОТЕХНИКА ПРИ АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖ-

НИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Заводот за геотех-

ника, при Архитектонско-градежниот факултет — 
Скопје, што го донесе Собирот на работните луѓе 
на 15 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1672 
11 јули 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

388. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 12, став 3 од Законот за 
високото школство на СРМ („Службен весник на 
СРМ" број 15/65 и 9/68), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јули 
1974 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржана на 10 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА 
ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СКОПЈЕ 

\ 

I 
Се потврдува Статутот на Вишата школа за 

физичка култура — Скопје, што го донесе Соби-
рот на работните луѓе во 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1675 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

389. 
Врз основа на член 49, точка 3 и член 51, 

став 2 од Законот за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/74), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на сво-
јата седница одржана на 10 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО 
ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ БЕРОВО И КИЧЕВО 

I 
Се распишуваат повторни избори за избор на 

делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја за: 

— делегатската единица Берово, за избор на 
делегат од редот на членовите на делегатите на 
стопанството, 

— делегатската единица Кичево, за избор на 
делегат од редот на членовите на делегациите на 
работните заедници во државните органи, опште-
ствено-политичките организации и здруженијата 
и на другите работни заедници што не се органи-
зирани како организации на здружениот труд. 

П 
Повторните избори за избор на делагати во 

Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија ќе се одр-
жат : 
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— во делегатската единица Берово на 28. X. 
1974 година, 

— во делегатската единица Кичево' на 30. X. 
1974 година. 

ЗЛ 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а пропишаните роко-
ви за изборните дејствија за изборот на делегати 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, ќе почнат 
да течат од 2. IX. 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1660 
11 јули ЈД74 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Гигов ски, с.р. 

390. 
Врз основа на член 318, став 2, а во врска 

со член 315 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10 јули 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА РАЗВОЈОТ 
НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО ОД 1974 ДО 1980 

ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Општествениот договор 

за основите на развојот на електростопанството 
од 1974 до 1980 година, склучен на 9. V. 1974 го-
дина меѓу Сојузниот извршен совет и извршните 
совети на собранијата на социјалистичките репуб-
лики и извршните совети на социјалистичките ав-
тономни покраини. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1654 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Готовски, с.р. 

391. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 7 и став 

2 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СР Македонија, на седницата одржана 
на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА 
ЗА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА 
НА СФРЈ И ВЛАДАТА НА СССР ЗА ЕКОНОМ-
СКА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ВО ИЗГРАД-
БАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ИНДУСТРИ-
СКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО 

СФРЈ ОД 2 НОЕМВРИ 1972 ГОДИНА 

I 
Собранието на СРМ дава согласност на Пред-

логот на закон за ратификација на Спогодбата 
за измена на Спогодбата меѓу Владата на СФРЈ 

и Владата на СССР за економска и техничка со-
работка во изградбата и реконструкцијата на ин-
дустриски претпријатија и други објекти во СФРЈ 
од 2 ноември 1972 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1659 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с.р. 

392. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 7 и став 

2 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Соборот на здружениот труд на Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА 
РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ ОД ЗАСЕ-
ДАНИЕТО НА МЕШОВИТАТА ЈУГОСЛОВЕНСКО-
ПОЛСКА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ДРУМ-

СКИ СООБРАКАЈ 

I 
Собранието на СРМ дава согласност на Пред-

логот за ратификација на Протоколот од заседа-
нието на Мешовитата југословенско-полска коми-
сија за меѓународен друмски сообраќај. 

I I 
. Оваа одлука^ влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1658 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с.р. 

393. 
Врз основа на член 362 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на својата седница одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА КОМИСИЈА 
ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ РАБОТАТА НА СОБОРОТ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се образува Комисија за програмирање рабо-

тата на Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(Комисија) во состав: 

а) за претседател делегатот —• Тихомир Ша-
ревски, 

б) за членови делегатите; 
Ивановски Стеван, 
Исаевски Драшко, 
Гагачев Вангел, 
д-р Илија Бојаџиев, 
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Виданова Славка, 
Благоја Божиновски, 
Белковски Љубомир, и 
д-р Асани Ибраим. 

Секретарот на Соборот е член на Комисијата 
по положба. 

П 
Комисијата подготвува програми за работа на 

Соборот, се грижи за нивното усогласување со про-
грамите за работа на другите собори на Собра-
нието на СР Македонија, на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија и на други заинте-
ресирани органи и организации и на Соборот му 
поднесува предлог на програма за работа. 

Комисијата се грижи и за извршувањето на 
програмата за работа на Соборот. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

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

Број 03-1702 
11 јули 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с.р. 

394. 
Врз основа на член 344 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија, а во врска со 
член 1 од Одлуката за начинот на работа на Со-
борот на општините на Собранието на СРМ и 
член 19, став 2 од Деловникот на Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ на седницата, одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ 
НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се утврдува дека на Милан Хорват, делегат 

во Соборот на општините, избран во делегатската 
единица — општина Штип, му престанува функци-
јата на делегат, поради преземање на функција 
член на Извршниот совет. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1661 
11 јули 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

395. 
Врз основа на член 362 од- Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија, Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10 
јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И СОСТАВ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ РАБОТАТА НА СОБОРОТ 

НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I 
Се формира Комисија за програмирање рабо-

тата на Соборот на општините (Комисија) во 
состав: 

а) претседател: Алекса Палазов 

б) членови: 

Анастас Костој ниновски 
Андон Тотоски 
Месут Сулејмани 
Стево Зулумов 
Стојко Ивановски 
Цвета Буклиева. 

Секретарот на Соборот е член на Комисијата 
по својата положба. 

П 
Комисијата подготвува програми за работа на 

Соборот, се грижи за нивното усогласување со про-
грамите за работа на другите собори, на Изврш-
ниот совет и на други заинтересирани органи и ор-
ганизации и на Соборот му поднесува предлог на 
програма за работа на Соборот. 

Комисијата се грижи за извршување на про-
грамите за работа на Соборот. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1644 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, е. р. 

396. 
Врз основа на член 362 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на својата седница одр-
жана на 10 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ РАБОТАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I 
Се образува Комисија за програмирање рабо-

тата на Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(Комисија), во состав: 

Претседател: Драги Тозија 

Членови: 

— Ванчо Николовски 
— Наум Пејов 
— Бранко Зеленков 
— Киро Данаилов 
— Ариф Арифи 
— Милан Панчески 

Секретарот на Соборот е член на Комисијата 
по положба. 
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П 
Комисијата подготвува програми за работа на 

Соборот, се грижи за нивното усогласување со 
програмите за работа на другите собори, на Из-
вршниот совет и на други заинтересирани органи 
и организации и на Соборот му поднесува предлог 
на програма за работа. 

Комисијата се грижи и за извршувањето на 
програмата за работа на Соборот. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се објави во „Службен весник на 
Соци ј а листичка Република Македони ј а". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1725 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор 
на Собранието на СР Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

397. 
Врз основа на член 1 од Одлуката за начи-

нот на работа и за организацијата на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со член 275 од Деловникот на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, по раз-
гледувањето на материјалот: „Состојба на подго-
товките на основите на заедничката политика за 
долгорочен развој на СР Македонија и на опште-
ствениот план на стопанскиот и општествен раз-
виток на СРМ од 1976 до 1980 година", Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд, на 
Соборот на општините и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јули 1974 година, 
донесе 

ЗАКЛУЧОК 

1. Соборот го прифаќа материјалот за подго-
товките на основите на заедничката политика за 
долгорочниот развој на СРМ на Општествениот 
план и стопанскиот и општествен развиток на 
СРМ од 1976 до 1980 година, заедно со предлозите 
и мислењата на одборите на Соборот. 

2. Соборот смета дека во креирањето на поли-
тиката за стопанскиот и општествениот развој на 
СРМ од 1976 до 1980 година треба да се поаѓа од 
научно фундираним и објективно согледаните 
развојни можности, при што Општествениот план 
треба да се темели врз плановите и програмите 
за развој на основните организации на здружен 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници и преку организирана акција да се обезбеди 
меѓусебна усогласеност на развојните програми, 
водејќи сметка за заедничките интереси на целата 
општествена заедница. 

Заедничките цели и правци на развојот треба 
да бидат продукти на самоуправното спогодување 
и општественото договарање, преку кои самоуправ-
ните организации и заедници ќе ги усогласат сво-
ите интереси во општествена поделба на трудот 
и општествената репродукција. 

3. Соборот е на мислење дека работите свр-
зани со конципирањето на основите на стопан-
скиот и општествениот развиток на СРМ од 1976 до 
1980 година, претставуваат мошне сложена одго-
ворна задача во која треба да се вложат макси-
мални напори од работните луѓе, организациите 
на здружениот труд, самоуправните интересни за-
едници и другите заедници, општините и Репуб-
ликата за доследно остварување на целите утвр-
дени со новиот Устав и документите на VI кон-
грес на СКМ и X конгрес на СКЈ за правилен и 
посестран материјален и општествен развиток на 
Републиката, затемелен врз непосредното само-

управување и врз власта на работничката класа 
во сите области на општествено-економскиот, по-
литичкиот и културниот живот. 

