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54. 
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 ЈАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за јавното правобрани-
телство, што Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија го донесе на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и на Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 
1977 година. 

Број 06—580 
22 февруари 1977 година 

Скопје ; 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Јавното правобранителство е орган на Републи-

ката, на општините и на град Скопје, кој презема 
мерки и правни средства определени со закон за-
ради правна заштита на нивните имотни права 
и интереси. 

Јавното правобранителство има и други права 
1 должности определени со закон. 

Јавното правобранителство својата функција ја 
врши врз основа на Уставот, законите и прописите 
и општите акти на општествено-политичките заед-
ници и нивните органи, донесени во согласност со 
закон, а во согласност со политиката утврдена со 
општите акти на собранието на соодветната оп-
штествено-политичка заедница. 

Член 2 
Јавното правобранителство ги следи општестве-

ните односи и појави и ги проучува прашањата 
што се однесуваат на заштитата на имотните права 
и интереси на општествено-политичките заедници 
и им дава предлози на собранијата на соодветните 
општествено-политички заедници и на другите над-
е ж н и државни органи, на самоуправните органи-
зации и заедници и на општествено-политичките 
организации за спречување на општествено штет-
ните појави и за зацврстување на законитоста, 
општествената одговорност и социјалистичкиот мо-
рал во оваа област. 

Јавното правобранителство има права и долж-
ност да го известува собранието на соодветната 
општествено-политичка заедница за својата работа. 

Член 3 
Државните органи и органите на самоуправ-

ните организации и заедници се должни, во слу-
чаите кога јавното правобранителство е надлежно 
да презема правни дејства за заштита на имотните 
права и интереси на општествено-политичката за-
едница и месната заедница, да го известат над-
лежното јавно правобранителство за сторената по-
вреда на имотните права и интереси. 

Член 4 
Кога (ќе се поведе постапка за присилно порам-

нување и престанок на организација на здружен 
труд и задруга, тие и надлежниот суд се должни 
без одлагање да го известат надлежниот општински 
јавен правобранител. 

Член 5 
Јавното правобранителство може да бара од 

судовите и другите државни органи, организациите 
на здружен труд и од другите самоуправни орга-
низации и заедници податоци и известувања што 
му се потребни за вршењето на неговата функција. 
За таа цел може да бара од надлежниот орган 
и списи по одделен предмет. 

Ако странката што ја застапува јавното право-
бранителство без оправдана причина не ги достави 
на време бараните податоци и известувања, па по-
ради тоа настане штета, јавното правобранителство 
ќе го извести за тоа надлежниот старешина, од-
носно индивидуалниот орган на управување, а мо-
же да предложи и поведување постапка за надо-
месток на предизвиканата штета. 

Член 6 
Јавните правобранителства меѓусебно сорабо-

туваат и си укажуваат правна помош по праша-
њата што се од заеднички интерес за остварување 
на нивната функција. 

Член 7 
Јавното правобранителство соработува со пра-

восудните и другите државни органи по праша-
њата што се од значење за остварување на нив-
ната функција, како и по прашањата од заеднички 
интерес. 

Јавното правобранителство, во рамките на сво-
ите надлежности, соработува со општествените 
правобранители на самоуправувањето во заштитата 
на општествената сопственост и на имотните права 
и интереси на општествено-политичките заедници. 

Член 8 
Функцијата на јавното правобранителство во 

рамките на правата и должностите на Социјалис-
тичка Република Македонија ја врши Јавното пра-
вобранителство на Македонија, а во рамките на 
правата и должностите на општината општинското 
јавно правобранителство. 

Собранијата на две или повеќе општини можат 
спогодбено да основат заедничко општинско јавно 
правобранителство. 

Функцијата на јавното правобранителство во 
рамките на правата и ,должностите на град Скопје 
ја врши Јавното правобранителство на град Скопје. 
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Член 9 
Јавното правобранителство пред судовите и 

другите органи ја застапува општествено-поли-
тичката заедница и нејзините органи, како и мес-
ните заедници во поглед на нивните имотни права 
и интереси и им укажува друга правна помош. 

Член 10 
Јавниот правобранител, врз основа на заемен 

договор, го застапува општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето во постапката пред ре-
довните судови по одделни предмети заведени за-
ради остварување заштита на општествената соп-
ствено^ Во таа постапка јавниот правобранител 
ги има овластувањата утврдени со овој закон. 

Член И . 
Јавното правобранителство може, врз основа 

на овластување, да ги застапува пред судовите и 
другите органи, самоуправните интересни заедници 
од областа на општествените дејности и организа-
циите на здружен труд од оваа област, како и 
општествено-политичките организации. 

Јавното правобранителство може, врз основа 
на овластување, да застапува пред судовите и дру-
ги органи и организации на здружен труд, само-
управни организации и заедници ако немаат ор-
ганизирано правна служба за застапување. 

Член 12 
Јавното правобранителство поведува постапка 

за заштита на имотните права и интереси на 
странките од член 9 по своја иницијатива или по 
иницијатива од странката. 

Во застапувањето на странките од член 9 јав-
ното правобранителство е овластено според зако-
нот да ги презема сите дејства за кои е овластена 
странката во постапката. 

Член 13 
Јавното правобранителство, пред поведувањето 

на постапката, презема потребни мерки заради спо-
годбено решавање на спорниот однос, ако итноста 
на работата дозволува преземање на такви мерки. 

Лицето кое што има намера да поведе процесна 
или друга постапка против странка што според 
овој закон ја застапува јавното правобранителство, 
може да се обрати до јавното правобранителство 
со предлог тоа да преземе мерки за спогодбено 
решавање на "спорниот однос. Јавното правобрани-
телство е должно неодложно да преземе соодветни 
мерки и да ја извести странката за резултатот. 

Член 14 
Врз основа на овластувањето за застапување 

што, согласно на одредбите од овој или на друг 
закон му го дала странката, јавното правобрани-
телство може да ги презема сите дејства во постап-
ката, ако во овластувањето не е поинаку одредено. 

Член ,15 
Државните органи се должни пред склучува-

њето на договори за инвестиционата изградба, за 
кредит, за гаранција и за давање гаранција за ин-
вестициони заеми, како и за купопродажба на не-
подвижности, да побараат правно мислење од над-
лежното јавно правобранителство. 

Општините, месните заедници, организациите на 
здружен труд, самоуправните и другите орга-
низации и заедници, пред склучувањето на дого-
вор во кој Републиката се јавува како гарант, или 
презема имотно-правни обврски, се должни да ба-
раат правно мислење од Јавното правобранителство 
на Македонија. 

Надлежното јавно правобранителство ќе го даде 
правното мислење од ставовите 1 и 2 од овој член 
најдоцна во рок од 30 дена од приемот на бара-
њето. Доколку во тој рок јавното правобрани-
телство не даде мислење, се смета дека нема забе-
лешки. 

Јавното правобранителство им дава на држав-
ните органи правна помош и во други имотно-прав-
работа; 

Член 16 
Јавното правобранителство им дава на стран-

ките што ги застапува според овој закон, по нивно 
барање, правно мислење во врска со склучување 
и на други имотно-правни договори и други имотно-
правни прашања и им укажува друга стручна по-
мош, особено заради отстранување на непотребно 
спорење и причинување штета на средствата со 
кои располагаат. 

Член 17 
Државните органи, се должни да го известат 

јавното правобранителство во случаите во кои 
тоа е овластено да ги застапува или да користи 
правни средства и да презема со закон определени 
мерки. 

Член 18 
Ако јавното правобранителство смета дека не 

треба да се поведе постапка пред суд, или пред 
друг орган, или треба да се повлече тужбата, или 
да се откаже од тужбеното барање, или од предло-
гот за извршување, да се признае барањето на 
противната странка или да се склучи порамнува-
ње, ќе побара од државниот орган што го заста-
пува да заземе став за натамошното застапување. 

АКО вредноста на спорот не е над 50.000 динари, 
јавното правобранителство одлучува самостојно по 
прашањата од став 1 на овој член. 

АКО меѓу јавното правобранителство и држав-
ниот орган што го застапува не се постигне соглас-
ност за прашањата од став 1 на овој член, јавното 
правобранителство ќе бара за тоа да одлучи Из-
вршниот совет на Собранието на соодветната оп-
штествено-политичка заедница. 

Член 19 
Судовите и другите органи се должни во ра-

ботите во кои јавното правобранителство е овлас-
тено да застапува според законот или според по-
себно овластување, сите писмена непосредно да 
му ги доставуваат на јавното правобранителство. 

Доставувањето извршено спротивно на одред-
бите од претходниот став не произведува правно 
дејство. 

Член 20 
Судовите и другите органи ќе го известат над-

лежното јавно правобранителство кога во текот на 
постапката ќе утврдат дека е потребно да се пре-
земат мерки за заштита на имотните права и ин-
тереси ,на општествено-политичката заедница или 
месната заедница, што тоа според законот е должно 
да ги преземе. 

Член 21 
Кога исто јавно правобранителство би требало 

според закон да застапува две странки со спро-
тивни интереси, соодветната општествено-политич-
ка заедница ќе ја застапува јавното правобрани-
телство, а другата странка нејзин овластен прет-
ставник. 

Ако во спорот учествуваат други странки кои 
според закон треба да ги застапува исто јавно 
правобранителство, ќе ги застапува нивен прет-
ставник овластен со пропис, или лице што ќе го 
овластат тие. 

Член 22 
Функцијата на јавното правобранителство ја 

врши јавниот правобранител. 
Јавниот правобранител го претставува јавното 

правобранителство, раководи со неговата работа и 
ги презема дејствата за кои јавното правобрани-
телство е овластено. 

Јавниот правобранител за својата работа и за 
работата на јавното правобранителство му одгова-
ра на собранието што го именува. 

,Кога јавниот правобранител е отсутен или спре-
чен да ја врши својата должност, го заменува за-
меник што ќе го одреди тој. 
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Член 23 
Јавниот правобранител може да има еден или 

повеќе заменици. Бројот на замениците на јавниот 
правобранител го утврдува надлежното собрание 
на општествено-политичката заедница. 

Заменикот на јавниот правобранител може да 
го врши секое дејство во постапката пред суд или 
друг орган за чие вршење според закон е овластен 
јавниот правобранител. 

Заменикот на јавниот правобранител за својата 
работа му одговара на јавниот правобранител и на 
собранието што го именува. 

Член 24 
За јавен правобранител и за заменик јавен 

правобранител може да биде именуван државјанин 
на 'Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, потребно искуство и морално-политички 
квалитети за вршење на таа функција. 

Одредбата од став 1 од овој член за право-
судниот испит не се однесува на јавниот право-
бранител на Македонија. 

Член 25 
Јавниот правобранител на Македонија и не-

говите заменици ги именува и разрешува од долж-
ност Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, а јавниот правобранител на општината и 
неговиот заменик собранието на општината. 

Јавниот правобранител на заедничкото општин-
ско јавно правобранителство и неговиот заменик 
ги именуваат и разрешуваат собранијата на општи-
ните што го основале правобранителството. 

Ако за разрешување се надлежни собранијата 
на повеќе општини, јавниот правобранител, однос-
но неговиот заменик, ќе се смета за разрешен ако 
е разрешен само во едно од тие собранија. 

Јавниот правобранител на град Скопје и него-
виот заменик го именува и разрешува Собранието 
на град Скопје. 

Јавниот правобранител и неговиот заменик се 
именуваат на време од осум години и по истекот 
на тоа време можат повторно да бидат именувани. 

Член 26 
Пред стапувањето на должност, јавниот право-

бранител и неговите заменици пред претседателот 
на собранието кое го именувало, односно пред прет-
седателот на собранието во седиштето на соодвет-
ната општина, даваат свечена изјава, чиј текст го 
утврдува собранието на соодветната општествено-
политичка заедница. 

Член 27 
Јавниот правобранител, односно неговиот заме-

ник, не може да биде делегат во собранието што 
го именувало, или член на извршниот совет, ниту 
може да врши служба или работа што е неспојлива 
со неговата функција. 

Јавниот правобранител на Македонија утврдува 
кои работи се неспојливи со јавноправобранител-
ската функција. 

