
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 9 февруари 1965 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

9. 
На основа член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУ-

БЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за унапредување на кинематографијата што Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на седницата на Просветно-култур-
ниот собор одржана на 22 јануари 1965 година и 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
23 јануари 1965 година 

У. бр. 37 
25 јануари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се обезбедат постојани средства за 

унапредување на кинематографијата, се основа Ре-
публички фонд за унапредување на кинематогра-
фијата (во натамошниот текст: Фондот). 

Член 2 
Фондот има својство на правно лице. 
Со Фондот се управува според начелата на 

општественото самоуправување. 

Член 3 
Фондот има статут. 
Со статутот на Фондот особено се утврдува' 

начинот на формирањето на средствата на Фондот; 
начинот на работењето на Фондот; органите што 
се овластени да располагаат со средствата и се 
одговорни за законитоста и правилноста на упо-
требата на средствата на Фондот; органите што се 
одговорни за правилното вршење на сметковод-
ните работи и за ракувањето со средствата, како 
и други работи и задачи од делокругот на орга-
ните на управувањето на Фондот; правата и долж-
ностите на органите на управувањето спрема осно-
вачот на Фондот и спрема корисниците на сред-
ствата на Фондот; постапката за донесување н а 

финансискиот план и завршната сметка на Фон-
дот; начинот на известувањето на јавноста за ра-
ботењето на Фондот, како и други прашања од 
значење за самоуправувањето и работењето на 
Фондот. 

Статутот на Фондот го донесува Управниот 
одбор на Фондот, а го потврдува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 4 
Извори на приходите на Фондот се: 
1. придонесот од прометот остварен со про-

дажба на кино-билети, што се плаќа според по-
себни прописи; 

2. каматите на средствата на Фондот вложени 
к а ј банката; 

3. каматите на дадените заеми од средствата 
на Фондот; 

4. донациите и други приходи. 
Средствата на Фондот се држат на посебна 

сметка к а ј Стопанската банка на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 5 
Средствата на Фондот се користат за пома-

гање на: 
1. производството на уметнички, документарни:, 

научно-популарни, наставни, цртани и други крат-
кометражни филмови што се од посебен интерес; 

2. пренесувањето на филмови од широка на 
тесна лента, за да се обезбеди прикажување на 
филмови во подрачјата во кои нема посто јани 
кина, како и за образовно-просветни цели. 

Член 6 
Средствата на Фондот се доделуваат во вид на 

заем или без обврска на враќање. 
Условите за доделување на средства ги утвр-

дува Управниот одбор на Фондот. 

Член 7 
Средствата на Фондот се доделуваат според 

програмата за користење на средствата на Фондот^ 
Со програмата особено се утврдува обемот во 

кој средствата на Фондот се доделуваат за ,наме-
ните определени со член 5 од овој закон и за на-
мените за кои се доделуваат средства во вид на 
заем. Фондот може, за некои од намените наведени 
во член 5, засновани врз повеќегодишни програми 
на корисниците, во својата програма да предвиди 
обврска и за долгорочно доделување на средства 
од Фондот. 

При изработката на програмата Фондот сора-
ботува со органите, работните и другите организа-
ции што се заинтересирани за остварувањето на 
неговите задачи. 
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Програмата за користењето на средствата од 
Фондот ја донесува Управниот одбор на Фондот, 
а ја потврдува Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

XI, ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ 

Член 8 
Средствата на Фондот се користат врз основа 

на финансиски план. 
Финансискиот план се донесува во согласност 

со програмата за користење на средствата на 
Фондот. 

Финансискиот план и завршната сметка ги 
донесува Управниот одбор на Фондот. 

Член 9 
Финансискиот план и завршната сметка на 

Фондот се, јавни и достапни на заинтересираните 
организации и граѓани. 

III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ 

Член 10 
Доделувањето на средства односно одобрува-

њето на заеми од средствата на Фондот за рабо-
тите наведени во член 5 од овој закон се врши по 
пат на конкурс. 

Член 11 
Средствата на Фондот можат да се користат 

само за намените за кои се одобрени. 
Фондот може да го прекине натамошното ис-

платување на средствата, односно да бара враќање 
во целост или делумно на дадените средства, ако 
тие се користат спротивно на намените за кои се 
одобрени. 

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 
Член 12 

Со Фондот управува Управен одбор, кој се со-
стои од најмалку 11 членови. 