4. Извршниот совет, во соработка со другите 
надлежни органи и организации на Републиката, 
се задолжува благовремено да ги изврши сите за-
дачи што произлегуваат од Програмата за подгот-
вување на општествениот план за стопански и оп-
штествен развиток на СРМ од 1976 до 1980 годи-
на, со цел планот благовремено да се донесе. 

5. Извршниот совет се задолжува да го из-
вестува Собранието за состојбите и преземените 
мерки во врска со донесувањето на Општестве-
ниот план за развој на Републиката. 

6. Овој заклучок да се достави до Извршниот 
совет и Стопанската комора на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1693 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Готовски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

398. 
Врз основа на член 393 став 1 точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и член 56 од Законот за финансирање на Репуб-
ликата и општините („Службен весник на СРМ" 
бр. 23/73 и 17/74), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ И ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОЦИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СТРУЧНИТЕ КО-
МИСИИ ФОРМИРАНИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-

ВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. На членовите на стручните комисии форми-
рани во Републичкиот завод за општествено пла-
нирање во врска со изготвувањето на Основите 
на заедничката политика за долгорочен развој на 
СР Македонија до 1985 година и Општествениот 
план за стопански и општествен развој на СР 
Македонија од 1976 до 1980 година се исплатува 
надоместок во износ од 150 динари дневно за уче-
ство на состаноците на комисиите. 

Во износот на надоместокот од став 1 од оваа 
точка е содржан и надоместокот за проучување и 
подготвување на материјали во врска со праша-
њата кои се на дневен ред на состаноците на ко-
мисиите. 

2. Членовите на комисиите имаат право на 
дневници и на надоместок на патните трошоци 
заради учество на состаноците на комисиите или 
заради извршување на други задачи сврзани со 
работата на комисиите. 

Членовите на комисиите имаат право на днев-
ници во износ од 160 динари и на надоместок на 
патните трошоци за превоз со железница и ко-
ристење на спална кола, со автобус или авион, 
или на надоместок за користење на сопствено пат-
ничко возило во износ од 0,96 динари за поминат 
километар. 

3. Одредбите од точка 1 и 2 на оваа одлука, 
не се однесуваат на функционери и работници во 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Извршниот совет и републичките органи 
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на управата, како и на лица кои во комисиите се 
избрани или именувани односно учествуваат во 
нивната работа како претставници на општестве-
но-политичките заедници и нивните органи или 
како претставници на општествено-политичките, 
работните и другите организации. 

4. Надоместоците по оваа одлука ќе се испла-
туваат на товар на средствата на Републичкиот 
завод за општествено планирање предвидени за 
елаборати и студии за ^долгорочен развиток на 
одделни области и дејности. 

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

Број 12-1490/1 
13 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

399. 
Врз основа на член 5, став 3 од Законот за фор-

мирање на средства на солидарноста на Соција-
листичка Република Македонија за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди и за во-
ведување „Недела на солидарноста" („Службен 
весник на СРМ", бр. 30/74), републичкиот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СО-

ЛИДАРНОСТА 

1. Организациите на здружениот труд и дру-
гите корисници на општествени средства просеч-
ниот еднодневен нето личен доход го утврдуваат 
на тој начин што вкалкулираниот нето личен 
доход односно средствата за лични доходи за пр-
вото полугодие се дели со вкупниот број на ра-
ботни денови во тој период. 

Податоците за утврдување на еднодневниот 
нето личен доход од претходниот став се земаат 
од периодичната пресметка односно од евиденци-
јата на организациите на здружениот труд и дру-
гите корисници на општествени средства. 

2. Самоуправните интересни заедници за ин-
валидското и пензиско осигурување еднодневниот 
износ на пензијата го утврдуваат на тој начин што 
износот наменет за пензии за месец август се 
дели со 31 ден. 

3. Пресметувањето на средствата на солидар-
носта на работните луѓе што вршат стопанска, не-
стопанска и земјоделска дејност се врши истовре-
мено при облогот со данок според прописите за 
даноците на граѓаните и во решението за облог 
посебно се искажува износот како средства на со-
лидарноста. 

Еднодневната заработувачка за работните луѓе 
што вршат стопанска и нестопанска дејност се 
пресметува на тој начин што се зема утврдената 
основица за плаќање на данок на доход остварен 
во претходната година и истата се дели на 312 
работни дена. 

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, пре-
сметувањето и наплатата на средствата на соли-
дарноста за 1974 година се вршат заедно со обло-
гот на даноците од 1975 година. 

4. Наплатата на средствата на солидарноста 
од точката 3 на ова упатство се врши со истата 
чековна уплатница со која се плака данокот од 
личен доход и се уплатуваат на собирна та сметка 

Уплатувањето на средствата на солидарноста 
на посебната сметка „Средства на солидарноста на 
Републиката за отстрануваше на последиците од 
елементарни непогоди" се врши со посебен налог 
на старешината на органот за приходи, со празне-
њето на ден 30 јули во годината, односно до след-
ното празнење во случај да нема доволно средства 
на собирната сметка. 

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

Број 06-1688/1 
12 јули 1974 година 

Скопје 
Републички 

секретар за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

400. 
Врз основа на член 6 став 4 од Законот за 

ветеринарната инспекција („Службен весник на 
СРМ" број 45/73), републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО 

НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВЕТЕРИНАРЕН 
ИНСПЕКТОР 

1. Легитимацијата, со која се утврдува свој-
ството на ветеринарен инспектор, се издава спо-
ред образецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Легитимација га од точка 1 на ова упатство 
ја издава органот шго го назначил ветеринарниот 
Јшспектор. 

3. Големината на легитимацијата на ветери-
нарен инспектор е формат 10x7 сантиметри и неј-
зините корици се полутврди, обоени со црвена 
боја. 

4. Легитимацијата на ветеринарен инспектор 
важи за календарската година во која е издадена 
односно за календарската година, за која е не ј -
зиното важење продолжено, доколку изрично не 
е означен покус рок. 

Продолжувањето рокот на важењето на леги-
тимацијата го врши органот што ја издал леги-
тимацијата. 

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе 
се изврши до 31. ХП. 1974 година. 

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 11-1507 '2 
26 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

ОБРАЗЕЦ 

за легитимација на ветеринарен инспектор 

(Прва страна на првата корица) 

Легитимација 
на ветеринарен инспектор 

(Втора страна на првата корица) 
1 

Фотографија големина 4x3 сантиметри 

(Своерачен потпис на инспекторот) 

(Прва внатрешна страна) 
Грб на СР Македонија 

Социјалистичка Република Македонија 

(Назив на органот што ја издал легитимацијата) 

Легитимација 
на ветеринарен инспектор 

Бр. 

(Втора внатрешна страна-празна) 
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(Трета внатрешна страна) 
, дипломиран ветеринарен ле-

кар со решение број од на 
Собранието на општината е назначен (овластен) 
за вршење на работите на — 
ветеринарен инспектор, според Законот за вете-
ринарната инспекција („Службен весник на СРМ" 
број 45/73). 

197 година 
Потпис на старешината на органот 
М.П. 

до 

до 

ДО 

до 

(Четврта внатрешна страна) 
Легитимацијата важи: 

197 година 
Потпис на старешината на органот 
М.П. 

197 година 
Потпис на старешината на органот 
М.П. 

197 година 
Потпис на старешината на органот 
М. П. 

197 година 
Потпис на старешината на органот , 
М. П. 

На петта, шеста, седма и осма внатрешна стра-
на се внесуваат позначајни одредби од Законот 
за ветеринарната инспекција. 

Трета и четврта страница на кориците се 
празни. 

401. 
Врз основа на член 65 став 1 алинеја 6 од За -

конот за ветеринарната служба („Службен весник 
на СРМ" број 15/73), републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ НА 

ВАКЦИНИ И СЕРУМИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината, 

формата и начинот на водење на евиденција за 
прометот на вакцини и серуми, што ја водат ве-
теринарните аптеки и организациите на здруже-
ниот труд кои ставаат во промет лекови и сред-
ства за лекување на животни. 

Член 2 
Ветеринарните аптеки и организациите на 

здружениот труд кои ставаат во промет лекови и 
средства за лекување на животни, според член 22 
став 4 од Законот за ветеринарната служба, во-
дат посебна евиденција за прометот на вакцини 
и серуми. 

Член 3 
Евиденцијата се води во подврзана, потпеча-

тена и оверена книга и тоа за секој вид вакцина 
односно серум одделно. 

Образецот на книгата за водење евиденција 
на прометот на вакцини и серуми е составен дел 
на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Број 11-1434/2 
3 јули 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

К Н И Г А 
за водење евиденција на прометот на вакцина-серум 
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402. 
Врз основа на точка 7 од Одлуката за опре-

делување премија за кравјо и овчо млеко во 1974 
година („Службен весник на СРМ" број 18/74), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство во согласност со републичкиот секретар за 
финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО 

МЛЕКО ВО 1974 ГОДИНА 

1. Производителите на кравјо и овчо млеко 
(во натамошниот текст: корисници на премијата) 
ја остваруваат премијата од точка 1 на Одлуката 
за определување премија за кравјо и овчо млеко 
во 1974 година (во натамошниот текст: Одлуката) 
врз основа на барање за премија поднесено до 
Службата на општественото книговодство ка ј која 
имаат жиро-сметка. 