Член 28 
Јавниот правобранител, односно неговиот За-

меник, 'ќе биде разрешен од должност пред исте-
кот на времето на кое е именуван, ако: 

1) самиот побара да биде разрешен; 
2) по своја согласност биде избран, односно име-

нуван на друга должност; 
. 3) биде осуден за кривично дело на казна зат-

вор во траење повеќе од шест месеци, или поблага 
казна за кривично дело што го чини недостоен за 
вршење на јавноправобранителската функција; 

4) се утврди дека извршил потешка повреда на 
должноста, односно угледот на функцијата што ја 
врши; 

5) се утврди дека не е стручно способен за 
вршење на функцијата, или дека подолго време 
неуредно ја врши должноста, или кога подолго 
време не постигнува задоволителни резултати во 
работата: 

6) се утврди дека неговото постапување е спро-
тивно на политиката утврдена со општите акти на 
собранието на соодветната општествено-политичка 
заедница; 

7) се утврди дека е морално-политички непо-
добен за вршење на функцијата;. 

8) се утврди дека трајно ја загубил работната 
способност и 

9) наполнил 40 години пензиски стаж (маж) 
односно 35 години пензиски стаж (жена). 

Член 29 
Одлука за поведување на постапката за раз-

решување од должноста на јавниот правобранител, 
односно на неговиот заменик од причините предви-
дени во точките 3 до 8 од член 28 од овој закон, 
по предлог или по своја иницијатива, донесува Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, односно соодветното тело определено со 
статутот на собранието на општината односно на 
град Скопје. 

Одлуката за разрешување може да се донесе 
само ако претходно е спроведена постапка во која 
се утврдени причините за разрешувањето и ако 
во таа постапка на јавниот правобранител, односно 
на неговиот заменик, му е овозможено да се изјасни 
за причините за разрешувањето. 

Член 30 
Ако јавниот правобранител, односно неговиот 

заменик, побара да биде разрешен од должноста, а 
собранието што го именува за тоа не донесе одлу-
ка во рок од три месеци од денот на поднесува-
њето на барањето, се смета дека со истекот на 
тој рок е разрешен од должноста. 

Член 31 
Ако против јавниот правобранител, односно 

против неговиот заменик, е поведена кривична 
постапка за кривично дело кое го чини недостоен 
за вршење на функцијата, или постапка за раз-
решување од должноста, надлежното собрание мо-
же да одлучи тој да не ја врши должноста до 
завршувањето на постапката. 

Член 32 
Јавниот правобранител, односно неговиот за-

меник, што не е повторно именуван, како и јав-
ниот правобранител, односно неговиот заменик, што 
ќе биде разрешен од должноста пред истекот на 
времето за кое е именуван поради престанување 
со работа на јавното правобранителство, или пора-
ди намалување на обемот на работата во него, ги 
задржува сите права од трудот и по основ на тру-
дот, за време од шест месеци по неговото разре-
шување од должност. За тоа време има право на 
личен доход, доколку не се вработи, во висина на 
личниот доход што го примил во последниот месец 
пред разрешувањето од должноста, како и на дру-
гите зголемувања на личниот доход и другите при-
мања, до кои евентуално во тоа време ќе дојде. 

Јавниот правобранител, односно неговиот заме-
ник, што не е повторно именуван, му се става на 
располагање на надлежното собрание за време од 
став 1 на овој член и за тоа време може да му се 
довери вршење на одредени работи кои одговараат 
на неговата стручна подготовка и на функцијата 
што ја вршел. 

Јавниот правобранител, односно неговиот за-
меник, којшто наполнил 30 години пензиски стаж 
до денот на разрешувањето, ги задржува правата 
од став 1 на овој член една година по престанокот 
на должноста. 

Времето од разрешувањето од должноста до 
повторното вработување, но најдолго до 6 месеци, 
односно една година, се признава во работен стаж. 

Член 33 
Во јавното правобранителство постои потреб-

ниот број стручни соработници, приправници и 
други работници за вршење на стручните, админи-
стративните и помошните работи. 
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Член 34 
Јавниот правобранител може да определи стру-

чен соработник на јавното правобранителство да 
го заменува во застапувањето по одреден предмет. 
Вакво застапување, во согласност со надлежниот 
старешина, може да врши и стручен работник на 
друг државен орган, односно организација. 

Јавното правобранителство може застапувањето 
по одреден предмет да му го довери на друг јавен 
правобранител кој со тоа е согласен. 

Член 35 
Стручен соработник во општинските јавни пра-

вобранителства може да биде дипломиран правник 
со положен правосуден испит. 

Член 36 
Стручен соработник во Јавното правобранител-

ство на Македонија може да биде дипломиран прав-
ник со положен правосуден испит кој поминал две 
години на практика на правни работи. 

Член 37 
Прописите за самоуправувањето на работните 

луѓе во органите на управата и за средствата за 
работа на органите на управата, како и прописите 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, се применуваат и на работниците во јав-
ното правобранителство, ако со овој закон не е оп-
ределено поинаку. 

Член 38 
Одредбите за одговорност поради повреда на ра-

ботната должност, утврдени со општиот акт на ра-
ботната заедница на јавното правобранителство, не 
се применуваат на јавниот правобранител и на не-
говите заменици. 

Член 39 
Трошоците за застапување од страна на јавното 

правобранителство се определуваат според Тарифа-
та за наградите и надоместоците на трошоците за 
работа на адвокатите и се уплатуваат во буџетот 
на општествено-политичката заедница која обезбе-
дува средства за работа на јавното правобрани-
телство. 

Член 40 
Јавното правобранителство има печат што го 

содржи грбот на Социјалистичка Република Маке-
донија, називот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, општината, односно на град Скопје, на-
зивот на органот и неговото седиште. 

На зградата во која се наоѓаат работните прос-
тории на јавното правобранителство се истакнува 
неговиот назив. 

Член 41 
Средства за работа на јавните правобрани-

телства се обезбедуваат во буџетот на соодветната 
општествено-политичка заедница. 

Средства за работа на заедничкото општинско 
јавно правобранителство спогодбено обезбедуваат 
општините чии собранија го основале правобрани-
телството. 

Средствата за работа од став 2 се предвидуваат 
во буџетот на општината на чие подрачје е се-
диштето -на заедничкото јавно правобранителство. 

II. ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА 

Член 42 
Јавното правобранителство на Македонија ја 

застапува Републиката и нејзините органи пред 
судовите и другите органи и врши други работи 
определени со закон. 

Јавното правобранителство на Македонија ги 
застапува, врз основа на овластување, пред судовите 
и другите органи, самоуправните интересни заедници 

од областа на општествените дејности основани за 
подрачјето на Републиката, како и републичките 
општествено-политички организации. 

Член 43 
Јавното правобранителство на Македонија ги 

застапува пред странските судови и другите стран-
ски органи правните лица од член 9 на овој закон 
во нивните имотно-правни спорови со странски 
физички или правни лица. 

Јавното правобранителство на Македонија мо-
же да ги застапува пред странските судови и дру-
гите странски органи, организациите на здруже-
ниот труд и самоуправните интересни заедници од 
областа на општествените дејности и општествено-
политичките организации, како и другите органи-
зации на здружениот труд, самоуправните органи-
зации и заедници во нивните имотно-правни спо-
рови со странски физички или правни лица, ако 
тие за тоа го овластат. 

Ако според прописите на странската држава 
јавното правобранителство на Македонија не може 
непосредно да застапува пред нејзините судови и 
други^ органи, јавниот правобранител на Македо-
нија ќе овласти друго лице, кое, според прописите 
на соодветната земја, може во определен предмет 
да го заменува во застапувањето. 

Јавното правобранителство на Македонија мо-
же да го овласти Сојузното јавно правобранител-
ство за застапување на правните лица од ставо-
вите 1 и 2 на овој член. 

Член 44 
Јавното правобранителство на Македонија по 

барање на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници, како 
корисници на општествени средства, им дава прав-
но мислење по споровите со странски физички или 
правни лица. 

Член 45 
Јавното правобранителство на Македонија води 

евиденција за поведените постапки за решавање на 
споровите на општествените правни лица од под-
рачјето на Социјалистичка Република Македонија 
со странски физички или правни лица. 

Сите општествени правни лица од подрачјето 
на Социјалистичка Република Македонија се долж-
ни да го известат Јавното правобранителство на 
Македонија за секој спор што ќе го поведат против 
странски физички или правни лица заради реша-
вање на спорот, како и за постапката која стран-
ските физички или правни лица ќе ја покренат 
против нив, без оглед на тоа дали постапката се 
води пред југословенски или странски суд или друг 
орган. 

Член 46 
Известувањето за тоа дека се планира поведу-

вање постапка се поднесува најдоцна 30 дена пред 
поведувањето на постапката, а известувањето за 
постапката што ја повело странско лице веднаш 
по добивањето на тужбата, а најдоцна во рок од 
3 дена. 

Ако поради опасност правото да застаре или 
да истече со закон определениот рок за поднесу-
вање на тужба, известувањето не може да се под-
несе во определениот рок, општественото правно 
лице известувањето ќе го поднесе истовремено со 
поведувањето на постапката. 

Известувањето содржи податоци за странките, 
за постапката, предметот и вредноста на спорот, де-
ловниот или друг однос од кој спорот настанал, 
како и за резултатот од спорот. 

Поблиски прописи за начинот на известува-
њето и водењето евиденција донесува републички-
от секретар за правосудство. 
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Член 47 
Јавното правобранителство на Македонија им 

дава на странките од член 43 ставовите 1 и 2 на 
овој закон, по нивно барање, правно мислење за 
имотно-правните договори што имаат намера да ги 
склучат со странски државјани и странски правни 
лица, како и за други имотно-правни односи со 
тие лица, и им врши други услуги заради заштита 
на нивните имотни интереси во странство. 

Член 48 
Јавното правобранителство на Македонија им 

дава стручна помош на општинските јавни право-
бранителства и на Јавното правобранителство на 
град Скопје. 

Член 49 
Јавното правобранителство на Македонија се 

грижи и дава потребни упатства за начинот на 
евидентирањето на општествените односи и појави 
кои јавните правобранителства ги следат и проу-
чуваат. 

Член 50 
Републичкиот секретар за правосудство издава 

упатство за начинот на прибирањето и обработка-
та на статистичките податоци за работата на јав-
ните правобранителства што се од интерес за Ре-
публиката. 

Член 51 
Јавното правобранителство на Македонија со-

работува со Републичкиот секретаријат за право-
судство по прашањата за усовршување на орга-
низацијата, решавањето на кадровските, матери-
јалните и други услови за работа, како и по други 
прашања од заеднички интерес. 

Републичкиот секретаријат за правосудство мо-
же да бара од Јавното правобранителство на Ма-
кедонија податоци и известувања потребни за вр-
шење на работите од неговата надлежност. 

Член 52 
Седиштето на Јавното правобранителство на 

Македонија е во Скопје. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Републичкото јавно правобранителство, општин-

ските јавни правобранителства и Јавното право-
бранителство на град Скопје својата организација 
ќе ја усогласат со одредбите на овој закон во рок 
од шест месеци од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 54 
Јавните правобранители и нивните заменици 

именувани според досегашните прописи остануваат 
на должност и по влегувањето во сила на овој 
закон до истекот на времето на кое се именувани. 

Член 55 
По влегувањето во сила на овој закон, а нај-

доцна до 30. VI. 1977 година, јавното правобрани-
телство продолжува со застапувањето и во оние 
случаи во кои не е овластено за застапување спо-
ред овој закон, ако од странката што ја застапува 
не биде известено дека престанува овластувањето 
за застапување. 

Член 56 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за јавното правобра-
нителство („Службен весник на СРМ" бр. 19/66). 

Член 57 -
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на 
СРМ". 

55. 

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 ОСНО-
ВАЊЕ И РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА 
ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И 

СООБРАЌАЈОТ 

Се прогласува Законот за основање и работа 
на Републичкиот завод за судски вештачења во 
областа на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 го-
дина. 

Број 06—581 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА 
НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕ-

ЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
Се основа Републички завод за судски вешта-

чења во областа на финансиите, материјалното ра-
ботење и сообраќајот, како републичка организа-
ција за вршење на работите на судски вештачења, 
експертизи и супервештачења и грижење за уна-
предување на работите на вештачењето. 