Членовите на Управниот одбор ги именува Из-
вршниот совет од редот на културните, просвет-
ните и општествените работници како и од редот 
на членовите на заинтересираните работни органи-
зации и здруженија. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор 
трае две години. Секоја година се врши менување 
на половината од членовите на управниот одбор. 
Едно лице не може да биде именувано за член на 
управниот одбор повеќе од два мандатни периода 
едноподруго. 

Член 13 
Управниот одбор: 
1. донесува статут на Фондот; 
2. донесува програма за користење на сред-

ствата на Фондот; 
3. донесува финансиски план и завршна сметка 

на Фондот; 
4. одлучува за давање средства од Фондот; 
5. го контролира користењето на одобрените 

средства од Фондот; 
. 6. врши и други работи определени со прописи 

и со Статутот на Фондот. 

Член 14 
Фондот го претставува и застапува претседа-

телот на Управниот одбор. 
Наредбодател за извршување на финансискиот 

план на Фондот е претседателот на Управниот од-
бор, а со Статутот на Фондот може да се опре-
дели ова наредбодавно право да се пренесе на 
друг член на Управниот одбор. 

Член 15 
Административните и сметководните работи на 

Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за 
култура. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 16 

Средствата од придонесот од филмови, што се 
плаќаат според посебни прописи, а не се иско-
ристени до влегувањето во сила на овој закон, се 
пренесуваат на Фондот. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

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

10. 
На основа член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАСТОЈНИЦИТЕ НА ЗГРАДИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за настојниците на згради 
што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го донесе на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 22 јануари 1965 година и на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 
23 јануари 1965 година. 

У. бр. 36 
25 јануари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно членот 32 од Уставниот закон за 
спроведување Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Законот за настоЈниците на 
згради („Службен весник на НРМ" бр. 41/60) се 
усогласува со Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и во него се вршат измени и 
дополнувања, кои гласат 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА НАСТОЈНИЦИТЕ НА ЗГРАДИ 

Член 1 
Во член 1 став 2 од Законот за настојниците 

на згради („Службен весник на НРМ" бр. 41/60; 
зборовите: „одредбите од првиот дел на Законот" 
се заменуваат со зборовите „соодветните одредби 
од прописите" ̂  
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Член 2 
Во член 4 став 1 зборовите „Општинскиот на-

роден одбор на седници на обата собора" се заме-
нуваат со зборовите „Општинското собрание". 

т2лен 3 
Во член 5 зборовите „општинскиот народен од-

бор" се заменуваат со зборовите „општинското со-
брание". 

Член 4 
Во член 9 зборовите „член 225 од законот" се 

заменуваат со зборовите „соодветните одредби од 
прописите". 

Член 5 
Во член 11 став 2 зборовите „на Законот" се 

заменуваат со зборовите „на прописите". 

Член 6 
Во член 12 став 1 зборовите „од дел втори, 

глава III, од Законот" се заменуваат со зборовите 
„утврдени со соодветните одредби од прописите". 

Член 7 
Во член 17 зборовите „на член 330 од Законот'4 

се заменуваат со зборовите „на соодветните про-
писи". 

Член 8 
Во член 18 став 1 зборовите „во член 331 став 

1 од Законот" се заменуваат со зборовите „со соод-
ветните одредби од прописите". 

Член 9 
Во член 19 ставот 1 се менува и гласи: 
„Против решението за отказ што го донел 

куќниот совет, настојникот на зградата има право 
на жалба до надлежниот орган на општинското 
собрание односно комисијата што тој ќе Ја од-
реди". 

Член 10 
Во член 23 зборовите „во член 343 од Законот4 

се заменуваат со зборовите „со соодветните одред-
би од прописите". 

Член 11 
Во член 26 ставот 3 се менува и гласи: 
„Паричната казна се наплатува во полза на 

фондот на зградата". 
Член 12 

Во член 28 ставот 1 се менува и гласи: 
„Против решението за дисциплинската казна 

од претходниот член може да се изјави жалба до 
дисциплинскиот суд при општинското собрание". 

Член 13 
Во член 29 зборовите: „од Законот" се заме-

нуваат со зборовите „на соодветните прописи". 
Член 14 

Во член 33 став 1 зборовите „во член 55 од 
Законот" се заменуваат со зборовите „на соодвет-
ните прописи". 

Член 15 
Во член 34 зборовите „Секретаријатот за труд 

на Извршниот совет" се заменуваат со зборовите 
„Републичкиот секретаријат за труд". 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

11. 
На основа член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОН ЗА ОСНОВ-

НИТЕ УСЛОВИ ЗА ЅИДАЊЕ ЗГРАДИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Законот за основните услови за ѕидање 
на згради што Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија го донесе на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 
година и на седницата на Стопанскиот собор одр-
жана на 22 јануари 1965 година. 