Како кравјо и овчо млеко од сопствено про-
изводство (точка 1 под 1 од Одлуката) се подраз-
бира кравјо и овчо млеко што корисникот го про-
изведува во сопствена режија. 

Како кравјо и овчо млеко произведено во ко-
операција. со индивидуални земјоделски произво-
дители од точка 1 под 2) на Одлуката се подраз-
бира кравјо и овчо млеко произведено врз основа 
на претходно склучен договор за кооперација. 

2. Индивидуалните производители премијата 
од точка 1 подточка 2) (алинеја прва од Одлуката) 
ја остваруваат преку организацијата на здружениот 
труд со која имаат склучено договор за производ-
ство на млеко во кооперација. 

Организацијата на здружениот труд од прет-
ходниот став е должна премијата да им ја исплати 
на производителите најдоцна 30 дена по нејзиното 
остварување. 

3. Премијата од точка 1 под точка 2) (алинеја 
втора) ќе се исплатува за наменска потреба и тоа: 

— 005 динари за секој литар млеко со масле-
ност од најмалку 3,2% за кравјо и 4°/о за овчо 
млеко на организацијата на здружениот труд што 
го договорила производството на млеко во коопе-
рација со индивидуалните производители за по-
кривање на трошоците за водење на матично кни-
говодство и вршење селекција; и 

— 005 динари за секој литар млеко со масле-
ност од најмалку 3,2% за кравјо и 4% за овчо 
млеко, на организацијата на здружениот труд што 
врши откуп на млекото произведено во коопера-
ција со индивидуални производители, за органи-
зирање, изградба и реконструкција на собирни 
центри за откуп на млекото произведено во коо-
перација и за набавка на нужна опрема во овие 
центри, за прием, контрола, цедење, ладење, чу-
вање на млекото што се откупува од индивидуал-
ните производители — кооперанти. 

Средствата од точка 3 став 1, алинеја прва 
на Наредбата организациите на здружениот труд 
се должни да ги издвојат на посебна сметка ка ј 
Службата на општественото книговодство и на-
менски да ги користат. 

Поблиски упатства за користење на овие сред-
ства ќе донесе Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

Средствата од точка 3 став 2 алинеја втора 
на Наредбата организациите на здружениот труд 
се должни да ги издвојат на посебна сметка к а ј 
Службата на општественото книговодство к а ј ко-
ја имаат жиро-сметка. 

Средствата од претходниот став ќе се корис-
тат врз база на изработени инвестициони елабо-
рати. 

Средствата наменети за организирање на со-
бирните пунктови за млеко, можат да ги покријат 
сите инвестициони вложувања, дел од средствата 

предвидени по инвестиционите програми, или да 
претставуваат сопствено учество за добивање ин-
вестициони кредити за, предвидените намени. 

4. Кон барањето за п р е м к а , корисникот на пре-
мијата од точка 1 прилага: 

1) потврда (извод) од книговодствената еви-
денција за количините на произведеното млеко од 
сопствено производство во која е означен и про-
центот на млечната маст, потпишана од раководи-
телот на организацијата на здружениот труд и ра-
ководителот на сметководството, и потпечатена; 

2) потврда врз база на приемниците за от-
купено свежо или преработено млеко произведено 
во кооперација, во која треба да биде назначен и 
процентот на млечната маст; 

3) претсметка на премијата во која се вне-
суваат податоци за произведените односно откупе-
ните и пресметани количини кравјо и овчо млеко 
изразени во литри; 

4) препис од потврдата издадена од Институ-
тот за сточарство и репродукција за воведување и 
уредно водење на матичното книговодство, селек-
ција и контрола на производството на матичните 
молзни крави и овци, според упатството издадено 
од страна на Институтот за сточарство и репро-
дукција; 

5) потврда издадена од организацијата со која 
индивидуалниот земјоделски производител склу-
чил договор за производство, испорака или пре-
работка на млекото во кооперација. Во оваа по-
тврда мора да бидат назначени броевите под кои 
договорите се заведени ка ј корисникот на преми-
јата, како и датумот на склучување на договорот; 

6) доказ дека индивидуалниот производител ја 
остварил премијата — список во кој се внесува ко-
личината на откупеното млеко пресметано според 
масленоста, износот на премијата, сметано за 1 
литар по 0,20 динари при масленост од 3,2% за 
кравјо и 4% за овчо млеко, со потпис на индиви-
дуалниот производител и место на живеење. Спи-
сокот се доставува до Службата на општественото 
книговодство најдоцна три месеци по поднесува-
ње на барањето. 

Доколку до одредениот рок списокот не биде 
поднесен, организациите на здружениот труд се 
должни да ја вратат премијата. 

5. Премијата нема да се исплатува за онаа 
количина произведено или откупено млеко за која 
постои пријава од надлежниот инспекциски орган 
на општината дека не ги исполнува условите пред-
видени со точката 2 и 4 од Одлуката за минимал-
ната откупна цена за кравјо и овчо млеко. 

Препис од пријавата надлежниот инспекциски 
орган на општината да достави до Службата на 
општественото книговодство. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во по-
глед на пресметувањето на премијата и приложе-
ната документација е исправно, го одобрува изно-
сот на премијата на товар на средствата на Ре-
публичкиот буџет сметка број 40100-630-16 пози-
ција 236 — републичка премија за кравјо и овчо 
млеко. 

7. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи тие мораат да би-
дат потпишани од овластени лица и на нив мора 
да биде втиснат печат на корисникот на преми-
јата а оригиналните исправи се поднесуваат на 
увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 
на оваа точка која се поднесува на увид да назна-
чи дека премијата е исплатена. 

8. Барањето за премијата мора да биде под-
несено до Службата на општественото книговод-
ство до 31 јануари наредната година, за претход-
ната година. 

Корисникот ќе го изгуби правото на премијата 
доколку барањето не го поднесе до одредениот рок. 
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9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1. I. до 31. ХИ. 1974 година. 

Број 08-1528/3 
26 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с. р. 

403. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на ставот 1 на член 141 и на ставот 1 
на член 183 од Статутот на Основното училиште 
„Кочо Рацин" во село Дебреште, општина Прилеп, 
донесен од советот на училиштето на 19 март 1970 
година, под број 01-66/1, на седницата одржана 
на 27 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ ставот 1 на член 141 и ста-

вот 1 на член 183 од Статутот на Основното учи-
лиште „Кочо Рацин" во село Дебреште, општина 
Прилеп, донесен од советот на училиштето на сед-
ницата одржана на 19 март 1970 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Кочо 
Рацин" во село Дебреште на начин определен со 
статутот на училиштето за објавување на општите 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 95/73 од 
7 март 1974 година поведе постапка за оценување 
уставноста на ставот 1 на член 141 и на ставот 1 
на член 183 од статутот означен во точката 1 на 
оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната согласност со ставот 2 на член 
120 од Уставот на СР Македонија. Со ова реше-
ние на Советот на училиштето му беше дадена 
можност во рок од три месеци од денот на при-
мањето на решението на Судот да ги усогласи оз-
начените одредби од статутот со Уставот на СР 
Македонија. Со оглед на тоа што Советот на учи-
лиштето во определениот рок не ги усогласи овие 
одредби од статутот на училиштето, Судот на сед-
ницата одржана на 27 јуни 1974 година пристапи 
кон одлучување за нивната уставност. 

Судот утврди дека со оспорените одредби од 
статутот е определено членовите на советот на 
училиштето и членовите на неговиот извршен од-
бор да се избираат за време од четири години и 
дека се тие спротивни на ставот 2 на член 120 
од Уставот на СР Македонија според кој члено-
вите на работничкиот совет односно членовите на 
извршниот орган не можат да се избираат за време 
подолго од две години. 

Со оглед на изнесеното Судот реши како во 
точка 1 на оваа одлука. 

У. бр. 95/73 
27 јуни 1974 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија, 
С у д и ј а 

Мире Доновски, е. р. 

По извршеното срамнување, установено е де-
ка во текстот на Законот за Републичкиот буџет 
за 1974 година, објавен во „Службен весник на 
СРМ" број 17/74, се поткраднале грешки поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1974 ГОДИНА 

В;о посебниот дел на Законот за Републичкиот 
буџет за 1974 година „Раздел 29 — Републички 
хидрометеоролошки завод, Основна намена 01 — 
Дејност на органите на општествено-политичките 
заедници, позиција 347, распоредна подгрупа 
01—1 — За редовна дејност", стои износ „3.350.000", 
а треба да стои износ „5.350.000", исто така и во 
Рекапитулацијата на разделот, За редовна деј -
ност, стои износот „3.350.000", а треба да стои из-
нос „5.350.000". 