Член 2 
Републичкиот завод за судски вештачења во 

областа на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот (Завод) ги врши особено следниве ра-
боти: 

1) вештачења, првенствено во сложени случаи, 
во областа на финансиите и материјалното рабо-
тење, како и во патниот, железничкиот, водниот, 
воздушниот и сообраќајот на жичарите, за судо-
вите и за потребите на Југословенската народна 
армија; 

2) експертизи во областа во која врши веш-
тачења за судовите и за потребите на Југосло-
венската народна армија; 

3) супервештачења во областа во која врши 
вештачења за судовите и за потребите на Југо-
словенската народна армија, по предметите по кои 
вештачењето го вршело друго вешто лице. 

Член 3 
Во делокруг на Заводот спаѓа и вршењето на 

следниве работи: 
1) следење на научните, стручните и техничките 

достигања во областите во кои врши вештачења 
и преземање мерки за усовршување на работата, 
методите на вештачењата и стручното усовршу-
вање на вработените и надворешните соработници; 

2) запознавање на барателите на вештачењата 
со достигањата во областа за која е основан, заради 
нивно упатување во можностите за користење на 
вештачењата; 
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3) преземање мерки за оспособување лица за 
вештачења заради нивно ангажирање како посто-
јани или повремени вешти лица од барателите на 
вештачењата; 

4) укажување помош на барателите на вешта-
чењата во изборот на стручни лица за постојани 
или повремени вешти лица; 

5) вршење и на други работи определени со 
закон или со друг пропис. 

Член 4 
Во вршењето на работите на вештачењата, ек-

спертните и супервештачењата Заводот обезбедува 
примена на проверени методи и сознанија според 
достигањата на науката и искуствата на практи-
ката во соодветната област. 

Член 5 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

Заводот соработува со барателите на вештачењата, 
органите, организациите на здружен труд, самоуп-
равните организации и заедници што ги следат 
прашањата од интерес за унапредување на работите 
на Заводот, а особено со високообразовните орга-
низации коишто оспособуваат кадри во тие об-
ласти, со заводите и институтите специјализирани 
за вршење на вештачења и со други организации 
и стручни здруженија. 

Член 6 
Работите на вештачењата ги вршат стручните 

работници (вешти лица) вработени во Заводот. 
Стручните работници на Заводот мораат да ги 

исполнуваат условите за вешти лица определени со 
законите за процесните постапки, како и условите 
предвидени со овој закон. 

Член 7 
За вршење на работите на вештачењата Заво-

дот може да ангажира и надворешни соработници. 
Надворешните соработници вештачењата ги вр-

шат во име и за сметка на Заводот. 
Надворешните соработници на Заводот мораат 

да ги исполнуваат условите од членовите 14 и 15 
на овој закон. 

Со самоуправните општи акти на Заводот се 
определуваат и другите услови што треба да ги 
исполнуваат надворешните соработници. 

Член 8 
Во вршењето на работите на вештачењата стру-

чните работници на Заводот и надворешните со-
работници се самостојни и независни. 

Во поглед на правилата за вештачењата во 
посебните установи за вештачење, вистинитоста на 
наодот и мислењето, чувањето на тајноста, јавува-
њето на вештото лице пред суд и правата и долж-
ностите на вештото лице ќе се применуваат про-
цесните одредби што се однесуваат на вештите 
лица и вештачењето. 

Член 9 
Заводот врши вештачења по барање на судот, 

а за потребите на претходната кривична постапка 
и по барање на органот на внатрешните работи, 
јавниот обвинител, други надлежни органи и ор-
ганизации и службите и органите на Југословен-
ската народна армија (баратели на вештачења). 

(Член 10 
Вештачењата по правило ги вршат вештите 

лица вработени во Заводот. 
Во особено сложени случаи, или доколку за 

вештачењето е потребно учество и на други вешти 
лица со иста или друга специјалност, по барање на 
судот, или ако постојат други причини предвидени 
со општите акти на Заводот, за вештачењето може 
да биде ангажирана и друга установа за вешта-
чење, високообразовна организација, болница, хе-
миска лабораторија, или државен орган, или само 
вешти лица од овие организации и органи или 
надворешни соработници на Заводот, 

Член 10. 
Во случај кога вештите лица во Заводот по-

ради ангажираност не се во можност навреме да 
го извршат вештачењето, или ако постојат други 
причини, директорот на Заводот може вештаче-
њето да му го довери на надворешен соработник,, 
доколку се исполнети условите предвидени со оп-
штите акти на Заводот. 

Член 12 
Со работата во Заводот раководи директор. 
Директорот на Заводот го именува и разрешува 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија (Извршен совет). 

Член 13 
За директор на Заводот може да биде имену-

ван државјанин на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, дипломиран економист или 
дипломиран сообраќаен инженер или дипломиран 
правник со потребно искуство, стручно знаење и 
моралнополитички квалитети за вршење на функ-
цијата. 

Член 14 
За стручен работник — вешто лице во Заводот 

може да биде вработен државјанин на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, со за-
вршен економски факултет или висока финансиска 
школа (за вештачења во областа на финансиите 
и материјалното работење), односно со завршен 
сообраќаен факултет или висока сообраќајна школа 
(за вештачења во областа на сообраќајот), со по-
требно искуство и стручно знаење, положен стру-
чен испит и морално-политички квалитети. 

Член 15 
Како вешто лице не може да биде вработено 

лице кое е осудено за кривично дело што го чини 
неподобно за работа во тоа својство. 

Член 16 
Директорот на Заводот ќе поднесе барање за 

внесување на вработениот стручен работник во 
Заводот во списокот на постојаните судски веш-
таци. 

Член 1)7 
Средства за основање и работа на Заводот се 

обезбедуваат со буџетот на Републиката. 
Средствата што ги остварува Заводот се приход 

на Републиката. 

Член )18 
Со одлука на Извршниот совет се уврдува ви-

сината на трошоците за вештачењата што ги врши 
Заводот и се регулираат обврските за надоместок 
за извршеното вештачење на барателите на веш-
тачењата што не се финансираат од буџетот на 
Републиката. 

Член 19 
За извршеното вештачење или учеството во 

вештачење надворешните соработници на Заво-
дот имаат право на надоместок и награда. 

Условите за правото на надоместок и награда 
и нивната висина се определува според Одлуката 
за висината на трошоците за вештачењата и про-
писите за надоместок на трошоците во кривичната 
и парничната постапка на сведоците, вештаците и 
толкувачите. 

Член 20 
По барање од Извршниот совет, Републичкиот 

секретаријат за правосудство, или по сопствена 
иницијатива, Заводот доставува извештаи и пода-
тоци за работата. 

Член 21 
Подготвителните дејства за обезбедување усло-

ви за почнување со работа на Заводот ги врши 
Републичкиот секретаријат за правосудство. 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година. 

Број 06—582 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Број 06—583 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Член 22 
Извршниот совет со одлука ќе го определи де-

нот на почнувањето со работа на Заводот. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

56. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се пр,огласува Законот за изменување на За-
конот за републичките органи на управата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година. 

З А К О Н 

ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ И 
ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој закон се основа Завод за геодетски и 

фотограметриски работи (во натамошниот текст: 
Завод) како работна организација на здружен труд 
од општ интерес за Републиката. 

Седиштето на Заводот е во Скопје. 

Член 2 
Дејноста на Заводот е од посебен општествен 

интерес. 

Член 3 
Заводот ги врши следниве работи: 
— поставување и определување на астроном-

ско-геодетската, гравиметриската, тригонометриска-
та и нивелманската мрежа, како и пресметување 
на мерењата извршени на наведените мрежи; 

— фотограметриски снимања од в,оздух и други 
геодетски снимања со цел за изработување ориги-
нали на катастарските планови и карти со хори-
зонтална и вертикална претстава; 

— умножување и репродукција на катастарски 
планови и карти; 

— катастарско класирање и бонитирање на зем-
јиштето; 

— ги објавува на јавен увид податоците од 
премерот и катастарското класирање на земјиш-
тето; 

— изработување катастарски операти; 
— геодетски работи во просторното планирање; 
— изработување геодетски подлоги; 
— врши услуги на организации на здружен 

труд од областа на применетата геодезија во ин-
женерството. 

Катастарските планови со операти се израбо-
туваат така што да можат да послужат за: сто-
пански, технички, научни и управни цели, како 
и за други потреби на државните органи, ОЗТ и 
други организации, на заедниците и граѓаните. 

Член 4 
Задачите и работите од член 3 од овој закон 

Заводот ги остварува во согласност со годишната 
и перспективната програма и договорите што ги 
склучува со заинтересираните организации на здру-
жен труд и со други организации и заедници, со 
општините и со Републиката. 

Член 5 
Во одлучувањето за работите од посебен оп-

штествен интерес учествуваат и претставници на 
заинтересираните организации на здружен труд и 
други организации, на општината на чие подрачје 
е седиштето на Заводот, на Републиката и опште-
ствено-политичките организации (претставници на 
општествената заедница). 

Со Статутот на Заводот се определуваат заин-
тересираните организации на здружен труд и оп-
штествено-политичките организации кои што из-
бираат, односно делегираат, претставници во За-
водот. 

Претставниците на Републиката ги именува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија'. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Законот за републичките органи на управата 

(„Службен весник на СРМ" број 40/71 и 19/74) член 
23 се менува и гласи: 

„Републичката геодетска управа ги врши рабо-
тите што се однесуваат на: следењето на израбо-
тувањето, обновувањето и одржувањето на преме-
рот и катастарот на земјиштето, како и на карто-
графирањето на територијата на Републиката; сле-
дењето на состојбите и развитокот на појавите во 
оваа област; водењето на техничката архива на 
оригиналните планови и карти и други податоци 
за извршените геодетски работи и предлага презе-
мање на мерки во врска со работите на премерот 
и катастарот на земјиштето". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

57. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТ-

РИСКИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за основање Завод за 
геодетски и фотограметриски работи, 
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Член 6 
Како работи од посебен општествен интерес 

за кои при одлучувањето учествуваат претставни-
ците на општествената заедница се сметаат: 

— донесувањето на Статутот на Заводот; 
— донесувањето на плановите за работа и раз-

вој и утврдувањето на основните услови за стек-
нување на доходот и за работењето; 

— донесувањето на финансискиот план и одоб-
рувањето на завршната сметка на Заводот; 

— именувањето и разрешувањето на индиви-
дуалниот работоводен орган на Заводот. 

Член 7 
Одлука за работите од член 6 од овој закон 

може да се донесе ако за неа гласале повеќе од 
половината од вкупниот број на претставниците на 
општествената заедница. 

Член 8 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија дава согласност на одредбите на Статутот 
на Заводот кои се однесуваат на работите од по-
себен општествен интерес, на утврдувањето, соста-
вот и бројот на претставниците на општествената 
заедница кои учествуваат во управувањето со За-
водот. 

Надзор над законитоста на работата на Заво-
дот врши Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 9 
Индивидуалниот работоводен орган на Заводот 

за геодетски и фотограметриски работи го именува 
и разрешува од должност работничкиот совет на 
Заводот, во согласност со Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 10 
Средствата за работа на Републичката геодетска 

управа, и тоа: геодетските и фотограметриските 
инструменти и дел од другата опрема му се пре-
несуваат на Заводот како средства за започнување 
со работа. Средствата што се затекле во фондовите 
на 1. IV. 1977 година, ќе се распоредат меѓу Ре-
публичката геодетска управа и Заводот сразмерно 
на бројот на работниците кои од Управата ќе пре-
минат на работа во Заводот. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, по предлог на Репуб-
личката геодетска управа, ќе утврди кои инстру-
менти и друга опрема ќе му се пренесат на Заво-
дот и колкава е нивната вредност. Инструментите 
и другата опрема што /ќе му се отстапат на Заво-
дот се пренесуваат без надоместок, а средствата од 
фондовите без обврска за враќање. 

Член 11 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија, по предлог од ди-
ректорот на Републичката геодетска управа, ќе 
определи потребен број работници за започнување 
на работата на Заводот од редот на работниците 
вработени во Републичката геодетска управа. 