У. бр. 32 
25 јануари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за основните услови за ѕи-
дање згради („Службен весник на НРМ" бр. 32/57) 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и се донесува Закон, кој 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЅИДАЊЕ ЗГРАДИ 

Член 1 
Законот за основните услови за ѕидање згради 

(„Службен весник на НРМ" бр. 32/57) престанува 
да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

12. 
На основа чЛен 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАДГРАДУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за надградување што Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја го донесе на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 22 јануари 1965 година и на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 
1965 година. 

У. бр. 33 
25 јануари 19-65 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за надградување („Службен 
весник на НРМ" бр. 34/60) се усогласува со Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија и во 
него се вршат измени и дополнувања, кои гласат' 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА НАДГРАДУВАЊЕ 

Член 1 
Во член 3 од Законот за надградување („Сл. 

весник на НРМ" бр. 34/60) се додава точка 4 која 
гласи: 

„4. надградувањето да се усогласи со постојни-
те прописи за асеизмичка изградба". 

Член 2 
Во член 29 став 1 зборовите: „ниту да се по-

веде управен спор" се бришат, а по зборот „жал-
ба" наместо запирка се става точка. 

Член 3 
Во член 2 став 2 зборовите: „општинскиот на-

роден одбор, со рамноправно учество на обата со-
бореа" се заменуваат со зборовите: „општинското со-
брание". 

Член 4 
Во член 5 став 2, член 7: став 3, член 8 став 2. 

член 9 став 1, 2 и 3, член 12, член 15 став 1 и 2. 
член 16 став 1 и 2 и член 22 став 2 зборовите: 
,.органот на управата надлежен за урбанизамот на 
општинскиот народен одбор" се заменуваат со 
зборовите: „надлежниот орган на општинското со-
брание". 

Член 5 
Во член 24 став 2, член 25 став 1 и член 27 

зборовите: „органот на управата надлежен за ра-
ботите на градежништвото на општинскиот наро-
ден одбор" се заменуваат со зборовите „Надлеж-
ниот орган на општинското собрание". 

Член 6 
Во член 9 став 4 зборовите: „Советот за соци-

јална политика и комунални прашања на НРМ" се 
заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретар 
за градежништво и комунални прашања". 

Член 7 
Член 32 се брише. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

13. 
На основа член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ^ 
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОЏАЧАРСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот изменување и до-
полнување на Законот за оџачарската дејност што 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-

нија го донесе на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 22 јануари 1965 година и на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 
година. 

У. бр. 35 
25 јануари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно членот 32 од Уставниот закон за 
спроведување Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Законот за оџачарската дејност 
(„Службен весник на НРМ" бр. 37/61) се ускладува 
со Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија и во него се вршат измени и дополнувања, 
кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ОЏАЧАРСКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
1 Во Законот за оџачарската дејност („Службен 

весник на НРМ" бр. 37/61) во член 4 зборовите 
„станбените заедници и на месните одбори" се за -
менуваат со зборовите: „месните заедници". 

Член 2 
Во член 3 став 2, член 5 став 1, член 6 став 3 

член 9 и член 19 став 3 зборовите: „советот за ко-
мунални работи на општинскиот народен одбор" се 
заменуваат со зборовите' „надлежниот орган на 
општинското собрание". 

Член 3 
Во член И став 1 и 2, член 12 став 1 и член 

20 зборовите: „органот на управата надлежен за 
комунални работи на општинскиот народен одбор" 
се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на 
Општинското собрание". 

Член 4 
Во членовите 7, 8, 10, 12 и 17 зборовите: „Сове-

тот за социјална политика и комунални прашања 
на НРМ" се заменуваат со зборовите: „Републич-
киот секретар за градежништво и комунални пра-
шања"; зборовите „Државниот секретаријат за 
внатрешни работи" се заменуваат со зборовите. 
„Републичкиот секретар за внатрешни работи" 
зборовите: „Секретаријатот за индустрија на Из-
вршниот совет" се заменуваат со зборовите: „Ре-
публичкиот секретар за индустрија", зборовите' 
„Секретаријатот за труд на Извршниот совет" се 
заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретар 
за труд"; а зборовите „народен одбор" се замену-
ваат со зборот „собранија". 

Член 5 
Во член 16 зборовите: „органот на управата на 

општинскиот народен одбор надлежен за спрове-
дување на мерките за заштита од пожар" се за-
менуваат со зборовите „надлежниот орган на опш-
тинското собрание". 
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Член 6 
Во член 19 став 3 зборовите „занаетчиско ко -

мунална" се бришат. 