Број 10-140 
5 јули 1974 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

По извршеното срамнување, установено е дека. 
во текстот на Законот за сопственост на делови од 
згради, објавен во „Службен весник на СРМ" број 
20/74, се поткраднале грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ДЕЛОВИ 

ОД ЗГРАДИ 

1. Во член 7, став 1, ред 5, зборот „које" се 
заменува со зборот „која". 

2. Во член 10, став 1, ред втори, зборот „од" се 
заменува со зборот „во". 

3. Во член 30 став 1, ред 7, зборот „на" се 
брише. 

4. Во член 33, став 3, ред 6, зборот „од" се 
заменува со зборот „до". 

Број 10-140 
5 јули 1974 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

105. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 27 став 1 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип, Собранието на Општинската з а - " 
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, на заедничка седница на сите собори 
на делегатите, одржана на 26 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУ 
ВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИН 
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ 

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

Член 1 

Со оваа одлука, до донесување на Статутот, 
се утврдуваат органот на управувањето, неговите 
извршни органи и постојаните органи и тела, како 
и другите органи на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип 
(во натамошниот текст: Заедница). 
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Член 2 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба за основа-
ње на Заедницата и другите самоуправни општи 
акти на Заедницата му се ставени во надлежност. 

Член 3 
Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Изборот на членовите на Извршниот одбор се 

врши на првата седница на која се конститу-
ира Собранието на Заедницата. 

Во Извршниот одбор се избираат: 
— 3 члена од соборот на работниците, од кои 

2 од Штип, 1 од Виница; 
— 2 члена од соборот на земјоделците, по еден 

од секоја општина; 
— 2 члена од Соборот на давателите на ус-

луги, по еден од секоја општина. 

Член 4 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на са-

моуправните општи и други акти од надлежност 
на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправни-
те општи и други акти што ги донесува Собранието 
на Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравстве-
ното осигурување и предлага преземање на соод-
ветни мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата на условите 
под кои се укажува здравствена заштита и пре-
зема односно предлага соодветни мерки; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието на Заедницата. 

Член 5 
Постојани тела на Собранието на Заедницата 

се: 
1. Комисија за жалби, 
2. Комисија за избор и именување. 
Комисијата за жалби се состои од претседа-

тел и два члена избрани за време од 4 години на 
првата седница на која се конституира Собранието 
на. Заедницата. 

Комисијата за избор и именување се состои од 
претседател и два члена избрани за време од 4 
години, на првата седница на која се конституира 
Собранието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, 
да формира и други постојани и повремени тела 
за разгледување односно проучување на одделни 
прашања. 

Член 6 
Комисијата за жалби решава во втор степен по 

жалбите на осигурените лица изјавени против пр-
востепените решенија донесени во постапката за 
остварување на правата од здравствената заштита 
и другите права од здравственото осигурување. 

Член 7 
Комисијата за избор и именување ја спроведу-

ва постапката за избор, именување и разрешување 
на секретарот на Заедницата и работниците на ра-
ководни работни места во Стручната служба на 

Заедницата, ги претресува сите прашања во врска 
со изборите, именувањата и разрушувањата од 
надлежност на Собранието и му поднесува на Со-
бранието предлози за избор, именување и разре-
шување. 

Член 8 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на сите собори на делегатите. 

Член 9 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

следните работи: 
— се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата; 

— ја застапува Заедницата во правните односи 
со другите органи и организации; 

— ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со организациите на здружениот труд од 
здравството за укажување здравствена заштита на 
осигурените лица; 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието, на 
претседателот на Извршниот одбор во подготвува-
ње на седниците на Собранието на Заедницата, на 
соборите на Собранието и на Извршниот одбор; 

— се грижи за извршување на задачите од 
областа на народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

Член 10 
Секретарот на Заедницата едновремено ра-

ководи со работите на Стручната служба на За -
едницата. и во тоа својство ги врши особено след-
ните работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикас-
но работење на Стручната служба на Заедницата; 

— се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи на 
работната заедница на Стручната служба на За-
едницата; 

— решава во прв степен за правата и обвр-
ските од здравствената заштита и другите права 
од здравственото осигурување; 

— врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

АКО секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или поединечен акт кој е донесен во работ-
ната заедница, освен поединечните акти донесени 
во управна постапка и актите за кои во одлу-
чувањето е предвидена надлежност на судот, е 
спротивен на договор, самоуправна спогодба или 
самоуправен општ акт на Заедницата или работ-
ната заедница, ќе го предупреди органот кој го 
донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето ор-
ганот остане при својата одлука, секретарот е дол-
жен да му предложи на Собранието на Заедницата 
да т запре од извршување таквиот акт. 

На секретарот на Заедницата во неговата ра-
бота му помагаат определен број работници на ра-
ководни работни места на Стручната служба. 

Член 11 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Заедницата има Стручна 
служба организирана како работна заедница во 
нејзин состав, без својство на правно лице. 

Стручната служба средствата за своето ра-
ботење ги води на посебна сметка к а ј банката. 

Со донесување на општиот акт за организација-
та на Стручната служба на Заедницата и општи-
от акт за систематизацијата на работните места, 
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Стручната служба на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Штип и Виница, 
со денот на конституирањето на оваа заедница, се 
презема со постојаната организација и систематиза-
ција на работните места. 

Преземените работници на Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Штип и Виница ќе се распоредат 
на работа во Стручната служба на Заедницата 
на работни места утврдени со постојната органи-
зација и систематизација на работните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став донесува работната заедница на 
Стручната служба на Општинската заедница. 

Директорот на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците ќе се именува за се-
кретар на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип до истекот 
на времето за кое е избран, а работниците на ра-
ководните работни места во Стручната служба на 
Заедницата на здравственото осигурување — Штип 
ќе се именуваат и распоредат на истите работни 
места во Стручната служба на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип до истекот на времето на кое се избрани. 

Член 12 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРЖ", а ќе се применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 
Број 04-1768/2 

26 април 1974 година 
Штип 

Претседател, 
Тодор Барбареев, е. р. 

106. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 14 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип и член 5 од Одлуката за утврду-
вање на органите на управувањето и другите ор-
гани на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, на заедничка сед-
ница на сите собори одржана на 26 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-
ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

ШТИП 

I 
Во Комисијата за жалби на Собранието на Оп-

штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип, се избираат: 

— за претседател: Стево Гаврилов. 
— за членови: 1. Благо,-) Ников, 

2. Благој Самоников. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 
Бр. 04-1768/6 

26 април 1974 година 
Штип 

Претседател, 
Тодор Барбареев* е. р. 

107. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 14 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип и член 5 од Одлуката за утвр-
дување на органите на управувањето и другите 
органи на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, на заедничка сед-
ница на сите собори одржани на 26 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИНА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ — ШТИП 

I 
Во Комисијата за избор и именување на Со-

бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, се избираат: 

•— за претседател: Васка Јелача. 
— за членови: 1. Станко Радев, 

2. Огнан Миладинов. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 
Број 04-1768/7 

26 април 1974 година 
Штип 

Претседател, 
Тодор Барбареев, е. р. 

108. 
Врз основа на член 10 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 27 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственово осигуру-
вање — Штип, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
—• Штип, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 26 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ И ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА 
ТЕКСТОТ НА ПРЕДЛОГОТ НА САМОУПРАВНАТА 

СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 

I 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, основана за под-
рачјата на општините Штип и Виница се здружу-
ва во Републичка заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување. 

И 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип го усвојува текстот 
на предлогот на Самоуправната спогодба за здру-
жување на општинските заедници на здравството 
и здравственото осигурување во Републичка заед-
ница на здравството и здравственото осигурување. 

Се овластува претседателот на Собранието на 
Општинската заедница да ја потпише Самоуправ-
ната спогодба за здружување. 
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III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 

Бр. 04-1768/8 
26 април 1974 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

109. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 13 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип и член 5 став 3 од Одлуката за ут-
врдување на органите на управувањето и другите 
органи на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, на заедничка сед-
ница на сите собори, одржана на 26 април 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
За делегати на Републичката заедница на 

здравството и здравственото осигурување од Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, се избраа: 

1. Тодор Барбареев, 
2. д-р Богољуб Јовев, 
3. Решат Плунцевиќ. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП ' 
Бр. 04-1768/9 

26 април 1974 година 
Штип 

Претседател, 
Тодор Барбареев, е. р. 

Н О . 
Врз основа на член 27 став 1 точка 8 и член 

64 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Штип и член 11 од Одлуката за 
утврдување на органите на управувањето и дру-
гите органи на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, на заеднич-
ка седница на сите собори на делегатите, одржана 
на 26 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

I 
За вршење на стручните, административните и 

финансиските работи, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-

вање — Штип формира Стручна служба на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип, организирана како ра-
ботна заедница, без својство на правно лице. 