Член 12 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија го именува лицето 
што ќе ги врши подготвителните работи на консти-
туирањето и уписот на Заводот во судскиот ре-
гистар и кој ќе го претставува и застапува Заводот 
(привремен работоводен орган на Заводот). 

Член 13 
Заводот за геодетски и фотограметриски рабо-

ти ќе почне со работа на ден 1. IV. 1977 година. 

Член 14 
Со денот на почнувањето со работа на Заводот 

Републичката геодетска управа ќе престане да ги 
врши работите кои што според овој закон му при-
паѓаат на Заводот. 

Член 15 
До донесувањето на Статутот на Заводот Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија го определува вкупниот 
број членови на Советот и именува определен број 
негови членови. 

Бројот на именуваните членови на Советот не 
може да биде поголем од бројот на членовите што 
ги избираат работниците во Заводот. 

Член 16 
Заводот ќе ги преземе работите на премерот и 

договорните обврски спрема инвеститорите што Ре-
публичката геодетска управа не ќе ги изврши до 
почетокот на работата на Заводот. 

Договорните обврски за извршените работи од 
претходниот став се пренесуваат на Заводот. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

58. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на обра-
зованието, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 годи-
на. 

Број 06-584 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОБРА-

ЗОВАНИЕТО 

Член 1 

Во Законот за самоуправните интересни заед-
ници на образованието („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74 и 48/74) член 45 се брише. 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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59. 

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 ПРЕ-
СТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Законот за елементите за формирање на 
цените на здравствените услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот па 
здружениот труд, одржана на 22 февруари 1977 го-
дина и на седницата на Собранието на Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, одржана на 24 февруари 1977 година. 

Број 06-628 
24 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Член 1 
Законот за елементите за формирање на цени-

те на здравствените услуги („Службен весник на 
СРМ", бр. 6/72) престанува да важи со денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

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

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

60. 

Врз основа на член 23 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за пријавување и 
испитување потеклото на имотот („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 42/76), Законодавно-правната ко-
мисија на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на 36-тата седница, одржана на 
18 февруари 1977 година, го утврди пречистениот 
текст на Законот за пријавување и испитување по-
теклото на имотот. 

Пречистениот текст на Законот за пријавува-
ње и испитување потеклото на имотот ги опфаќа 
Законот за пријавување и испитување потеклото 
на имотот („Службен весник на СРМ" бр. 20/74) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за пријавување и испитување потеклото на имотот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/76), во кои е оз-
начено времето на нивното влегување во сила. 

Број 09-610 
18 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Димче Козаров, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕК-
ЛОТО НА ИМОТОТ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот и постап-

ката за пријавување и испитување потеклото на 
имотот на граѓаните и условите за преминување 
во општествена сопственост на имотот за кој ќе се 
утврди дека не е стекнат со личен труд, согласно 
со начелото на распределба според резултатите од 
трудот, со наследство, подарок или на друг зако-
нит начин (имот стекнат на незаконит начин). 

Член 2 
Како имот, во смисла на овој закон, се сметаат 

неподвижниот имот и имотните права, како и под-
вижниот имот од поголема вредност. 

Вредноста на имотот чие потекло се испитува 
се утврдува според вредноста во времето на него-
вото стекнување. 

Член 3 
Во смисла на овој закон, сите граѓани се долж-

ни на надлежниот орган на општината, според ме-
стото на живеалиштето на граѓаните, да го прија-
ват целокупниот неподвижен имот што на денот на 
влегувањето во сила на овој закон го поседуваат 
на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија како и промените што ќе 
настанат со прибавувањето на неподвижниот имот. 

На обврската за пријавување во смисла на овој 
закон не подлежат земјиштето на земјоделските 
производители, зградите и економските објекти на 
домаќинствата на земјоделските производители. 

Пријавата од став 1 на овој член граѓанинот е 
должен да ја поднесе во рок од 15 дена од денот 
на стекнувањето на сопственост на неподвижниот 
имот. 

Граѓанинот кој поседува неподвижен имот на 
денот на влегувањето во сила на овој закон дол-
жен е да поднесе пријава во рок од 90 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 4 
На испитување потеклото подлежи имотот што 

граѓанинот го има на денот на влегувањето во сила 
на овој закон, како. и имотот стекнат во времето 
на неговото важење. 

На испитување потеклото подлежи и оној имот 
што граѓанинот го подарил, отуѓил, или на друг 
начин го пренесол на член на неговото семејство 
или на други лица, или го употребил на друг 
начин. 

Член 5 
Како имот стекнат на незаконски начин се 

смета особено: 
— имотот стекнат врз основа на договор за из-

градба или купување на зграда или друга непод-
вижност, договор за купување на подвижни пред-
мети, или друга правна работа склучена со опште-
ствено правно лице под поповолни услови од про-
пишаните или вообичаените, со што е стекната 
општествено неоправдана корист; 

— имотот стекнат со средства добиени врз ос-
нова на договор за кредит склучен со користење 
на привилегии, општествена положба или јавни 
овластувања, како и имотот стекнат со ненаменско 
користење на кредитот; 

— имотот стекнат со користење на услуги од 
општествени правни лица без надоместок или по 
пониски цени од стварните; 

— имотот стекнат со недозволен промет на 
градежно неизградено земјиште во општествена 
сопственост, како и со располагање со станарско 
право, спротивно на законот; 

— имотот стекнат со средства остварени со 
вршење на недозволена дејност или вршење деј-
ност без одобрение од надлежен орган и 
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— имотот стекнат со наследство, ако остави-
телот тој имот го стекнал на незаконит начин. 

Член 6 
Постапка за испитување потеклото на имотот 

нема да се води кога имотот е стекнат со работа во 
странство, освен ако дејствата со кои е стекнат 
претставуваат кривично дело според прописите на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 7 
Имотот одземен во постапката за испитување 

потеклото на имотот станува општествена сопстве-
ност, а правата, обврските и одговорностите во по-
глед на користењето, управувањето и располага-
Њјето со општествените средства што се однесуваат 
на подвижниот имот и се пренесуваат на општи-
ната на чие подрачје граѓанинот има живеалиште, 
додека правата, обврските и одговорностите во по-
глед на општествените средства, што се однесуваат 
на неподвижниот имот и се пренесуваат на општи-
ната на чие подрачје се наоѓа тој имот. 

Ако во постапката се утврди дека е оштетено 
определено општествено правно лице, имотот стек-
нат на незаконит начин се одзема во негова полза 
и тоа во висина на оштетувањето. 

Член .8 
Ако во постапката се утврди дека незаконски 

стекнатиот имот граѓанинот го подарил или на 
друг начин го отуѓил во полза на членовите на 
неговото семејство или други лица, од него ќе се 
одземе друг имот во противвредност, а доколку тоа 
не е можно, незаконски стекнатиот имот ќе се од-
земе од оној на кого му е пренесен, освен од со-
весниот прибавувач по основа на двострано-товар-
ни правни дела кој не е член на семејството на 
граѓанинот. 

Член 9 
Ако граѓанинот против кого се води постапка 

умре, постапката за испитување потеклото на имо-
тот ќе се доврши, а имотот стекнат на незаконит 
начин ќе се одземе од наследниците, доколку него 
го стекнале по основ на остварени наследни права. 

Член 10 
Органи за испитување потеклото на имотот се 

општинските комисии за испитување потеклото на 
имотот (општинска комисија) и Републичката ко-
мисија за испитување потеклото на имотот (Репу-
бличка комисија). 

Општинската комисија ја именува собранието 
на општината, а Републичката — Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 11 
Составот и бројот на членовите на општинска-

та комисија го определува собранието на општи-
ната. 

Претседателот и членовите на комисијата има-
ат заменици. 

За претседател и заменик на Комисијата се 
именуваат дипломирани правници. 

Член 12 
Општинската комисија поведува и води пос-

тапка за испитување потеклото на имотот според 
местото на живеалиштето, односно на престојува-
лиштето, на граѓанинот. 

Ако не може да се утврди живеалиштето, од-
носно престојувалиштето, на граѓанинот, постап-
ката се поведува и се води според местото каде 
што се наоѓа имотот. 

Општинската комисија ги врши следниве ра-
боти: 

— прима пријави и собира податоци за имотот 
на граѓаните, 

— оценува врз основа на прибраните податоци 
дали има основ за поведување постапка за испи-
тување потеклото на имотот, 

— донесува решение за одземање на имотот 
стекнат на незаконит начин и 

— врши и други работи утврдени со закон и 
со други прописи. 

Член 13 
Општинската, односно Републичката комисија 

ги информира самоуправните организации, орга-
ните на работничката контрола и другите заинте-
ресирани органи и организации за причините од 
кои потекнуваат општествено неоправданите соци-
јални разлики и појави на незаконско стекнување 
имот. 

Општинската и Републичката комисија за сво-
јата работа му поднесуваат извештај на собрани-
ето на општината, односно на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, а општествено-
политичките организации ги известуваат по нивно 
барање. 

Член 14 
Стручните и административните работи на оп-

штинската комисија ги врши органот што ќе го 
определи собранието на општината. 

За вршење на работите од став 1 на овој член 
собранието на општината може да утврди да се 
формира посебна стручна служба. 

Член 15 
Републичката комисија се состои од претседа-

тел и четворица членови. 
Претседателот и членовите на комисијата има-

ат заменици. 

Член 16 
Републичката комисија решава во втор степен 

по жалбите изјавени против решенијата на оп-
штинските комисии и, по потреба, им дава упат-
ства и објаснување за нивната работа. 

Член 17 
Стручните и административните работи на Ре-

публичката комисија ги врши Републичкиот се-
кретаријат за финансии. 

Средствата за работа на Републичката комисија 
се обезбедуваат во пресметката на Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

Член 18 
- Јавниот обвинител, јавниот правобранител, оп-

штествениот правобранител на самоуправувањето, 
органите на управата, Службата на општественото 
книговодство и органите на работничката контро-
ла ќе поднесат предлог за поведување постапка за 
испитување потеклото на имотот до општинската 
комисија, ако во вршењето на работите од нивната 
надлежност дознаат за факти кои укажуваат дека 
некој граѓанин стекнал имот на незаконит начин. 

Иницијатива за поведување постапка можат да 
дадат и организациите на здружен труд, месните 
заедници, општествено-политичките и општестве-
ните организации и други општествени правни ли-
ца, ако дознаат за факти кои укажуваат дека не-
кој граѓанин стекнал имот на незаконит начин. 

Кон предлогот се прилагаат податоци и изве-
стувања со кои се потврдуваат наводите од пред-
логот. 

Постапка за испитување потеклото на имотот 
може да поведе и комисијата по своја иницијатива. 

Иницијатива за поведување постапка до коми-
сијата можат да дадат граѓаните и нивните здру-
женија. Кон поднесокот со кој се покренува ини-
цијатива се прилагаат податоци. 

Општинската комисија е должна да го разгле-
да предлогот, односно иницијативата од ставовите 
1, 2 и 5 од овој член и по него да се произнесе 
најдоцна во рок од 30 дена по приемот. 

Член 19 
Органите, организациите и граѓаните се долж-

ни, по барање од надлежната комисија, да даваат 
потребни податоци во врска со имотот на граѓани-
нот чие потекло е предмет на испитување. 
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Податоците од претходниот став претставуваат 
службена тајна. 

Член 20 
Ако врз основа на добиениот предлог, односно 

на иницијативата од органите и организациите од 
член 18 од овој закон, или прибраните податоци, 
општинската комисија оцени дека постои основ за 
поведување постапка за испитување потеклото на 
имотот, ќе донесе решение за поведување постапка. 

По поведувањето на постапката за испитување 
потеклото на имотот, комисијата ќе го повика гра-
ѓанинот да поднесе пријава за потеклото на имо-
тот. Кон пријавата граѓанинот е должен да прило-
жи или предложи докази за потеклото на имотот 
и тоа во рок што ќе му го одреди комисијата, а 
кој не може да биде покус од 30 дена. 

Комисијата е должна на граѓанинот и на под-
носителот на предлогот да му достави решение за 
поведување постапка, а решението дека нема ме-
сто за поведување постапка на подносителот на 
предлогот и на јавниот правобранител. 