Член 7 
Член 24 се брише. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

14„ 
На основа член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ИЗ 
ГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ НА ЛИЦАТА 

ПРЕБЕГАНИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Уредбата за изградба станбени згради за 
лицата пребегани од Егејска Македонија, што Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 22 јануари 1965 година и на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 
година. 

У. бр. 34 
25 Јануари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

Согласно член 31 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Уредбата за изградба станбени 
згради на лицата пребегани од Егејска Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/51) се усогла-
сува со Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и се донесува закон кој гласи 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗГРАДБА 
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ НА ЛИЦАТА ПРЕБЕГАНИ 

ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Престанува да важи Уредбата за изградба 

станбени згради на лицата пребегани од Егејска 
Македонија („Службен весник; на НРМ" бр. 20/51). 

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

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

15, 
На основа член 152 став 5 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ ОД ОКОЛИСКИ-

ТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКИТЕ И 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за пренесување на надлежнос-
тите од околиските органи на општинските и ре-
публичките органи, што Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија го донесе на седни-
цата на Орггнизационо-политичкиот собор, одржа-
на на 8 февруари 1965 година и на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 8 февруари 1965 
година. 

У Бр. 39 
Ѕ февруари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ ОД 
ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКИТЕ 

И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Надлежностите утврдени со сојузни и републич-

ки прописи за околиското собрание и неговите ор-
гани (во натамошниот текст: околиски органи) се 
пренесуваат на општинските собранија и нивниве 
органи (во натамошниот текст — општински орга-
ни), освен работите што со овој закон се ставени во 
надлежност на републичките органи. 

Член 2 
Надлежностите на околиските органи спрема 

работните организации, што тие ги вршеле до Ј 
февруари 1965 година, ќе ги вршат општинските со-
бранија и нивните органи на чие подрачје е се-
диштето на тие организации, доколку заинтереси-
раните општини не се договорат поинаку. 

Член 3 
Инспекциските работи од првостепената над-

лежност на околиските органи се пренесуваат на 
соодветните општински органи, освен инспекци-
ските работи од областа на електроенергетиката, 
парните котлови и рударството кои се пренесуваат 
во надлежност на републичките органи. 

Член 4 
Во управните работи во кои управната постап-

ка во прва степен ја води општински орган, за ре-
шавање по жалбата е надлежен соодветниот репуб-
лички орган и тоа: 

1) соодветниот орган на управата по жалбите 
против решенијата на органите на управата и сове-
тите на општинските собранија; 

2) Извршниот совет по жалбите против решени-
нијата на општинското собрание. 
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Член 5 
По жалбите против првостепените решенија на 

самостојните републички органи на управата доне-
сени според одредбите на овој закон во управната 
постапка, решава Извршниот совет, доколку ж а л -
бата не е исклучена. 

П. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член б 
Од работите кои според сојузните прописи се 

ставени во надлежност на околиските органи, на 
републичките органи се пренесува: 

а) во областа на општото стопанство 

1. ЗАКОН ЗА ЗДРУЖУВАЊЕТО И ДЕЛОВНА-
ТА СОРАБОТКА ВО СТОПАНСТВОТО - („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 28/60, 16/61 и 13/63) 

1) вршење на надзор во поглед законитоста на 
работата на коморите образувани од околиските 
собранија (чл. 81 ст. 4) — републичкиот орган на 
управата; 

2) запирање на извршувањето на заклучок или 
препорака на комора од чл. 81 став 4 ако се во спро-
тивност со прописите или статутот на комората 
(член 85) — републичкиот орган на управата; 

3) разгледување на годишен извештај за рабо-
тата за комората од член 81 став 4 (член 86) — Со-
бранието на СРМ. 

2. ЗАКОН ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕ-
НИ СТОПАНСКИ КОМОРИ - („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62) 

1) одобрување на бројот на членовите на управ-
ните одбори на стопанските комори и именување на 
претседател, потпретседател и секретар на тие ко-
мори (член 3 став 3 и 4) — Извршниот совет; 

2) давање одобрение за образување на секции 
во стопанските комори и именување на претседате-
ли и секретари на секции (член 4 став 1 и 4) — Из-
вршен совет. 

б) во областа на финансиите 

3. УРЕДБА ЗА КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕ-
ТО - („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53, 23/5П, 
52/59 и 13/61) 

решавање на споровите околу разграничување-
то на катастарските општини помеѓу дее општини 
(член 11 став 2) - Извршниот совет. 