До донесувањето на општиот акт за организа-
ција на Стручната служба на Општинската заед-
ница и општиот акт за систематизацијата на ра-
ботните места, Стручната служба на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците за 
општините Штип и Виница, со денот на консти-
туирањето на оваа заедница, се презема со посто-
јаната организација и систематизација на работ-
ните места. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 

Бр. 04-1768/11 
26 април 1974 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

111. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 27 став 1 точка 1 и член 63 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Штип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Штип, на заедничка седница на сите 
собори на делегатите, одржана на 26 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот 

и другите самоуправни општи акти на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип (во натамошниот текст: Заедни-
ца) се утврдуваат правата од здравствената заш-
тита и другите права од здравственото осигурува-
ње што самостојно ги утврдува Заедницата, како и 
начинот на остварувањето и заштитата на правата 
од здравственото осигурување утврдени со закон 
и оваа одлука. 

I I 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат во 
обем на правата што осигурените лица — корис-
ници на услугите (работници и земјоделци), ги 
имале до денот на применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и постапката за оствару-
вањето и заштитата на правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигуру-
вање утврдени со закон и оваа одлука ќе се при-
менуваат одредбите на Статутот и другите општи 
акти на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на работниците — Штип, одредбите на Статутот 
и другите општи акти на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Штип, одред-
бите на општите акти на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на работниците на 
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Македонија и одредбите на општите акти на Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на земјоделците на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 

Бр. 04-1768/13 
26 април 1974 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

112. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 27 став 1 точка 1 и член 63 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Штип, Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип, на заедничка седница на сите 
собори на делегатите, одржана на 26 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
До донесување на Статутот на Општинската 

заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, по однос на финансирањето и ф и -
нансиското работење на Општинската заедница, ќе 
се применуваат одредбите на Статутот на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работници-
те — Штип и Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Штип, 
доколку не се во спротивност со соодветните од-
редби на Законот за самоуправните интересни за -
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње („Службен весник на СРМ" бр. 5/74). 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 

Бр. 04-1768/14 
26 април 1974 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

113. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 3 и член 63 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 

осигурување — Штип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, на седниците на соборот на делега-
тите на работниците — корисници на услугите и 
соборот на делегатите на работниците од здруже-
ниот труд во здравството — даватели на услугите, 
одржани на 26 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ 

КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 

Со оваа одлука до крајот на 1974 година се 
утврдуваат висината на стапката на придонесите 
за здравствено осигурување на работниците, посто-
јаните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување на одделни категории осигуреници, виси-
ната на стапката на посебниот придонес за кори-
стење здравствена заштита во странство и осно-
виците за пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување за одделни категории 
осигуреници. 

I I 

Висината на стапките на придонесите и посто-
јаните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување од претходната точка се утврдуваат во 
висина утврдена со одлуките на Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра -
ботниците — Штип и тоа: 

— Одлуката за стапките и тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување и стапките 
на посебниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство за 1974 година, број 02-11/3 
од 25 декември 1973 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 1/74); 

— Одлука за постојаните износи на придоне-
сите за здравственото осигурување на одделни ка -
тегории лица надвор од работниот однос осигуре-
ни по Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, бр. 02-11/5 од 25 декември 1973 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 2/74). 

III 

Основиците за пресметување и плаќање на 
придонесите за здравствено осигурување за оддел-
ни категории осигуреници се утврдуваат во висина 
утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра -
ботниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. VII. 
1972 година („Службен весник на СРМ" бр. 27/72), 
освен основачите утврдени со членот 3 став 1 точ-
ка 1 и 4 од Одлуката за утврдување на основиците 
за пресметување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување за одделни категории 
осигуреници, бр. 04-10/8 од 5. X. 1973 година на Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Штип. 
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IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 

Бр. 04-1768/15 
26 април 1974 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

114. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 29 став 1 точка 3 и член 63 
од Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, на седниците на соборот на деле-
гатите на земјоделците — корисници на услугите и 
соборот на делегатите на работниците од здруже-
ниот труд во здравството — даватели на услугите, 
одржани на 26 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
До крајот на 1974 година висината на придо-

несот за здравственото осигурување на земјодел-
ците се утврдува во височина утврдена од Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на земјоделците — Штип, со Одлуката за 
стапката на придонесот од катастарскиот доход и 
паушалниот придонес по осигуреник за здравстве-
но осигурување на земјоделците за 1974 година, 
бр. 02-4/2 од 29 декември 1973 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 4/74). 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 

Бр. 04-1768/16 
26 април 1974 година 

Штип 

Претседател, 
Тодор Барбареев, е. р. 

115. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 12 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип, на заедничка седница на сите собори на 
делегатите, одржана на 26 април 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ РАБОТИ ОД 
ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗАЕД-
НИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА И ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА 

I 
Стручната служба на Општинската заедница 

на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, по овластување на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
ги врши и работите од правата од пензиското и 
инвалидското осигурување и додатокот на деца. 

И 
Оваа одлука се применува од 1 мај 1974 година, 

а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ШТИП 

Бр. 04-1768/19 
26 април 1974 година 

Штип 
Претседател, 

• Тодор Барбареев, е. р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Одлуката на Собранието на Фи-

лијалата на Стопанската банка — Тетово, донесена 
на својата седница одржана на 19 март 1974 го-
дина, а во смисла со одредбите од Основниот за-
кон за градба на инвестициони објекти и Правил-
никот за начинот и постапката за отстапување на 
инвестициони објекти, Стручната комисија, опре-
делена од инвеститорот, објавува 

О Г Л А С 

за јавно наддавање за отстапување градба 
на инвестициониот објект деловна зграда 
на Стопанската банка — Филијала Тетово 

Ориентациона вредност на инвестициониот об-
јект изнесува 10.000.000,00 динари. 

Работите се изведуваат на ул. Маршал Тито 
во Тетово. 

Рок за градба на објектот е утврден 15 месеци, 
сметано од денот на воведувањето на изведувачот 
во работа. 

Покрај општите услови, вообичаени во гра-
дежништвото, понудувачот е должен да прифати 
кредитирање во висина од 40'% од ориентационата 
вредност на објектот. 

За утврдување најповолен понудувач инвести-
торот ги утврдува следните критериуми, кои по-
нудувачот е должен да ги наведе во својата по-
нуда: 

— цена на изведбата — градбата на објектот; 

— рок на изведувањето; 

— претсметка на работите по систем „клуч во 
рака" или според изведени количини (предност 
„клуч во рака"); 
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— список на стручниот кадар и на оној кој ќе 
биде ангажиран во градбата на објектот; 

— вредност и список на расположивата меха-
низација; 

— список на досега изведени поголеми објекти; 

—' фактор со ценовник на клучни материјали 
и работна рака за непредвидени работи; 

— процент на манипулативен трошоци за из-
ведување на занаетчиски работи; 

— дали се бара аванс и под кои услови; 

— финансиска положба според завршната 
сметка за изминатата година. 

Со инвестиционо-техничката документација и 
останатите услови за градба на објектот, заинтере-
сираните можат да се запознаат заедно со пресмет-
ката на работите во „Комунапроект" — Тетово, ул. 
Маршал Тито бр. 25, секој работен ден од 12 до 14 
часот. 

Рок за доставување на понудите е заклучно 
со 30 август 1974 година до десет (10) часот до Ко-
мисијата за јавно наддавање за градба на објек-
тот, деловна зграда на Стопанската банка — Фи-
лијала Тетово, при „Комунапроект" — Тетово. 

Одлука за отстапување на градба на објектот 
инвеститорот ќе донесе во рок од 10 дена сметано 
од денот на одржаното јавно наддавање, а најпо-
волниот понудувач е должен во рок од 20 дена, 
сметано од денот на известувањето да склучи до-
говор за градба со инвеститорот и да отпочне со 
градба на објектот најдоцна до 1 октомври 1974 
година. (235) 

Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за општествена заштита на децата на оп-
штината Охрид, објавува 

О Г Л А С 

за јавно наддавање за отстапување изградба 
на инвестиционен објект на „Детска градина" 

во Охрид 

1. Предмет на отстапување се градежни рабо-
ти, градежно-инсталатерско-монтажни работи па 
детската градинка во се спрема Т. В. 012/74, а која 
ќе се гради во Охрид. 

2. Ориентационата вредност на работите е 
3.625.850,00 динари. 

3. Рок за изведување иа работите е до 01. 07. 
1975 година. 

4. Отстапување на работите ќе се изврши под 
условите определени со овој оглас, инвестиционо-
техничката документација, општите услови за до-
говарање и градење на градежни објекти и посеб-
ните услови на инвеститорот. 

5. Во времето на рокот зз поднесување на по-
нуди заинтересираните можат да се запознаат со 
инвестиционо-техничката документација, општите 
и посебните услови и др. во просториите на ин-
веститорот, т. е. во просториите на Детската гра-
динка „Јасна Ристеска", на улица „Димитар Вла-
хов", бб — Охрид и тоа секој работен ден од 9 до 
14 часот. 

6. Секој понудувач може да поднесе само една 
понуда. 

7. Рокот за поднесување на понуди изнесува 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". 

8. Понудите се поднесуваат на адреса на ин-
веститорот означена во точка 5 од овој оглас. 

9. Отворање на понудите ќе се изврши (5) пет-
тиот ден по истекот на рокот од точка 7 на огла-
сот во 10 часот во просториите на Детската гра-
динка „Јасна Ристеска" — Охрид. 