Против решението со кое се поведува постапка 
не може да се изјави жалба, а против решението 
со кое се утврдува дека нема место за поведување 
постапка, подносителот на предлогот и јавниот 
правобранител можат да изјават жалба. 

Со поведувањето на постапката комисијата е 
должна да изврши попис на имотот на граѓанинот 
и да донесе решение за забрана на отуѓувањето и 
оптоварувањето на имотот на граѓанинот "до завр-
шувањето на постапката. 

Против решението од претходниот став на овој 
член не може да се изјави жалба. 

Постапката за испитување потеклото на имо-
тот е јавна. 

Член 21 
Ако комисијата се посомнева во точноста на 

податоците наведени во пријавата, односно изне-
сени на сослушувањето на граѓанинот, ќе прибави 
податоци и од други органи и организации. 

Член 22 
АКО граѓанинот не поднесе пријава, или во оп-

ределениот' рок не ги отстрани недостатоците во 
поднесената пријава, а податоците со кои распо-
лага комисијата укажуваат дека имотот е стекнат 
на незаконит начин, комисијата ќе продолжи со 
постапката за испитување потеклото на имотот врз 
основа на расположливите податоци. 

Член 23 
Ако во пријавата, како основ за потеклото на 

имотот се наведува добиен заем или подарок од 
друго лице, надлежниот орган може да го испи-
тува потеклото на имотот и на лицето што го да до 
заемот, односно подарокот. 

Член 24 
Кога општинската комисија во текот на пос-

тапката ќе утврди дека постои основано сомнение 
оти имотот е стекнат со кривично, дело, ќе го из-
вести надлежниот јавен обвинител а ќе продолжи 
со постапката според одредбите на овој закон. 

Член 25 
Кога општинската комисија во текот на пос-

тапката ќе утврди дека постои основано сомнение 
оти имотот е стекнат или настанат од непријавен 
доход, односно приход, ќе продолжи со постапката 
и за тоа ќе го извести општинскиот орган на упра-
вата надлежен за приходи. 

Член 26 
Кога општинската комисија во текот на пос-

тапката ќе утврди дека неподвижниот имот на 
граѓанинот го надминува законскиот максимум, а 
постапката ја запрела во смисла на член 33 од 
овој закон, должна е за тоа да го извести општин-
скиот орган на управата надлежен за имотно-
правни работи. 

Член 27 
Основот за стекнување на имотот граѓанинот 

го докажува со следниве докази: 
1. нето примањата по основ на работен однос, 

договор за дело, авторски хонорар, пензија, инва-
лиднина, награда и надоместок, добивка од игри 
на среќа, премии за осигурување и други примања 
— со потврда од исплатителот; 

2. личниот доход од самостојно вршење на сто-
пански и нестопански дејности — со, правосилно 
решение за облог со данок. Под личен доход се 
смета основицата за облог со данок. Ако граѓани-
нот е задолжен со данок во годишен паушален из-
нос, висината на личниот доход се утврдува спо-
ред начинот пропишан во Законот за даноците на 
граѓаните; 

3. приходите од издавање во закуп и подзакуп 
на згради и други подвижни и неподвижни пред-
мети, приходите од имотот и имотни права, како 
и приходите од застапништво и посредување — со 
доказ дека тие приходи се пријавени кај општин-
скиот орган за приходи за оданочување, намалени 
за износот на платените даноци, придонеси, такси 
и надоместоци; 

4. приходите од продажба на неподвижности и 
права — со заверен договор за купопродажба, од-
носно пренос до износот на договорениот надоме-
сток намален за износот на платениот данок на 
неподвижности и права; 

5. наследениот имот, или имотот стекнат со до-
говор за доживотна издршка, со подарок, со рас-
поред на имотот за време на животот или на друг 
правно основан начин — со правосилно решение 
за наследство, договор за доживотна издршка, до-
говор за подарок, со решение за распоред на имо-
тот, односно со соодветна исправа; 

6. неотплатениот износ на кредит — со потврда 
од банката, односно организацијата што му го дала 
кредитот; 

7. заштедите на вложителот — со потврда за 
штедење и со соодветни докази за потеклото на 
заштедите и 

8. другите приходи и доходи како и заемите 
од физички лица — со соодветни докази. 

Личните доходи и приходи се смалуваат за 
износот на платениот данок, другите општествени 
обврски и придонеси. 

Не се сметаат за лични доходи, односно при-
ход, примањата исплатени како надоместок на тро-
шоците (дневници, патни трошоци, трошоци за од-
воен живот, селидбени трошоци, теренски додаток, 
паушални износи на име трошоци за патување, на-
доместок за службена облека, надоместок за ко-
ристење на сопствен автомобил' за службени цели 
и др.), освен ако граѓанинот докаже дека стварни-
те трошоци биле пониски од примените надоместо-
ци. 

Член 28 
Ако граѓанинот не може да прибави докази 

според овој закон, можат да се користат и други 
докази. 

Член 29 
Вредноста на имотот се утврдува: 
1. На неподвижностите според утврдената ку-

попродажна цена, односно според вистинската 
вредност на изградениот објект во времето на из-
градбата. 

Ако постои разлика меѓу договорената цена и 
прометната вредност во времето на стекнувањето 
на неподвижноста како резултат на посебниот од-
нос меѓу граѓанинот и општественото правно лице, 
како вредност на неподвижноста се зема промет-
ната вредност во времето на стекнувањето. 

2. На подвижностите — според набавната це-
на во времето на набавката. 

3. На благородните метали-според откупната 
цена од Народната банка на Југославија во вре-
мето на нивната набавка. 
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Член 30 
Со цел да се утврди вредноста на имотот, опш-

тинската комисија може, по службена должност, 
да нареди вештачење. 

Член 31 
Во постапката за испитување потеклото на имо-

тот животните трошоци на граѓанинот против кого 
се води постапка и на членовите на неговото дома-
ќинство што тој ги издржува, му се признаваат во 
висина на просечните трошоци според располож-
ливите податоци на Републичкиот завод за стати-
стика, освен ако се утврди дека граѓанинот има 
значително поголеми, односно ако граѓанинот до-
каже дека имал значително помали трошоци. 

Член 32 
Кога надлежната комисија ќе утврди дека имо-

тот е стекнат на незаконит начин, ќе донесе реше-
ние за одземање на имотот. 

Решението од претходниот став содржи: 
— податоци за сопственикот на имотот, 
— означување и опис на имотот стекнат на не-

законит начин, 
— вредноста на имотот и 
— одлука за одземање на незаконито стекна-

тиот имот. 
Решението мора да биде образложено. 
Решението од став 1 на овој член комисијата 

го донесува со мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на комисијата. 

Член 33 
Ако во текот на постапката за испитување по-

теклото на имотот комисијата утврди дека граѓа-
нинот го стекнал имотот на законит начин, со за-
клучок ќе ја запре постапката. 

Со заклучокот од претходниот став комисијата 
ќе нареди симнување на забраната за отуѓување 
и оптоварување на имотот и ќе му го достави на 
надлежниот орган. 

Заклучокот од став 1 на овој член ќе се објави 
на соодветен начин во целост или во изводи до-
колку тоа го бара граѓанинот во рок од 30 дена 
од доставувањето. 

Член 34 
Решението, односно заклучокот, му се доставу-

ва на граѓанинот за чиј имот се води постапка и 
на подносителот на предлогот за поведување на 
постапката. 

Против решението граѓанинот може да поднесе 
жалба во рок од 15 дена од приемот на решението. 

Жалбата се поднесува до Републичката коми-
сија. 

Против заклучокот и решението од став 1 на 
овој член јавниот обвинител и јавниот правобра-
нител во рок од 15 дена од денот на доставувањето 
на решението, односно заклучокот можат да подне-
сат жалба до Републичката комисија. 

Член 35 
Републичката комисија по одделни предмети 

решава во полн состав. 
Комисијата ги донесува решенијата со мнозин-

ство гласови, а ги потпишува претседателот на ко-
мисијата. 

Против конечното решение на Републичката 
комисија може да се поведе управен спор во рок 
од 30 дена од приемот на решението. 

Член 36 
На сопственикот, по негово барање, може да 

му се остави во сопственост имотот за кој ќе се ут-
врди дека е стекнат на незаконит начин, доколку 
во рок од една година од правосилноста на реше-
нието, на општината и ја надомести прометната 
вредност на имотот утврдена во времето на право-
силноста на решението за одземање. 

По барањето од претходниот став одлучува ко-
мисијата. 

Член 37 
Правосилното решение од член 32 на овој за-

кон служи како основ за евидентирање на непод-
вижностите кои станале општествена сопственост, 
согласно со прописите за евиденција на неподвиж-
ностите во општествена сопственост. 

Член 38 
Правосилното решение за одземање на подвиж-

ниот имот, општинската комисија му го доставува 
на надлежниот општински орган на управата за 
извршување. 

Извршувањето на решението се врши според 
постапката за присилна наплата на даноците ча 
граѓаните. 

Член 39 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да го пропише образецот на пријавата за не-
подвижниот имот (член 3) и на пријавата за по-
теклото на имотот (член 20 став 2). 

Член 40 
За предлозите, иницијативите и пријавите за 

потеклото на имотот, претставките, барањата, жал-
бите и другите поднесоци определени со овој закон 
не се плаќа такса. 

Член 41 
Ако со овој закон не е поинаку определено, 110 

постапката за испитување потеклото на имотот се 
применуваат одредбите на Законот за општата уп-
равна постапка. 

Член '42 
Граѓанинот кој не го пријавил неподвижниот 

имот во роковите од член 3 на овој закон ќе се 
казни за прекршок со парична казна од 500 до 
5.000 динари. 

Граѓанинот кој, со намера да ја одбегне постап-
ката за испитување потеклото на имотот, не го 
пријавил неподвижниот имот во смисла на член 
20 став 2, даде неточни податоци за имотот или во 
текот на^ постапката го отуѓи, оштети или уништи 
имотот, ќе се казни за кривично дело со затвор до 
1 година. 

Член 43 
Одговорното лице во организацијата кое ќе од-

бие по барање на комисијата да даде податоци, во 
определениот рок од комисијата (член 19 од Зако-
нот), по пријава на општинската комисија, ќе се 
казни за прекршок со парична казна од 500 до 
2.000 динари. 

61-
Врз основа на член 198 став 1 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на заедничка седница на сите со-
бори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ 

НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I 
Се формира Комисија на Собранието на Соци-

јалистичка Република Македонија за следење на 
спроведувањето на Законот за здружениот труд 
(Комисија). 

II 
Комисијата го следи спроведувањето на Зако-

нот, а особено: 
— дава иницијативи и ја поттикнува активнос-

та на работниците во основните и други организа-
ции на здружениот труд и на работните луѓе во 
другите самоуправни организации и заедници и во 
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општините и нивните делегати и делегации во спро-
ведувањето на Законот; 

— остварува увид во самоуправната практика 
и укажува на искуствата заради нејзиното уна-
предување; 

— поведува иницијативи за донесување на ак-
ти и преземање мерки за спроведување на Законот. 

III 
Комисијата остварува соработка со надлежни-

те органи и организации во Републиката, органите 
на општествено-политичките организации во Ре-
публиката и со општините, како и со Комисијата 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија за следење на спроведува-
њето на Законот за здружениот труд. 

IV 
Комисијата во својата работа ги користи и се 

потпира врз научните сознанија и достигањата на 
науката. 

' Во работата на Комисијата можат да учеству-
ваат научни, стручни и јавни работници и прет-
ставници на организации на здружениот труд и 
други самоуправни организации и заедници и 
здруженија. 

V 
Комисијата има претседател и определен број 

членови. 
Собранието, од редот на делегатите, избира 

претседател и по тројца членови од секој собор. 
По еден член во Комисијата делегираат: 
— Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија; 
— Централниот комитет на Сојузот на кому-

нистите на Македонија; 
— Републичката конференција на Социјалис-

тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија; 
— Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-

кедонија; 
— Републичкиот одбор на Сојузот на здруже-

нијата на борците од НОВ на Македонија; 
— Републичката конференција на Сојузот на 

социјалистичката младина на Македонија; 
— Стопанската комора на Македонија: 
— Заедницата на општините и градовите на 

Македонија; 
— Задружниот сојуз на Македонија. 