в) во областа на земјоделството и шумарството 
4. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА РАС-

ТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНИ -
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61) 

1) извршување на мерките во областа на зашти-
тата на растенијата ако тие мерки не ги извршат 
општинските органи (член 9 став 2) — републич-
киот орган на управата; 

2) решавање за тоа дека трошоците за извршу-
вање на мерките од претходната точка ги поднесу-
ва општината (член 8 став 2) — Извршниот совет; 

3) непосредно преземање на мерки за сузбива-
ње на опасните болести или штеточини на растени-
јата или на оние болести и штеточини на растени-

јата што во поголема мерка се појавуваат на под-
рачјето на две или повеќе општини (член 29) — ре-
публичкиот орган на управата. 

5. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИ-
ТОКОТ ОД ДОБИТОЧНИ ЗАРАЗИ - („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61) 

1) донесување на прописи со кои се наредува 
преземање на мерки предвидени со закон заради 
спречување и сузбивање на добиточни зарази и бо-
лести ако се појават и ако постои опасност од нив-
ното ширење на подрачје на две или повеќе општи-
ни (член 3 став 2) — републичкиот орган на упра-
вата; 

2) наложување одделни обврски на сопствени-
ците, држателите и чуварите на добиток и сточни 
производи, сировини, отпадоци како и други пред-
мети со кои може да се пренесе заразата и одреду-
вање на ограничувања во поглед на движењето, др-
жењето, лечењето и употребата или прометот на 
добитокот заради заштита од добиточни зарази, к а -
ко и пропишување на ограничувања на движење 
на лица во случај на неопходна потреба на подрач-
јето на две или повеќе општини (член 5 став 1 и 2) 
— републичкиот орган на управата; 

3) извршување на мерки ако општинскиот ор-
ган не ги изврши а по законот бил должен тоа да 
го стори (член 8 став 2) — републичкиот орган на 
управата; 

4) утврдување границите на заразеното и загро-
зеното подрачје (член 40) - 1 републичкиот орган на 
управата; 

5) донесување на наредби за мерките за зашти-
та на добиток кои треба да се применат на поголем 
број физички и правни лица на подрачјето на две 
или повеќе општини (член 47) — републичкиот ор-
ган на управата. 

6. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДО -
БИТОЧНИ ЗАРАЗИ - („Службен лист на Ф Н Р Ј ', 
бр. 5/49) 

1) наредување односно преземање на повремени 
мерки за сузбивање на зарази на подрачјето на две 
или повеќе општини (член 5) — републичкиот орган 
на управата; 

2) објавување престанокот на зараза и укину-
вање на ветеринарно-санитарните мерки, како и 
продолжување на одредени ветеринарно-санитарни 
мерки до престанокот на опасноста од зарази на 
подрачјето на две или повеќе општини (член 19) — 
републичкиот орган на управата. 

3) ограничување движењето на папкари во мес-
тата и пределите кои заради слинавка и шап се 
затворени (заразен круг) и во местата и пределите 
кои се загрозени на подрачјето на две или повеќе 
општини (член 24 став 1) — републичкиот орган на 
управата; 

4) привремено забранување во особено итни и 
опасни случаеви на увоз и извоз на подрачјето на 
две или повеќе општини ако постои сомневање де-
ка заразата може да се пренесе, за што се известу-
ва надлежниот сојузен орган (член 178 став 2) — 
републичкиот орган на управата; 
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7. УРЕДБА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ГУБАР -
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/49 и 56/51) 

1) наредување на општа обврска за учествува-
ње во акции за сузбивање на губар кога се работи за 
преземање на акции на подрачје на две или повеќе 
општини (член 4 став 2) — Извршниот совет; 

2) надзор над вршење прегледи и, во случај на 
потреба, организирање, раководење и контролирање 
на работата на сузбивање на губарот како и грижа 
за набавување на потребни средства и апарати ко-
га губарот се појави на подрачјето на две или по-
веќе општини (член 5 став 2) — републичкиот ор-
ган на управата. 

8. ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СЕЛ-
СКО-СТОПАНСКОТО ЗЕМЈИШТЕ - („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/59 и 53/62) 

1) пропишување мерки за минимум агротехнич-
ки мерки и одделни агромелиорациони мерки докол-
ку општинските собранија не ги пропишат (член 4 
став 3) — републичкиот орган на управата; 

2) одлучување по барање на селскостопанска ор-
ганизација да се пропишат минимум агротехнички 
мерки или одделни агротехнички или агромелио-
рациони мерки ако општинското собрание не се со-
гласи со нејзиниот предлог (член 5 став 2) — репуб-
личкиот орган на управата. 

9. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ - („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/61) 

одобрување на шумско-стопански основи (член 
22 став 2) — Извршниот совет. 

г) во областа на сообраќајот 

10. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
— („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61) 

1) одредување на патишта од Ш ред (член 6 
став 1) — Извршниот совет; 

2) утврдување на категорија на пристапен пат 
кој се надоврзува на пат од Ш ред (член 7 став 2) 
— Извршниот совет; 

3) именување на комисија за технички преглед 
на јавен пат од Ш ред (член 34 став 2) — републич-
киот орган на управата; 

4) одредување на мерки за отклонување на 
пречки и воспоставување на сообраќајот ако до пре-
кин дојде на јавен пат на подрачје на две илт^ по-
веќе општини или ако обемноста на работите за от-
клонување на пречките бара одредување на тие 
мерки и во општините на чие подрачје не дошло до 
прекин на сообраќајот (член 42 став 1 точка 2) — 
Извршниот совет; 

5) забрана на сообраќај на патишта од Ш ред 
(член 58) — републичкиот орган на управата. 

И. ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПА-
ТИШТА („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/61) 

1) основање на претпријатие за патишта од Ш 
ред во спогодба со општинското собрание ако прет-
пријатието за патишта основано од Извршниот со-
вет не опфаќа патишта од Ш ред (член 12) — Из-
вршниот совет; 

2) давање на одржување, реконструкција и из-
градба на јавни патишта од Ш ред кои не се оп-
фатени од претпријатие за патишта (член 35 став 1) 
— Извршниот совет; 

3) спогодување со општинското собрание тоа 
преку свој орган да го врши одржувањето, рекон-
струкцијата и изградбата на пат од Ш ред (член .43 
став 3) — Извршниот совет. 

12. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
НА ЈАВЕН ПАТ („Службен лист на ФНРЈ", бр.46/62) 

1) именување на комисија за вршење технички 
преглед на јавен пат од Ш ред (член 5) — републич-
киот орган на управата; 

2) примање на барање за технички преглед на 
јавен пат од III ред (член 11) — републичкиот 
орган на управата; 

3) решавање на основа предлог на комисија за 
технички преглед за отклонување на недостатоци-
те утврдени на јавен пат од Ш ред (член 28 став I) 
— републичкиот орган на управата. 

д) во областа на трговијата и угостителството 

13. УРЕДБА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И 
ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ -
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 49/59, 9/60, 19/60, 
13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63) 

одобрување на земјоделска задруга да купува 
земјоделски производи од индивидуални произво-
дители и на деловното подрачје на друга задруга 
(член 73а став 1) — републичкиот орган на упра-
вата. 

ѓ) во областа на народната одбрана 

14. ЗАКОН ЗА НАРОДНА ОДБРАНА -
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/55, 14/57, 44/61 и 
22/64) 

извршување на мерки од областа на народната 
одбрана за подрачјето на две или повеќе општини 
(член 21 став 3) — Извршниот совет. 

15. УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖ-
БАТА ЗА ПРЕДВОЈНИЧКА ОБУКА - („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 53/53) 

вршење на надзор над работата на општината 
во поглед на спроведувањето на службата за пред-
војничка обука, над изведувањето на службата за 
предвојничка обука во средните училишта и над 
извршувањето на обврските на стопанските орга-
низации во врска со таа обука (член 2) — репуб-
личкиот орган на управата. 

е) во областа на народното здравје 

16. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И 
СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ - („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 17/64) 

пропишување и одредување на мерки за за-
штита од разни болести и организирање спроведу-
вањето на такви мерки во случај на епидемија која 
ги загрозува две или повеќе општини (член 41) — 
републичкиот орган на управата. 

ж) во областа на внатрешните работи 

17. ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА, ЗБОРОВИТЕ 
И ДРУГИ ЈАВНИ СОБИРИ - („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 51/46) 

1) донесување решение за одобрување или не-
одобрување на основање здружение чија дејност 



Стр. 56 ^г Бр. "4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 февруари 1965 

се протега на подрачјето на две и повеќе општини 
(член 17 став 1) — републичкиот орган на управата; 

2) донесување решение за забрана основање и 
работа на оние здруженија кои не ги исполнуваат 
законските услови, а чија дејност се протега на 
подрачјето на две и повеќе општини (член 18) — 
републичкиот орган на управата. 

18. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ - -
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/59) 

давање мислење на предлогот на прописот на 
општинското собрание кој содржи одредби за пре-
кршоци (член 3 став 3) — републичкиот орган на 
управата. 