10. Заинтересираните понудувачи за јавно над-
давање треба да го достават следното: 

а) Понуда со единечни цени. 

Понудата треба да содржи: 

— назив и точна адреса на понудувачот, 

— назив на работите што се предмет на ј ав -
ното наддавање, 

— цена на работите што се предмет на јавното 
наддавање, 

— фактор за непредвидените работи, 

— процентот на манипулативните трошоци, 

— рок за изведување на работите. 

б) Документација: 

— доказ за регистрација, 

— список на стручните кадри на понудувачот 
и посебно стручните лица што ќе се ангажираат 
за изведување на објектот, 

— список на механизацијата што ќе биде ан-
гажирана за изведување на работите, 

•— писмена изјава на понудувачот за досега 
изведени вакви и слични објекти, 

— полномошно за овластениот претставник за 
лицитацијата. 

Документацијата понудувачот ја доставува во 
посебен затворен коверт, запечатен и подвосочен. 

11. ^благовремено поднесените понуди и не-' 
комплетирани^ понуди нема да се земаат предвид 
при одлучувањето. 

12. Заинтересираните понудувачи ќе бидат из-
вестени за изборот на најповолниот понудувач, пи-
смено, во рок од 10 дена од отворањето на пону-
дите комисиски. 

13. Инвеститорот и изведувачот ќе склучат до-
говор за изведувањето на работите во рок од 10 
дена од денот на известувањето за најповолниот 
понудувач. 

14. За работите кои не се опфатени со огласот 
важат одредбите од Правилникот за начинот и по-
стапката за отстапување изградба на инвестицио-
нен објект („Службен весник на СРМ" бр. 24/74). 

(231) 

Врз основа на член 18 од Самоуправната спо-
годба за меѓусебните односи на работниците на 
Стручната служба, Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар распишува 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за пополнување на работното место: 
1. книговодител-билансист во Стручната служба 
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Кандидатот треба да ги исполнува следните ус-
лови: да има завршено виша економска школа — 
книговодствен смер и 3 години работно искуство 
во струката. 

Молбите прописно таксирани, со сите потребни 
документи за засновање на работен однос и дип-
ломата за завршено образование да се достават на 
адреса: 

— Заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Стручна служба во Дебар, најдоц-
на 15 дена по објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ". 

Личниот доход ќе се определи по правилни-
кот за распределба на личниот доход. 

Молбите со непотполни документи нема да се 
земаат предвид. (232) 

се достават во архивата на Филозофскиот факул-
тет во Скопје 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија" односно за 
асистент по предметот историја на уметноста до 
пополнувањето. (233) 

Конкурсната комисија при „Електромакедопи-
ја" — Скопје, ООЗТ „Електрична централа" — Ох-
рид, распишува 

К О Н К У Р С 

за директор на ООЗТ „Електрична цен-
трала" — Охрид (реизбор) 

Работната организација ГЗП „Ремонт" — Скопје 
распишува 

К О Н К У Р С 

1. За пополнување на* работно место главен ин-
женер по припрема и проектирање, и 

2. За преизбор за технички директор. 

Услови: Покрај општите услови кандидатите 
треба да ги исполнуваат и следните: 

— за работното место под 1 — да е дипломи-
ран архитекта со преку 8 години работно искуство 
на соодветно работно место, 

— за работното место под 2 — да е дипломиран 
градежен или арх. инженер со 10 години соодветно 
работно искуство, од кои 4 години на раководно 
работно место и да има морално-политички ква-
литети, стручни и организациони способности и да 
не е осудуван за кривични дела наведени во член 
134 од Законот за конституирање и запишување 
во судскиот регистар на ОЗТ. 

Пријавите, со потребните документи (во ори-
о н а л или судски заверен препис или фотокопие) 
да се достават: за работното место под 1 во рок од 
15 дена од објавувањето, а за работното место под 
2 до 31 август 1974 година. За потврда дека распо-
лага со морално-политички квалитети и органи-
зациони способности да се достави куса автобио-
графија. (225) 

Советот на Филозофскиот факултет на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје распи-
шува 

К О Н К У Р С 

а) за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот руска литература; 

б) еден асистент по предметот дијалектички 
логика; 

в) еден асистент по предметот општа психоло-
гија; и 

г) еден асистент по предметот историја на 
уметноста. 

Пријавите таксирани со по 2 динари, остана-
тите документи и научни и стручни трудови (во 
колку има такви), но еден примерок од истите, да 

Услови: Покрај општите услови за стекнување 
на својството работник во здружениот труд на ра-
ководно место, кандидатите треба да ги исполну-
ваат и следните услови: 

—• висока школска подготовка, електроинженер 
со две години работно искуство по дипломирањето 
и пет години работен стаж во електродистрибуција 
на раководно работно место; 

— виша школска подготовка, електроинженер 
со пет години работно искуство по дипломирањето 
и 10 години работен стаж во електродистрибуција 
на раководно работно место; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Молбите таксирани со 1 динар, диплома за за-

вршена школска подготовка, потврда за стаж и 
работно место, како и уверенијата од надлежните 
органи да се достават до Конкурсната комисија 
при ООЗТ „Електрична централа" •— Охрид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во јавното гласило. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при изборот. (234 

Врз основа на член 33 од Правилникот за 
стручно усовршување на работниците при Меди-
цинскиот центар — Т. Велес и член 45 од Стату-
тот и одлуката на Советот на Центарот, број 
02-01-1079 се распишува 

К О Н К У Р С " 
ЗА УПАТУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ 

Се распишува конкурс за упатување на спе-
цијализација здравствени работници —• лекари по 
следните специјалности: 

—• 1 лекар по специјалноста детска и превен-
тивна стоматологиј а; 

— 1 лекар по специјалноста пнеумофтизио-
логија; 

— 1 лекар по специјалноста очни болести; 

— 1 лекар по специјалноста педијатрија. 

У с л о в и : 

Кандидатите по овој конкурс треба да ги ис-
полнуваат следните услови: 
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— завршен задолжителен лекарски стаж, 

— положен стручен испит, 

— познавање на еден странски јазик во тол-
кава мера да може да ја следи стручната 
литература, 

— предимство на конкурсот имаат работници-
те вработени во Медицинскиот центар — Т. 
Велес. 

Личниот доход на кандидатите кои ќе успеат 
на конкурсот ќе се одреди со Правилникот за 
распределба на личните доходи на работниците. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребната документација се дос-
тавуваат до Одделот за општи работи при Ме-
дицинскиот центар — Т. Велес. (227) 

Врз основа на член 29 и 39 од Статутот на 
ОЗТ — Дом на културата — Кр. Паланка, Советот 
на работната заедница во поширокиот состав на 
својата седница, одржана на 10. 07. 1974 година, 
распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ДИРЕКТОР (РЕИЗБОР) НА ДОМОТ НА 

КУЛТУРАТА 

Покрај општите услови предвидени според За -
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да има завршено еден од факултетите за 
општествени науки (филозофски, висока политич-
ка школа и ел.), 

— да има 10 години работно искуство и да е 
добар познавач и организатор на процесот на ра-
ботата, 

— да поседува морално-политички квалитети 
и да е 

— афирмиран општествено-политички работ-
ник. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Некомплетни документи нема да се земаат во 
разгледување. 

Пријавите се поднесуваат до конкурсната ко-
мисија при Домот на културата — Крива Паланка. 

(226) 

Конкурсната комисија на Централното основно 
училиште „25 Мај", нас. Синѓелиќ — Скопје, врз 
основа на член 85 од Статутот на училиштето, 
распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОМ. ДИРЕКТОР (РЕИЗБОР) 

Кандидатите покрај општите услови предвиде-
ни со Законот за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд, треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

—• да имаат завршено педагошка академија 
или филозофски факултет — педагошка група 
предмети; 

— да имаат над 10 години работно искуство 
во просветна струка; 

— да имаат морално-политички и организаци-
они способности за вршење на работата што про-
излегува од работното место. 

Кандидатите со пријавите треба да достават 
комплет документи за засновување на работен 
однос. 

Пријавите со некомплетиран*! документи нема 
да се земаат предвид при разгледувањето. 

Разгледувањето на пријавите ќе се изврши по 
26 август, а вработувањето ќе се смета од 1 ок-
томври 1974 година. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. (228) 

Конкурсната комисија на Централното основно 
училиште „Јоаким Крчовски" — Крива Паланка 
распишува 

К О Н К У Р С 
за директор на Централното основно училиште 
„Јоаким Крчовски" во Крива Паланка (реизбор) 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени според Законот за меѓусебните работни од-
носи во здружениот труд, треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

— да имаат завршено ВПШ — ПА, односно 
да ги исполнуваат условите за предметна настава 
или филозофски факултет — педагошка група; 

— да имаат 15 години работно искуство поми-
нато на раководно работно место во струката — 
просветна струка; 

— да се истакнуваат со својата работа, со сво-
ите педагошки, морални и организациони способ-
ности. 

Кандидатите што се вработени треба да при-
ложат согласност од работната организација. 

Конкурсот трае 14 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
во разгледување. 