/VI 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06—564 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 
Претседател 

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

62. 
Врз основа на член 200 од Деловникот на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ НА ГОДИНАТА НА 

ЗАШТИТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА 
ЧОВЕКОВАТА ЖИВОТНА И РАБОТНА 

ОКОЛИНА 

I 
Се формира Совет на Годината на заштитата и 

унапредувањето на човековата животна и работна 
околина, како општествено тело на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија (Совет на 
Годината). 

II 
Советот на Годината: 
1. Ќе донесе програма за активностите во Годи-

ната на заштитата и унапредувањето на човекова-
та животна и работна околина. Со програмата ќе 
се утврдат актуелните и долгорочните задачи што 
треба да се преземат во 1977 година заради забр-
зување на трајната акција на остварувањето на 
општествените цели утврдени со општествените до-
кументи, со Програмата на Претседателството на 
СК ССРНЈ и со Програмата на Советот на Годи-
ната на заштитата и унапредувањето на човековата 
животна и работна околина на Собранието на 
СФРЈ. 

2. Ќе ги поттикнува и ќе им укажува општес-
твена поддршка на сите субјекти ангажирани во 
Годината на заштитата и унапредувањето на чове-
ковата животна и работна околина во извршува-
њето на нивните програми. 

3. Со својата активност ќе придонесува за вкуп-
ната општествена акција за заштита и унапредува-
ње на човековата животна и работна околина и 
ќе настојува да ги ангажира сите фактори кои 
можат да придонесат за подобрувањето на основ-
ните елементи на човековата животна и работна 
околина. 

4. Ќе ги поттикнува средствата за јавно ин-
формирање, во согласност со својата општествена 
функција, да придонесуваат за развивањето на нај-
широка општествена акција за заштита и унапре-
дување на човековата животна и работна околина. 

5. Ќе предлага доделување повелби и други 
признанија за резултатите во областа на заштита-
та и унапредувањето на човековата животна и ра-
ботна околина, а може и сам да востанови и да 
доделува такви повелби и други признанија. 

6. Ќе врши и други работи во врска со Година-
та на заштитата и унапредувањето на човековата 
животна и работна околина во Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

III 
Советот на Годината ќе остварува соработка со 

сите заинтересирани органи, општествено-политич-
ки организации и други самоуправни организации 
и заедници во Републиката, кои во својата работа 
се ангажирани и пројавуваат активност во зашти-
тата и унапредувањето на човековата животна и 
работна околина. 

Советот на Годината ќе остварува непосредна 
соработка со Советот на годината на заштитата и 
унапредувањето на човековата животна и работна 
околина на Собранието на СФРЈ. 

IV 
Советот на Годината има претседател и опре-

делен број членови. 
Претседателот и тројца членови на Советот на 

Годината ги именува Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

По еден член во Советот на Годината деле-
гираат: 

1. Републичката конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија; 

2. Централниот комитет на Сојузот на комунис-
тите на Македонија; 

3.Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија; 

4. Републичката конференција на Сојузот на 
социјалистичката младина на Македонија; 

б.Републичкиот одбор на Сојузот на здружени-
јата на борците од НОВ на Македонија; 

6. Конференцијата за општествена активност 
на жените на Македонија; 

7. Заедницата на општините и градовите на 
Македонија; 

8. Советот за заштита на човековата околина; 
9. Советот за грижи и воспитување на децата; 

10. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија; 

11.Републичкиот секретаријат за урбанизам, стан-
бени и комунални прашања; 
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12. Републичкиот секретаријат за сообраќај и 
врски; 

^,Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија; 

14. Републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство; 

15. Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика; 

16. Републичкиот секретаријат за образование 
и наука; 

17. Републичкиот секретаријат за култура; 
18. Републичкиот секретаријат за внатрешни 

работи; 
19. Републичкиот секретаријат за народна од-

брана; 
20. Републичкиот штаб за цивилна заштита; 
21. Републичкиот завод за општествено пла-

нирање ; 
22. Стопанската комора на Македонија; 
23. Собранијата на републичките самоуправни 

интересни заедници; 
24. Македонската академија на науките и умет-

ностите; 
25. Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје; 
26. Сојузот на инженерите и техничарите на 

Македонија; 
27. Сојузот на урбанистите на Македонија; 
28. Сојузот на архитектите на Македонија; 
29. Македонското лекарско друштво; 
30. Здружението на новинарите на Македонија; 
31. Друштвото на економистите на Македонија; 
32. Друштвото на правниците на Македонија; 
33. Хидробиолошкиот завод — Охрид; 
34. Сојузот на друштвата „Пријатели на шуми-

те" на Македонија; 
35. Советот за просторно планирање; 
36. Републичкиот хидрометеоролошки завод. 

V 
За резултатите постигнати во Годината на заш-

титата и унапредувањето на човековата животна 
и работна околина Советот на Годината ќе му под-
несе извештај на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, најдоцна до 30 април 1978 
година. 

V I 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06—565 
22 февруари 1977 год. 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

63. 
Врз основа на член 86 точка 3 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, а во врска со точка 5 став 2 од Одлу-
ката за формирање Комисија за следење на спро-
ведувањето на Законот за здружениот труд, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА НА ,СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I 
За претседател и членови на Комисијата ча 

Собранието на СРМ за следење на спроведувањето 
на Законот за здружениот труд од редот на делега-
тите се избираат: 

— за претседател Бурхан Адеми, потпретсе-
дател на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија; 

— за членови: 
Ана Стефковска, 
Мирко Гроздановски и 
Драшко Исаевски 

делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија; 

Јован Станоевски, 
Атанас Каракамчев и 
Андон Тошев 

делегати во Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија; 

Никола Бошалевски, 
д-р Бранко Зеленков и 
Боге Сотировски 

делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

И 
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 06—585 
22 февруари 1977 год. 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

64. 
Врз основа на член 86 точка 3 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, а во врска со точка IV став 2 од Одлу-
ката за формирање Совет на Годината на заштита-
та и унапредувањето на човековата животна и ра-
ботна околина, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ НА ГОДИНАТА НА ЗАШТИТАТА 
И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ЖИ-

ВОТНА И РАБОТНА ОКОЛИНА 

I 
За претседател и членови на Советот на Годи-

ната на заштитата и унапредувањето на човековата 
животна и работна околина се именуваат: 

— за претседател Крсте Марковски, делегат во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ и член на Делегацијата на Собранието на 
Соборот на републиките и покраините во Собра-
нието на СФРЈ; 

— за членови: 
Александар Смилевски, претседател на Одбо-

рот за станбено-комунални прашања и урбанизам 
на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ; 

Јово Камберски, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ; 

Анастас Костојчиновски, претседател на Одбо-
рот за урбанизам и станбено-комунални прашања 
на Соборот на општините на Собранието на СРМ. 

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 06—586 Претседател 
22 февруари 1977 год. на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 
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65. 
Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
73 став 2 од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ" број 10/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 22 февруари 
1977 година, донесе 

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

ВО БИТОЛА 

I 
За судија на Окружниот суд во Битола се 

избира: 
Бранко Цонкински, досегашен судија на Опш-

тинскиот суд во Битола. 

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 06—587 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

бб. 
Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
42 од Законот за судовите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" број 41/75), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 22 
февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВ-
НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ 

I 
За постојан судија на Основниот суд на здру-

жениот труд во Скопје се избира: 
Душан Давчев, правен советник во „Просветно 

дело" во Скопје. 

И 
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 06—588 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 
Претседател 

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

67. 
Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 35 
од Законот за јавното обвинителство („Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 
бр.- 10/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на заедничка седница на сите со-
бори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ОКРУЖЕН ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ ВО БИТОЛА 

I 
За заменик окружен јавен обвинител во Бито-

ла се именува: 
Јордан Бојаџиев, досегашен заменик окружен 

јавен обвинител во Битола. 

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 06—589 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

68. 
Врз основа на член 76 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
10/76), и член 49 став 2 од Законот за судовите на 
здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СУДИИТЕ-ПОРОТНИ-
ЦИ ВО: ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, 
СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, ОК-
РУЖНИТЕ СУДОВИ И ОКРУЖНИТЕ СТОПАН-
СКИ СУДОВИ И НА ПОВРЕМЕНИТЕ СУДИИ ВО 
СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДО-
НИЈА И ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

I 
На судиите — поротници во: Врховниот суд на 

Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, ок-
ружните судови и окружните стопански судови и 
на повремените судии во Судот на здружениот труд 
на Македонија и во основните судови на здруже-
ниот труд им се исплатува надоместок на трошоци-
те за деновите поминати надвор од местото на по-
стојано живеење заради вршење на нивната функ-
ција и надоместок за изгубената заработувачка ут-
врден со оваа одлука. 

II 
Надоместокот на трошоци за деновите поми-

нати надвор од местото на живеење опфаќа изда-
тоци за превоз со редовни сообраќајни средства, 
односно надоместок во вид на ' километража за 
одење до седиштето на судот и враќање во местото 
на постојано живеење, како и трошоците за исхра-
на и ноќевање (дневница). 

Надоместок за превоз припаѓа за патување из-
вршено со редовно сообраќајно средство. 

Надоместок во вид на километража припаѓа 
само за релација на која не сообраќа редовно пре-
возно средство, под услов оддалеченоста од место-
то на постојано живеење до седиштето на судот да 
е поголема од 4 км. во една насока. Надоместокот 
се утврдува на 2,50 динари за изминат километар. 

Надоместок на трошоците за исхрана и ноќе-
вање му припаѓа на судијата—поротник и на по-
времениот судија ако поради доаѓање во судот тре-
ба да помине надвор од неговото место на постојано 
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живеење повеќе од 8 часа, пресметувајќи го и вре-
мето потребно за доаѓање во седиштето на судот и 
враќање назад. 

III 
Надоместок за изгубена заработувачка им при-

паѓа на судиите—поротници и на повремените су-
дии вработени во организациите на здружен труд, 
самоуправните интересни заедници и во другите 
општествено-правни лица, на работните луѓе кои 
самостојно вршат дејност со личен труд, на земјо-
делците и на работните луѓе кои со личен труд са-
мостојно во вид на занимање вршат уметничка, 
културна или друга професионална дејност. 

Надоместок за изгубена заработувачка на дру-
гите лица им се определува според занимањето и 
изгубеното време, со тоа што надоместокот не мо-
же да биде помал од 150 динари, ниту поголем од 
300 динари дневно. 

На пензионерите, домаќинките и другите лица 
кои не се опфатени во став 1 од оваа точка им се 
исплатува надоместок во паушален износ до 100 
динари дневно, зависно од времето поминато во из-
вршувањето на судската функција. 

На судиите—поротници и на повремените су-
дии вработени во организациите на здружен труд, 
самоуправните интересни заедници и во другите 
општествено-правни лица, надоместокот за изгубе-
на заработувачка им се исплатува во висина па 
дневната заработувачка. 

IV 
Надоместоците од точка II од оваа одлука на 

судиите—поротници и на повремените судии им 
се исплатуваат веднаш по извршувањето на нив-
ната функција. 

На судиите—поротници и на повремените су-
дии од точка III од оваа одлука ќе им се издаде 
потврда за времето што го поминале вршејќи ја 
нивната функција, заради остварување на правото 
на рефундација на органот, односно организација-
та каде што се вработени. 

V 
Административната комисија на Собранието па 

Социјалистичка Република Македонија ја утврду-
ва висината на дневницата од точка II став 4 од 
оваа одлука. 

/VI 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за надоместоците 
на судиите—поротници на окружните судови, сто-
панските судови и Врховниот суд на Македонија и 
за наградите на судиите—поротници на стопан-
ските судови („Службен весник на СРМ" бр. 19/66). 

VII 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06—614 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 
Претседател 

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

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО 

ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АВНОЈ 

Се разрешуваат од членови на Одборот за На-
градата на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија, поради истек на вре-
мето за кое се избрани, и тоа: 

Гога Николовски, 
д-р Благој Попов и 
д-р Александар Спасов. 