з) во областа на статистиката 

19. УРЕДБА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА 
СОЈУЗНИОТ СТАТИСТИЧКИ УРЕД И НА СТА-
ТИСТИЧКИТЕ УРЕДИ ВО НАРОДНИТЕ РЕПУБ-
ЛИКИ - („Службен лист на ФНРЈ" бр. 47/48) 

одредување на задачи од интерес за Републи-
ката на заводите за статистика што делуваат на 
подрачјето на две или повеќе општини (член 4) 
- Извршниот совет. 

Член 7 
Од работите кои според републичките прописи 

се ставени во надлежност на околиските органи на 
републичките органи се пренесува. 

а) во областа на земјоделството и шумарството 

1. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ - („Службен весник на 
НРМ" бр. 9/56) 

1) укажување на надлежните органи да пре-
земат потребни мерки ако се утврди дека не е 
преземено се што е потребно со цел да се спрове-
дат прописите или мерките од повисоките органи 
или ако тие не се извршуваат правилно (член 3 
точка 1) — републичкиот орган на управата; 

2) вршење на општ надзор над прометот на до-
битокот, храните и суровините од животинско по-
текло, како и надзор над другите предмети со кои 
може да се пренесе добиточна зараза (член 3 точ-
ка 2) — републичкиот орган на управата; 

3) вршење контрола над Утоварот, истоварот и 
претоварот на месото што се испраќа во друго 
место со железница или со други превозни сред-
ства на јавниот сообраќај (член 3 точка 3) — ре-
публичкиот орган на управата; 

- 4) одредување границите на заразеното и за-
грозеното подрачје од добиточна заразна болест 
(член 3 точка 4) — републичкиот орган на упра-
вата; " 

5) наредување превентивното бележење да се 
изврши делимично или сосема за сметка на соп-
ственикот односно органот на управувањето (член 
28 став 2) — републичкиот орган на управата. 

. . 2. ,ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ - („Службен весник 
на НРМ" бр. 11/57) 

1) донесување на водостопански основи за води 
чиј режим влијае на подрачјето на две или повеќе 
општини (член 8 став 1) — Извршниот совет; 

2) донесување на ориентациона водостопанска 
основа за води чиј режим; влијае на подрачјето на 
две или повеќе општини (член 9 став 1) — Из-
вршниот совет. 

3. ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО - („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 15/59) 

одредување на општинско собрание што ќе 
управува со риболовни води ако риболовното под-
рачје или ревир опфаќа подрачје на две или по-
веќе општини (член 10 став 2 и 3) — Извршниот 
совет. 

4. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО 
ОД ЕРОЗИЈА И ПОРОИ - („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/60) 

1) утврдување на ерозивно подрачје ако еро-
зивното подрачје се протега на подрачјето на две 
или повеќе општини (член 3) — Извршниот совет; 

2) пропишување на одредени заштитни мерки 
во склад со основниот план за искористување на 
противерсзивниот систем ако ерозивниот . систем 
се протега на подрачјето на две или повеќе оп-
штини (член 17 став 1) — републички орган на 
управата. 

5. ЗАКОН ЗА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ 
СИСТЕМИ И КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈИШТАТА 
ВО ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ -
(„Службен весник на НРМ" бр. 42/61) 

1) одобрување на основниот план за користење 
на хидромелиоративен систем ако земјиштето се 
протега на подрачјето на две или повеќе општини 
(член 22) — Извршниот совет; 

2) давање согласност на одлуките за надоместок 
за користење на хидромелиоративниот систем ако 
системот се протега на подрачјето на две или по-
веќе општини (член 31 став 2) — Извршниот совет. 

6) ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ („Службен весник 
на НРМ" бр. 11/62) 

1) доделување на шуми и шумски земјишта 
што се протегнуваат на подрачјето на две или 
повеќе општини ако собранијата на тие општини 
не се спогодат (член 6 став 2) — Извршниот совет; 

2) прогласување на шума за заштитна или за 
шума со посебна намена ако шумата се протега 
на подрачјето на две или 'повеќе општини, ако 
општинските собранија на тие општини не се спо-
годат (член 34 став 2) — Извршниот совет. 