Пријавите се поднесуваат до конкурсната ко-
мисија при Централното основно училиште „Јоа-
ким Крчовски" во Крива Паланка. (230) 

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет 
на Работната организација за промет на големо и 
мало „Охридски магазин" — Охрид, Работната ор-
ганизација распишува 

О Г Л А С 

за опремување на стоковна куќа — 2 во изградба 
помеѓу улица „Стара чаршија" и улица „Борис 

Кидрич" по пат на понуда 

Ориентационата вредност на опремата е 1.000.000 
динари. 
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Основите на продажниот простор со организа-
ција на прометот можат да се добијат ка ј инве-
ститорот секој работен ден. 

За оценување на предимство покрај пресмет-
ковната вредност и рокот — 29. XI. 1974 година, 
секој понудувач е должен да достави: 

— рок за завршување на работите, 

— фактор на нето лични доходи за дополни-
телни работи, 

— процент за манипулативни трошоци. 

Понудите се отвораат ако пристигнат две бла-
говремени понуди. 

Благовремена понуда се смета секоја која ќе 
пристигне до 15. VIII. 1974 година. 

За одлуката за прифаќање — неприфаќање на 
понудата, Комисијата ќе ги извести понудувачите 
во рок од 3 дена од отворањето на понудите. 

Врз основа на Законот за основното училиште 
и член 7 од Самоуправната спогодба за уредување 
на меѓусебните односи во здружениот труд, Сове-
тот на Основното училиште „Чеде Филипоски" — 
село Врпчиште, општина Гостивар, распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на работните места за учебната 
1974/75 година, и тоа: 

Г. македонски наставен јазик: 

1. Еден наставник по француски јазик со до-
полнување на одредено време; 

2. Еден наставник по одделенска настава во 
село Зубовце на одредено време. 

II. албански наставен јазик: 

3. Два наставника по француски јазик на не-
одредено време; 

4. Еден наставник по музичко воспитување на 
неодредено време; 

5. Еден наставник по албански јазик со допол-
нување на одредено време; 

6. Еден наставник по одделенска настава во 
Врапчиште на неодредено време. 

III. турски наставен јазик: 

7. Еден наставник по математика на неодредено 
време; 

8. Еден наставник по физика и математика на 
неодредено време; 

9. Еден наставник по француски јазик на не-
одредено време; 

10. Еден наставник по музичко воспитување со 
дополнување на неодредено време; 

11. Еден наставник по турски јазик на неодре-
дено време; 

12. Еден наставник по турски јазик со допол-
нување на одредено време; 

13. Еден наставник по македонски јазик со до-
полнување на одредено време; 

14. Еден наставник по ликовно воспитување со 
дополнување на македонски јазик на одредено 
време. 

Услови: Кандидатите покрај општите услови, 
предвидени според Законот за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд, треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови и тоа: 

— Наставниците по одделенска настава треба 
да имаат завршено педагошка академија — отсек 
за одделенска настава или учителска школа. На-
ставник за одделенска настава може да биде и лице 
што завршило филозофски факултет — педагош-
ка група. 

— Наставниците по предметна настава треба 
да имаат завршено соодветна група за образование 
на наставници на: педагошка академија или виша 
школа, факултет, висока школа, а за музичко и 
ликовно воспитување лице што завршило музичка 
академија или соодветно средно училиште. 

— Да поседуваат морални и општествени ква -
литети неопходни за остварување на целите на об-
разованието и воспитувањето. 

Кон молбата таксирана со 2 динари таксена 
марка, кандидатот треба да ги достави и следните 
документи: 

—• препис од дипломата за образованието, 

— лекарско уверение, 

— уверение за државјанство, 

— извод на родените, 

— уверение за регулирана воена обврска, 

— уверение дека не е осудуван, 

— уверение дека не е под истрага, 

— работна карактеристика. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Молбите со некомплетирани документи нема да 
бидат земени предвид. 

Личен доход според н о р м а т и в и т е акти на учи-
лиштето. 

Молбите со сите потребни документи се доста-
вуваат преку Заводот за вработување — Гостивар, 
до Основното училиште „Чеде Филипоски" — село 
Врапчиште. 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 

ВОЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Воениот суд во Скопје, во имотно-правната ра-
бота на тужителката државата СФРЈ — ВП 2050 
Љубљана, против тужениот Јосифовски Никола од 
с. Пуста Река, СО Крушево, поради регресната 
штета во износ од 8.091,35 динари, му го постави 
на тужениот за привремен застапник Сашо Ми-
лан, дипломиран правник, врз основа на членот 77, 
став 2, точка 5 од ЗПП, затоа што тужениот пре-
стојува во странство а нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот во наведената правна работа се 
додека тужениот или неговиот полномошник не 
се појават пред судот, односно се додека органот 
на старателство не го извести судот дека поставил 
старател. 

Од Воениот суд во Скопје, I Р бр. 65/73. (90) 

Воениот суд во Скопје, во имотно-правната ра-
бота на тужителката државата СФРЈ — ВП 1552 
Београд, против тужениот Секуловски Благоја од 
е. Журче, СО Демир Хисар, поради регресната 
штета во изнрс од 4.252,00 динари, му го постави 
на тужениот за привремен застапник Сашо Ми-
лан, дипломиран правник, врз основа на членот 77, 
став 2, точка 5 од ЗПП, затоа што тужениот пре-
стојува во странство а нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот во наведената правна работа се 
додека тужениот или неговиот полномошник не 
се појават пред судот, односно се додека органот 
на старателство не го извести судот дека поставил 
старател. 

Од Воениот суд во Скопје, I Р бр. 19/71. (91) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Живановиќ Виолета од Прилеп, ул. „Београд-

ска" бр. 4 — Прилеп, поднесе тужба до овој суд 
за развод на брак, против Живановиќ Милоје од 
е. Прањани, Општина Горњи Милановац, СР Ср-
бија, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во 
неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од об-

јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во овој суд или да определи свој 
застапник. Во спротивно, на истиот ќе му биде 
определен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 366/74. (89) 

И С П Р А В К А 
Во судскиот оглас, објавен во „Службен ве-

сник на СРМ" бр. 24/74, на страна 605, под огласен 
број (71) петтиот ред одозгора треба да гласи: „Се 
повикува тужената да се јави во судот или". 

Од Редакцијата 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

329. Закон за дополнување на Законот за вра-
ќањето и користењето на средствата уп-
латени како депозит во нови нестопански 
и непроизводни инвестиции — — — 761 

330. Закон за пренесување на средствата од 
укинатиот Републички фонд за станбена 
изградба врз организациите на здруже-
ниот труд — — — — — — — — 761 

331. Закон за дополнување на Законот за вна-
трешни работи — — — — — — — 762 

332. Закон за изменување на Законот за на-
градата „Мито Хаџи Василев-Јасмин" — 762 

333. Одлука за бројот на членовите на Собра-
нието на Републичката заедница за соци-

јална заштита во својство на Собор на 
Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, што ги делегираат собра-
нијата на самоуправните интересни заед-
ници во областа на социјална заштита 762 

334. Одлука за бројот на членовите во Собра-
нието на Републичката заедница на об-
разованието со својство на Собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија што ги делегираат собранија-
та на самоуправните интересни заедници 
во областа на образованието — — — 763 

335. Одлука за бројот на членовите во Со-
бранието на Републичката заедница на 
културата со својство на Собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, што ги делегираат собранијата 
на самоуправните интересни заедници во 
областа на културата — — — — — 764 

336. Одлука за образување Комисија за де-
ловници на Собранието — — — — — 765 

337. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Комитетот за 
туризам и угостителство — — — — — 766 

338. Одлука за избор на судија на Окружниот 
суд — Скопје — — — — — — — 766 

339. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Комитетот за 
физичка култура — — — — — — 766 

340. Одлука за избор на судија на Републич-
киот совет за прекршоци — — — — 767 

341. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Републичката комисиј-а за кул-
турни врски со странство — — — — 767 

342. Одлука за избор на судија на Окруж-
ниот суд — Битола — — — — — 768 

343. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за деловници на Со-
бранието — — — — — — — — 768 

344. Одлука за избор на претседател на Ус-
тавниот суд на Македонија — — — — 769 

345. Одлука за избор на претседател на Ок-
ружниот суд — Битола — — — — — 769 

346. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за кредитира-
ње на побрзиот стопански развиток на 
недоволно развиените краишта — — — 769 

347. Одлука за разрешување на претседателот 
на Уставниот суд на Македонија — — 769 

348. Одлука за разрешување на судија на 
Уставниот суд на Македонија — — — 769 

349. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Републичката 
комисија за верски прашања — — — 770 

350. Одлука за разрешување и именување 
претседател на Советот на Народната 
банка на Македонија — — — — — 770 

351. Одлука за разрешување и именување на 
членови на Универзитетски©! совет — 770 

352. Одлука за именување заменик на репуб-
личкиот секретар за сообраќај и врски 771 

353. Одлука за потврдување Статутот на Еко-
номскиот факултет — Скопје — — — 771 

354. Одлука за потврдување Статутот на При-
родно-математичкиот факултет — Скопје 771 