II 
За членови на Одборот за Наградата на Анти-

фашистичкото веќе на народното ослободување на 
Југославија се избираат: 

Владо Малески, член на Претседателството на 
Социјалистичка Република Македонија; 

д-р Горѓи Филиповски, потпретседател на Ма-
кедонската академија на науките и уметностите; 

д-р Вулнет Старова, потпретседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

III 
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 06—590 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

69. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за На-

градата на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ" број 59/72), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 го-
дина, донесе 

70. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" број 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУ-

ЛОЗА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Ј 
Се разрешуваат членовите на Советот на Ин-

ститутот за туберкулоза на СР Македонија, поради 
истек на мандатот: 

— Аница Божинова, 
— Живко Видоевски, 
— Нада Вавриновиќ, 
— д-р Никола Милошевски, и 
— Владо Трповски. 

II 
За членови на Советот на Институтот за тубер-

кулоза на СР Македонија се именуваат: 
— д-р Рената Парлиќ, лекар во Специјалната 

болница за белодробна туберкулоза во Јасеново, 
— Јовица Поповски, на работа во Фабриката 

„11 Октомври" во Куманово, член на Комисијата 
за работни и животни услови на Претседателството 
на Сојузот на синдикатите на Македонија, 

— Месут Сулејмани, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ (Тетово), 

— д-р Вера Талеска — Николовска, пнеумо-
фтизиолог во Градската општа болница во Скопје. 

— Невенка Ќосева, социјален работник во Цр-
вениот крст на Македонија. 
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III 
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 06—591 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

инж. Љубомир ГИГОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

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

71. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" број 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат членовите на Советот на Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита во Скоп-
је, поради истек на мандатот: 

— д-р Стеван Грдановски, 
— д-р Георги Дацев, 
— д-р Саво Миронски, 
— Раде Петровски, 
— д-р Милан Петровски и 
— д-р Рефет Ферати. 

И 
За членови на Советот на Републичкиот завод 

за здравствена заштита се именуваат: 
— Вера Јанева, дипл. економист во Заедницата 

на здравствените работни организации на Македо-
нија; 

— Ристо Бочваров, дипл. правник, секретар на 
Конфекцијата „Астибо" во Штип; 

— д-р Адам Адамов, хирург во Медицинскиот 
центар во Куманово; 

— Александар Мишев, директор на Специјал-
ниот завод во Демир Капија; 

— Бранко Татабитовски, советник во Републич-
киот одбор на Сојузот на синдикатите за опште-
ствени дејности; 

— д-р Слободан Радовиќ, микробиолог, сани-
тарен мајор во Воената болница во Скопје. 

III 
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 06—592 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

72. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ 

БОЛЕСТИ ВО ДЕМИР ХИСАР 

Се разрешуваат членовите на Советот на Бол-
ницата за душевни болести во Демир Хисар, поради 
истек на мандатот: 

— д-р Пеце Ангелевски, 
— Божин Поповски, 
— Елена Јанева и 
— д-р Владо Петковски. 

II 
За членови на Советот на Болницата за ду-

шевни болести во Демир Хисар се именуваат: 
— Трајан Мијаковски, делегат во Републичка-

та заедница за физичка култура, на работа во Соб-
ранието на општината Демир Хисар; 

— д-р Љубен Доревски, лекар во Здравствениот 
дом во Ресен; 

— д-р Петрит Аголи, лекар во Медицинскиот 
центар во Охрид; 

— д-р Горѓи Кипровски, неуропсихијатар во 
Болницата за нервни и душевни болести во Бар-
довци. 

I I I 
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 06—593 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

73. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА 
ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ЈАСЕНОВО 

Се разрешуваат членовите на Советот на Спе-
цијалната болница за белодробна туберкулоза во 
Јасеново, поради истек на мандатот: 

— Никола Арсов, 
— Киро Арсов, 
— д-р Стоилко Андреевски, 
— д-р Атанас Граматиков, 
— Костадин Жежов, 
— д-р Ристо Нановиќ и 
— Владо Панов. 
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II 

За членови на Советот на Специјалната бол-
ница за белодробна туберкулоза во Јасеново се 
именуваат: 

— д-р Петар Спасов, физиолог во Институтот 
за туберкулоза на СРМ; 

— д-р Мирослав Мешков, стоматолог во Меди-
цинскиот центар во Титов Велес; 

— Марија Ристовска, наставник во Основното 
училиште „Кирил и Методиј" — во с. Извор; 

— Живко Патиќов, претседател на Синдикатот 
на општествените дејности на Собранието на оп-
штина Титов Велес: 

— Душко Наков, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ во Куманово; 

— д-р Петар Кузмановски, на работа во Ме-
дицинскиот центар во Прилеп; 

— Радмила Милутиновиќ, виша медицинска 
сестра во Школата за виши медицински сестри во 
Битола. 

III 
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 06—594 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

Ш 
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 06—595 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

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

74. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за 

здравство („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА 
ЗА КОСНОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД 

Се разрешуваат членовите на Советот на Спе-
цијалната болница за коснозглобна туберкулоза во 
Охрид, поради истек на мандатот: 

— д-р Петрит Аголи, 
— Стојан Наумовски, 
— Чедомир Неловски, 
— Кочо Стојановски, 
— Кенан Бајрами и 
— Мирко Мирчевски. 

II 
За членови на Советот на Специјалната болница 

за коснозглобна туберкулоза во Охрид се имену-
ваат: 

— д-р Јован Ковачевски, педијатар во Меди-
цинскиот центар во Струга; 

— д-р Пеце Ангеловски, директор на Медицин-
скиот центар во Битола; 

— д-р Здравко Ангеловски, лекар во Меди-
цинскиот центар во Дебар; 

— Рефик Мусли, претседател на Општинскиот 
одбор на Црвениот крст во Охрид; 

— проф. д-р Димко Кепевски, ортопед во ООЗТ 
Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот 
факултет во Скопје; 

— Боре Калај циевски, управник на Центарот 
за социјални работи во Струга. 

75. 
Врз основа на член 64 став 3 од Законот за 

социјалната заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР 

И ГЛАС - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат членовите на Советот на Цен-
тарот за слух, говор и глас во Скопје, поради истек 
на мандатот: 

— д-р Џевад Алибеговски, 
— д-р Петко Георгиевски, 
— Ратка Илиевска, 
— д-р Димитар Кикерков, 
— Мартин Мартиновски и 
— Оливера Поповска. 

II 
За членови на Советот на Центарот за слух, 

говор и глас во Скопје се именуваат: 
— Милица Милиќ, на работа во Републичкиот 

завод за социјални прашања; 
— д-р Пенчо Шукаров, специјалист во Аудио-

лошкиот центар во Скопје; . 
— Петар Липковски, судија на Стопанскиот суд 

на Македонија; 
— Надежда Милосавлевиќ, дипл. логопед, на ра-

бота во Заводот за ментално здравје во Скопје; 
— Слободанка Гоновска, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ, професор 
во Училиштето за занимања во Битола; 

— Регаипе Османи, потпретседател на Самоуп-
равната интересна заедница за детска заштита, 
учителка во Основното училиште „Бајрам Шабани" 
во Куманово. 

Ш 
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 06—596 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
- труд, 

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

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

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
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76. 
Врз основа на член 17 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ООЗТ 

ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ВО СКОПЈЕ 

За член на Советот на ООЗТ - Институт за 
овоштарство — Скопје, се именува: 

инж. Тодор Рунчевски, раководител на ООЗТ 
Кооперација во ЗИК „Преспанско јаболко" во Ре-
сен. 

И 
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 06—'597 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

Ш 
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 06—698 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

77. 
Врз основа на член 64 став 3 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
број 16/70), Собранието на Социјалистичка Репубт 
лика Македонија на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА 

I 
Се разрешуваат членовите на Работната заедг 

ница на Републичкиот завод за социјални праша-
ња, поради истек на мандатот: 

— Марија Карагонова, 
— Момир Михајловски, 
— Кирил Чавдар, 
— Митко Алексов, и 
— Ајрула Луан. 

II 
За членови на Работната заедница на Репуб-

личкиот завод за социјални прашања се именуваат: 
—,Ратка Илиевска, директор на Центарот за 

професионална рехабилитација на младинци со 
оштетен слух, 

— Живко Видоевски, директор на Центарот за 
социјална работа во Тетово, 

— Здравко Костовски, социјален работник во 
Центарот за социјална работа во Штип. 

— д-р Соња Илиќ, на работа во Заводот за 
ментално здравје во Скопје, 

— Лирим Пашоли, секретар на Општинскиот 
совет на Сојузот на синдикатите на Македонија во 
Дебар. 

78. 
Врз основа на член 64 став 3 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
16/74), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 22 февруари 1977 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЗАВОДОТ 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 

СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат членовите на Собирот на ра-

ботниците на Заводот за рехабилитација на деца 
и младинци со оштетен вид во Скопје, поради ис-
тек на мандатот: 

— Глигор Глигоровски, 
— Чедо Зафировски, 
— Климе Каневче, 
— Благородна Мингова и 
— д-р Исмаил Исмаили. 

II 
За членови на Собирот на работниците на За-

водот за рехабилитација на деца и младинци со 
оштетен вид во Скопје се именуваат: 

— д-р Борче Мицевски, специјалист во Кли-
никата за очни болести во Скопје; 

— Љубица Кочкова, советник во Самоуправ-
ната интересна заедница за општествена заштита 
на децата во Скопје; 

— д-р Тихомир Милев, лекар во Медицинскиот 
центар во Штип; 

— Методија Муратовски, секретар на Собра-
нието на општината ,,,Центар" во Скопје; 

— Ѓоре Петров, помошник директор на Меди-
цинскиот центар во Титов Велес. 

Ш 
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 06—599 
22 февруари 1977 година 

' Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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79. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Ре-

публичкиот завод за унапредување на домаќин-
ството („Службен весник на СРМ" бр. 29/73), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ДОМАКИНСТВОТО 

Се разрешуваат членовите на Собирот на ра-
ботниците на Републичкиот завод за унапредување 
на домаќинството, поради истек на мандатот: 

— Ѓулдана Али, 
— Злата Дракуловска, 
— д-р Соња Илиќ и 
— Ѓорги Чурлинов. 

II 
За членови на Собирот на работниците на Ре-

публичкиот завод за унапредување на домаќинство-
то се именуваат: 

— Трајанка Ќами лова, член на Комисијата за 
работни и животни услови на Претседателството 
на Сојузот на синдикатите на Македонија; 

— Павле Николовски, директор на Студентски-
от центар во Скопје: 

— д-р Исмаил Исмаили, лекар во Медицински-
от центар во Битола; 

— Цвета Хаџи Василева, на работа во Репуб-
личкиот одбор на Црвениот крст на Македонија. 

Ш 
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 06— 6̂00 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

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 06—601 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

81. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнувања на Законот за високото об-
разование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

За членови на Советот на Високата економска 
школа во Прилеп се именуваат: 

— Михајло Мургашански, член на Советот на 
Републиката; 

— Аљаедин Тоска, дипл. економист, на работа 
во Стопанската комора на Македонија; 

— Антинула Стојчевска, економист, шеф за 
план и анализа во Собранието на општината Кру-
шево. 

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 06—602 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

80. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 36/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

82. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФА-
КУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ 

ВО СКОПЈЕ 

За член на Советот на Работната организација 
на Земјоделскиот факултет во Скопје се именува: 

инж. Христо Христоманов, советник во Здру-
жениот земјоделски комбинат „Македонија" — 
Скопје. 

За член на Комисијата за изготвување предлог 
за избор на претседател на колегијалниот работо-
воден орган на Работната организација Факултет 
за филозофско-историски науки во Скопје се име-
нува: 



4 март 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 9 - Стр. 173 

Фуад Јашари, претседател на Извршниот совет 
на Собранието на општината „Гази Баба" во Скопје. 

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 06-^603 
22 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

83. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 45/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТ. 
СЕДАТЕЛ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФА-
КУЛТЕТ ЗА ФИЛОЛОШКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

За член на Комисијата за изготвување предлог 
за избор на претседател на колегијалниот работо-
воден орган на Работната организација Факултет 
за филолошки науки — Скопје се именува: 

Невена Исакова, професор во Гимназијата „Јо-
сип Броз Тито" во Скопје. 