355. Одлука за потврдување Статутот на 
Правниот факултет — Скопје — — — 771 
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356. Одлука за потврдување Одлуката за из-
менување и дополнување на Статутот на 
Правниот факултет — Скопје — — — 772 

357. Одлука за давање согласност на финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
патишта за 1974 година — — — — — 772 

358. Одлука за давање одобрение на Заврш-
ната сметка на Републичкиот фонд за 
патишта за 1973 година — — — — — 772 

359. Одлука за давање одобрение на Програ-
мата за работа на Републичкиот фонд за 
патишта за 1974 година — — — — — 773 

360. Одлука за потврдување на Правилникот 
за изменување на Правилникот за работа 
на Одборот за доделување на наградата 
„Мито Хаџи Василев-Јасмин" — — — 773 

361. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Институтот за туберкулоза на Соци-
јалистичка Република Македонија — 
Скопје — — — — — — — — — 773 

362. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Републичкиот завод за здравствена 
заштита — Скопје — — — — — — 774 

363. Одлука за потврдување (давање согла-
сност) на одредбите на Статутот на Ар-
хивот на Македонија — Скопје, кои се 
однесуваат на работите од посебен оп-
штествен интерес и на учеството на прет-
ставниците на општествената заедница во 
одлучувањето по тие работи — — — 774 

Одлука за давање согласност на Статутот 
на Болницата за душевни болести — Де-
мир Хисар — — — — — — — — 774 

Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на Историскиот музеј 
на Македонија — Скопје, кои се однесу-
ваат на работите од посебен општествен 
интерес и на учеството на претставниците 
на општествената заедница во одлучува-
њето по тие работи — — — — — — 774 

366. Одлука за потврдување Статутот на Оп-
штата заедница на образованието — 
Скопје — — — — — — — — — 775 

367. Одлука за потврдување Статутот на Цен-
тарот за странски јазици — Скопје — 775 

368. Одлука за потврдување Статутот на Шу-
марскиот институт — Скопје — — — 775 

369. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци — Скопје — — — — — — 775 

370. Одлука за потврдување Статутот на Гео-
лошкиот завод — Скопје — — — — 776 

371. Одлука за потврдување Статутот на Ви-
шата земјоделска школа — Битола — — 776 

372. Одлука за потврдување Статутот на За -
водот за испитување на материјали — 
Скопје — — — — — — — — — 776 

373. Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на Народната и уни-
верзитетска библиотека „Климент Охрид-
ски" — Скопје, кои се однесуваат на ра-
ботите од посебен општествен интерес и 
на учеството на претставниците на оп-
штествената заедница во одлучувањето по 
тие работи — — — — — — — — 777 

374. 

364. 

365. 

375. 

376. 

377. 

378. 

380. 

381. 

385 

386. 

387. 

Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на Археолошкиот му-
зеј на Македонија, кои се однесуваат на 
работите од посебен општествен интерес 
и на учеството на претставниците на оп-
штествената заедница во одлучувањето 
по тие работи — — — — — — — 

Одлука за потврдување Статутот на За -
водот за водостопанство на СРМ — Скоп-
је — — — — — — — — — — 

379. 

382. 

383. 

384. 

777 

777 

Одлука за потврдување Статутот на Ин-
ститутот за македонски јазик „Крсте Ми-
сирков" — Скопје — — — — — — 777 

Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на Републичкиот завод 
за заштита на спомениците на културата 
— Скопје, кои се однесуваат на работите 
од посебен општествен интерес и начинот 
на учеството на претставниците на опште-
ствената заедница во одлучувањето по 
тие работи — — — — — — — — 778 

Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на Еколошкиот музеј , 
на Македонија — Скопје, кои се однесу- ј 
ваат на работите од посебен општествен \ 
интерес и на учеството на претставниците 
на општествената заедница во одлучува-
њето по тие работи — — — — — — 778 

Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на Природно-научниот 
музеј на Македонија — Скопје, кои се 
однесуваат на работите од посебен оп-
штествен интерес и на учеството на прет-
ставниците на општествената заедница во 
одлучувањето по тие работи — — — 778 

Одлука за потврдување Статутот на Ви-
шата техничка школа — Битола — — 779 

Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на „Вардар-филм" — 
Скопје, што се од посебен општествен ин-
терес, кои се однесуваат на донесувањето 
на Програма за производство на филмо-
ви, одлучувањето за ставање во промет 
на произведените филмови и на учеството 
на претставниците на општествената заед-
ница во одлучувањето по тие работи — 779 

Одлука за потврдување Статутот на „Ло-
тарија на Македонија", организација на 
здружен труд за приредување игри на 
среќа — — — — — — — — — 779 

Одлука за давање согласност на Статутот 
на Републичкиот завод за унапредување 
на домаќинството — Скопје — — — — 780 

Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на ансамблот на народ-
ни песни и игри „Танец" — Скопје, кои 
се однесуваат на работите од посебен оп-
штествен интерес и на учеството на прет-
ставниците на општествената заедница во 
одлучувањето по тие работи — — — 780 

Одлука за потврдување Статутот на Ин-
ститутот за социолошки и ПОЛИТРЈЧКО-
правни истражувања — Скопје — — — 780 

Одлука за потврдување Статутот на Ад-
вокатската комора на Македонија — — 781 

Одлука за потврдување Статутот на За -
водот за геотехника при Архитектонско-
градежниот факултет — Скопје — — — 781 



Стр. 800 — Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 јули 1974 

388 Одлука за потврдување Статутот на Ви-
шата школа за физичка култура — Скоп-

389. Одлука за распишување повторни избо-
ри за избор на делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, во де-
легатските единици Берово и Кичево — 781 

390. Одлука за давање согласност на Опште-
ствениот договор за основите на развојот 
на електростопанството од 1974 до 1980 
година — — — — — — — — — 782 

391. Одлука за давање согласност на Пред-
логот на закон за ратификација на Спо-
годбата за измена на Спогодбата меѓу 
Владата на СФРЈ и Владата на СССР за 
економска и техничка соработка во из-
градбата и реконструкцијата на индустри-
ски претпријатија и други објекти во 
СФРЈ од 2 ноември 1972 година — — — 782 

392. Одлука за давање согласност на Пред-
логот за ратификација на Протоколот од 
заседанието на Мешовитата југословенско-
полска комисија за меѓународен друмски 
сообраќај — — — — — — — — 782 

393. Одлука за образување и состав на Коми-
сија за програмирање работата на Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 782 

394. Одлука за потврдување престанок на ман-
датот на делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 783 

395. Одлука за формирање и состав на Ко-
мисијата за програмирање работата на 
Соборот на општините на Собранието на 
СРМ — — — — — — — — — — 783 

396. Одлука за образување и состав на Коми-
сијата за програмирање работата на Оп-
штествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — —, — — — — — 783 

397. Заклучок на Собранието на СРМ, број 
03-1693 од 11 јули 1974 година — — — 784 

398. Одлука за видовите и височината на на-
доместоците на членовите на стручните 
комисии формирани во Републичкиот за-
вод за општествено планирање — — — 784 

399. Упатство за начинот и постапката за пре-
сметување и плаќање на средствата на 
солидарноста — — — — — — — — 785 

400. Упатство за образецот и начинот на из-
давањето на легитимација на ветеринарен 
инспектор — — — — — — — — 785 

401. Правилник за содржината, формата и на-
чинот на водење на евиденција за про-
метот на вакцини и серуми — — — — 786 

402. Наредба за начинот и постапката за 
остварување на премијата според Одлу-
ката за определување премија за кравјо 
и овчо млеко во 1974 година — — — 787 

403. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 95/73 од 27 јуни 1974 година — — 788 
Исправка на Законот за Републичкиот 
буџет за 1974 година — — — — — 788 
Исправка на Законот за сопственост на 
делови од згради — — — — — — 788 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници; 

105. Одлука за утврдување на органите на 
управувањето и другите органи на Оп-
штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип — — 788 

106. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за жалби на Собра-
нието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
— Штип — — — — — — — — — 790 

107. Одлука за избор на претседател и члено-
ви на Комисијата за избор и именување 
на Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип — — — — — — — 790 

108. Одлука за здружување и основање Ре-
публичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување и усвојување 
на текстот на Предлогот на самоуправната 
спогодба за здружување — — — — 790 

109. Одлука за избор на делегати на Репуб-
личката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување -— — — — — 791 

110. Одлука за формирање на Стручна служ-
ба на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Штип — — — — — — — — — 791 

111. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување 791 

112. Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања за финансирањето и ф и -
нансиското работење на Општинската за-
едница на здравството и здравственото 
осигурување — — — — — — — — 792 

113. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите за здравствено оси-
гурување, постојаните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на од-
делни категории осигуреници и за утвр-
дување на основиците за пресметување 
и плаќање на придонесите за здравствено 
осигурување на одделни категории оси-
гуреници — — — — — —- — — — 792 

114. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравствено осигурување на 
земјоделците — -— — — — — — 793 

115. Одлука за вршење на досегашните рабо-
ти од правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување по овластување на 
Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија и додатокот 
на деца — — — — — — — — — 793 
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