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 06-604 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕ-
НОВИ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФА-
КУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУ-

ВАЊА ВО СКОПЈЕ 

За член на Комисијата за изготвување предлог 
за избор на членови на колегијалниот работоводен 
орган на Работната организација Факултет за по-
литичко-правни истражувања во Скопје се име-
нува: 

Мире Доновски, судија на Уставниот суд на 
Македонија. 

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 06-605 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

84. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

85. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено-
политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА 

И РУДАРСТВО ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување 
предлог за избор на декан на Факултетот за ме-
талургија и рударство во Скопје се именуваат: 

— Круме Стојчевски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, инж. за 
техничко одржување на електро-печките во Руд-
ници и железарница „Скопје" — Скопје; 

— Богдан Перков, дипл инж. технолог, на ра-
бота во Топилницата за олово и цинк „Саса" — 
Титов Велес. 

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 06-606 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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86. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 22 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА 

ДЕКАН НА ТЕХНОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за изготвување 

предлог за избор на декан на Технолошкиот фа-
култет во Скопје се именуваат: 

Никола Новевски, заменик генерален директор 
на ЗДИШ „Треска" - Скопје, . , 

Васко Караџа, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ. 

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 06-607 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

87. 
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 здравството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 20/1970), Собранието 
на Социјалистичка Република 'Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено" политичкиот собор, одржани на 22 
февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛО-

ДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО С. ЈАСЕНОВО, 
ТИТОВВЕЛЕШКО 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Законот за изменување и до-
полнување на Законот за воспитување и образова-
ние на децата од предучилишна возраст, објавен 
во „Службен весник на СРМ" број 44/76 година, се 
поткраднале грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОСПИТУВАЊЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИ-

ШНА ВОЗРАСТ 

Во член 5, со кој се внесува нов член 25а, во 
третиот ред на став 2, наместо зборот „имаат" тре-
ба да стои зборот „има". 

Членот 6 се брише. 
Членот 7 станува член 6, а членот 8 станува 

член 7. 
Број 09-575 

18 февруари 1977 година 
Скопје 

Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на СР Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Законот за изменување и до-
полнување на Законот за средното образование 
објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 4/77 го-
дина, се поткраднале грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Уводната реченица на членот 1 треба да гласи: 
„Во Законот за средното образование („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 24/70, 29/70, 39/71, 5/73 и 
17/74) по членот 162 се додава нов член 162 а, кој 
гласи: ,, 

Број 09-576 
18 февруари 1977 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на СР Македонија 

Се дава согласност на Одлуката за изменување 
и дополнување на Статутот на Специјалната бол-
ница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Ти-
товвелешко, што Собирот на работните луѓе на 
Специјалната болница за белодробна туберкулоза 
во с. Јасеново, Титоввелешко ја донесе на 22 сеп-
тември 1975 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-613 
22 февруари 1977 год. 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, на СРМ, 

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

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Законот за изменување и до-
полнување на Законот за основното воспитание и 
образование, објавен во „Службен весник на СРМ" 
број 4/77 година, се поткраднале грешки поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ВОСПИ-

ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Уводната реченица на членот 1 треба да гласи: 
„Во Законот за основното воспитание и обра-

зование („Службен весник на СРМ" број 11/76), 
членот 124 се менува и гласи". 

Број 09-579 
18 февруари 1977 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на СР Македонија 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за избор на судии -
поротници на Врховниот суд на Македонија, Сто-
панскиот суд на Македонија, окружните судови и 
окружните стопански судови, објавена во ,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 40/76 година, се п о т п а д -
нала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ - ПОРОТ-
НИЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, 
СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, ОК-
РУЖНИТЕ СУДОВИ И ОКРУЖНИТЕ СТОПАН-

СКИ СУДОВИ 

Во точката под IV, поднасловот на страна 965 
да гласи: „Судии — поротници во посебниот совет 
за малолетници на Окружниот суд во Скопје". 

Број 09-578 
18 февруари 1977 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на СР Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Законот за учебниците за ос-
новно и средно образование, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 44/76 година, се поткраднале 
грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО 

И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Во ставот 2 на член 8, во петтиот и шестиот 
ред, зборовите „со својство на собор на Собранието 
на СРМ" се бришат. 

Број 09-577 
18 февруари 1977 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на СР Македонија 

КОНКУРСИ 
Советот на Институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш-у в а 
К О Н К У Р С 

За избор на еден научен соработник во работ-
ната единица за селекција, агротехника и семепро-
изводство при Институтот за тутун во Прилеп. 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд и Законот за организирање на 
научните дејности, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните услови: 

— да има завршено постдипломски студии на 
земјоделски факултет; 

— да има објавени научни трудови врз основа 
на кои се докажува дека владее со проблемите на 
научната област. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат по-
требните документи според Законот за здружениот 
труд и Законот за организирање на научните деј-
ности, работна биографија и трудови. 

Молбите се доставуваат до Секретаријатот на 
Институтот за тутун — Прилеп. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (56) 

Советот на Болницата за нервни и душевни 
болести с. Бардовци — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на три работни места со не-
полно работно време и тоа: 

1. Лекар специјалист-офталмолог 1 
2. Лекар специјалист-рендгенолог 1 
3. Виши рендген техничар 1 

Кандидатите со пријавата да приложат соглас-
ност од орган на самоуправување на работната ор-
ганизација каде што се вработени со полно работно 
време-дека им се одобрува да работат со неполно 
работно време во друга работна организација и 
писмена изјава дека не работат дополнително во 
друга работна организација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавување-
то. п (26) 

Работничките совети на Основните организации 
на здружен труд за болничко и диспанзерско ле-
кување, за амбулантно лекување и дијагностика и 
Собирот на работните луѓе на ООЗТ за медицинско 
снабдување во состав на Медицинскиот центар — 
Охрид 

р а с п и ш у в а а т 

К О Н К У Р С 

за именување на индивидуални работоводни ор-
гани на ООЗТ и тоа: 

1. за именување на индивидуален работоводен 
орган на ООЗТ за болничко и диспанзерско леку-
вање; 

2. за именување на индивидуален работоводен 
орган на ООЗТ за амбулантно лекување и дијагнос-
тика; 

3. за именување на индивидуален работоводен 
орган на ООЗТ за медицинско снабдување — аптека; 

У с л о в и : 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, кандидатите треба да ги исполну-
ваат и следните посебни услови: 

Кандидатите за работоводните места под еден 
и два да имаат завршено медицински факултет и 
завршена специјализација по некоја од гранките 
на медицината, а кандидатот под три да има за-
вршено фармацеутски факултет; 

— да имаат работно искуство најмалку пет го-
дини; 

— да се морално-политички подобни; 
— да се потврдени поборници за афирмација 

и развој на самоуправните социјалистички односи; 
— да поседуваат организациони способности 

потврдени во работата; 
— да не постои забрана за именување на ра-

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

Молбите со потребните документи да се достават 
до Конкурсната комисија на Медицинскиот центар 
— Охрид, со назнака „за конкурс." 

Некомплетираните документи нема да се разгле-
дуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (27) 
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Собирот на Историскиот архив — Охрид 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на директор 
Кандидатите за работното место директор, пок-

рај општите законски услови, треба да ги исполну-
ваат и следните услови: 

1. да има висока школска спрема и да има 
работно искуство во областа на архивистиката нај-
малку 3 (три) години, или 

2. да има висока школска спрема и да е од 
редот на научните, културните и општествените 
работници со над 5 (пет) години работно искуство. 

Рок за поднесување на молбата со комплетните 
документи е 15 (петнаесет) дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Документите да бидат доставени до Историс-
киот архив — Охрил. 

СОДРЖИНА 
Страна 

54. Закон за јавното правобранителство — 153 
55. Закон за основање и работа на Републич-

киот завод за судски вештачења во областа 
на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот — - — — — — — — 157 

56. Закон за изменување на Законот за репу-
бличките органи на управата — — — 159 

57. Закон за основање Завод за геодетски и 
фотограметриски работи — — — — — 159 

58. Закон за изменување на Законот за са-
моуправните интересни заедници на обра-
зованието — — — — — — — — 160 

59. Закон за престанок на важењето на За-
конот на елементите за формирање на це-
ните на здравствените услуги — — — 161 

60. Закон за пријавување и испитување по-
теклото на имотот (Пречистен текст) — 161 

61. Одлука за формирање Комисија за сле-
дење на спроведувањето на Законот за 
здружениот труд — — — — — — — 164 

62. Одлука за формирање Совет на Годината 
на заштитата и унапредувањето на чове-
ковата животна и работна околина — — 165 

63. Одлука за избор на претседател и членови 
на Комисијата на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија за следе-
ње на спроведувањето на Законот за здру-
жениот труд — — — — — — — — 166 

64. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Советот на Годината на зашти-
тата и унапредувањето на човековата жи-
вотна и работна околина — — — — 166 

65. Одлука за избор на судија на Окружниот 
суд во Битола — — — — — — — 167 

66. Одлука за избор на постојан судија на 
Основниот суд на здружениот труд во 
Скопје — — — — — — — — — 167 

67. Одлука за именување заменик окружен 
јавен обвинител во Битола — — — — 167 

68. Одлука за надоместоците на судиите по-
ротници во: Врховниот суд на Македони-
ја, Стопанскиот суд на Македонија, ок-
ружните судови и окружните стопански 
судови и на повремените судии во Судот 
на здружениот труд на Македонија и во 
основните судови на здружениот труд — 167 

69. Одлука за разрешување и избор на чле-
нови во Одборот за Наградата на АВНОЈ 168 

70. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Советот на Институтот за тубер-
кулоза на СР Македонија — — — — 168 

71. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Советот на Републичкиот завод 
за здравствена заштита во Скопје - — 169 
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72. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Советот на Болницата за душев-
ни болести во Демир Хисар — — — — 109 

73. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Советот на Специјалната болница 
за белодробна туберкулоза во Јасеново — 169 

74. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Советот на Специјалната болница 
за коснозглобна туберкулоза во Охрид — 170 

75. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Советот на Центарот за слух, го-
вор и глас — Скопје — — — — — — 170 

76. Одлука за именување член на Советот на 
ООЗТ Институт за овоштарство во Скопје 171 

77. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Работната заедница на Републич-
киот завод за социјални прашања — — 171 

78. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Собирот на работниците на Заво-
дот за рехабилитација на деца и младин-
ци со оштетен вид во Скопје — — — 171 

79. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Собирот на работниците на Ре-
публичкиот завод за унапредување на до-
маќинството — — — — — — — — 172 

80. Одлука за именување член на Советот на 
Работната организација на Земјоделскиот 
факултет во Скопје — — — — — — 172 

81. Одлука за именување членови на Советот 
на Високата економска школа во Прилеп 172 

82. Одлука за именување член на Комисијата 
за изготвување предлог за избор на прет-
седател на колегијалниот работоводен ор-
ган на Работната организација Факултет 
за филозофско-историски науки во Скопје 172 

83. Одлука за именување член на Комисијата 
за изготвување предлог за избор на претсе 
дател на колегијалниот работоводен орган 
на Работната организација Факултет за 
филолошки науки во Скопје — — — — 173 

84. Одлука за именување член на Комисијата 
за изготвување предлог за избор на чле-
нови на колегијалниот работоводен орган 
на Работната организација Факултет за 
политичко-правни истражувања во Скопје 173 

85. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за избор на 
декан на Факултетот за металургија и ру-
дарство во Скопје — — — — — — 173 

86. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за избор 
на декан на Технолошкиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 174 

87. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за изменување и дополнување на Статутот 
на Специјалната болница за белодробна 
туберкулоза во с. Јасеново, Титоввелешко 174 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за воспитување и 
образование на децата од предучилишна 
возраст — — — — — — — — — 174 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за средното обра-
зование — — — — — — — — — 174 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за основното вос-
питание и образование — — — — — 174 
Исправка на Одлуката за избор на судии 
поротници на Врховниот суд на Македо-
нија, Стопанскиот суд на Македонија, ок-
ружните судови и окружните стопански 
судови — — — — — — — — — 175 
Исправка на Законот за учебниците за 
основно и средно образование — — — 175 
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