б) во областа на индустријата 

7. ЗАКОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ - („Службен 
весник на НРМ" бр. 34/60) 

1) издавање одобрение за експлоатација ако 
експлоатационото поле се наоѓа на подрачјето на 
две или повеќе општини (член 11 став 2) — ре-
публичкиот орган на управата; 

2) пропишување посебни услови за експлоата-
ција на одредени минерални суровини на подрач-
ја со минерално богатство од посебен интерес за 
две или повеќе општини (член 28 став 1) — ре-
публичкиот орган на управата. 
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в) во областа на народното здравје 

8. ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУ-
Ж Б А - („Службен весник на НРМ" бр. 17/61 и 
11/64) 

грижа за организирање на здравствената 
служба и за обезбедување на оние видови здрав-
ствена заштита што општините не се во можност 
да ги обезбедат (член 170) — републичкиот орган на 
управата. 

г) во областа на внатрешните работи 

8. УПАТСТВО ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА 
ДРЖАВЈАНИТЕ НА НРМ - („Службен весник 
на НРМ" бр. 21/60) 

решавање, ако е тоа спорно, за тоа која оп-
штина ќе запише во книгата на државјаните некое 
лице што бара упис во неа (точка 20) — репуб-
личкиот орган на управата. 

Ш. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 8 
Во работите што со овој закон се пренесуваат 

во надлежност на општинските односно репуб-
личките органи, управната постапка по предметите 
која е започната до влегувањето во сила на ОВОЈ 

закон, ќе ја продолжи општинскиот односно ре-
публичкиот орган надлежен по овој закон. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

16. 
. На основа член 152 став 5 од Уставот на Се-

нија листичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИ-
НИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за изборните единици за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, што Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија го донесе на седницата на 
Организационо-политичкиот собор, одржана на 8 
февруари 1965 година и на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 8 февруари 1965 го-
дина. 

У. бр. 38 
9 февруари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР-
НИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 2 од Законот за изборните единици 

за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/63) се менуваат називите и се утвр-
дуваат подрачјата на следните изборни единици за 
избор на пратеници на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија и таа: 

1) Во точка 1 на крајот по зборот „Брусник" 
се става запирка, а наместо зборовите „и подрач-
јето на општината Дихово" се ставаат зборовите 
„Братин Дол, Гопеш, Дихово, Доленци, Ѓавато, Ка-
жани, Лера, Магарево, Маловиште, Местимир, Ни-
жеполе, Рамна, Ротино, Свиниште, Снегово, Српци, 
Трново и Цапари. 

2) Во точка 5 Изборната единица Бистрица се 
преименува во Изборна единица Битола V која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Битола 
со селата: Бач, Барешани, Бистрица, Долно Егри, 
Драгош, Гермијан, Граешница, Канино, Кишава 
Кравари, Кременица, Лажец, Меџитлија, Олевени, 
Оптичари, Острец, Породин, Совиќ, Средно Егри, 
Велушина, Злокуќани, Жабени и Живојно. 

3) Во точка 7 Изборната единица Долнени се 
преименува во Избореа единица Прилеп V која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Прилеп 
со селата: Браилово, Црнилиште, Дабјани, Дебре-
ште, Десово, Долгаец, Дреновци, Дупјачани, Горно 
Село, Гостиражни, Жабјени, Костинци, Кошино, 
Лажани. Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, 
Пешталево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Се-
кирци, Сенокос, Слепче, Сливје, Стровија, Забр-
чани и Зрзе. 

4) Во точка 8 Изборната единица Кривога-
штани се преименува во Изборна единица Прилеп 
VI која опфаќа дел од подрачјето на Општината 
Прилеп со селата: Бела Црква, Кривогаштани, 
Крушеани, Мирче Ацев, Обршани, Пашино Рувце, 
Славеј, Воѓани, Врбјани, Бело Поле, Вранче, Ново 
Селани, Заполжани, Кутлешево, Средорек, Коре-
ница и Годивле. 

5) Во точка 10 Изборната единица Кукуре-
чани се преименува во Изборна единица Битола VI 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината Би-
тола со селата: Беранци, Црнобуки, Црновец, Дра-
гарино, Драгожани, Габалавци, Карамани, Крклино, 
Кукуречани, Лисолај, Лопатица, Могила, Ново 
Змирново, Облаково, Радобор, Секирани, Српци, 
Старо Змирново, Стрежево и Трн. 

6) Во точка 11 Изборната единица Мориово 
се преименува во Изборна единица Битола VП 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината Би-
тола со селата: Алинци, Брник, Будимирци, Гра-
дешница, Груништа, Вашареица, Добрушево, Горна 
Чарлија, Долна Чарлија, Бревеник, Зовиќ, Ива-
њевци, Лознани, Маково, Моино, Мусинци, Ново-
селани, Ношпал, Орле, Рапеш, Свети Тодори, Ста-
равина и Трновци. 
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7) Во точка 12 Изборната единица Новаци се 
преименува во Изборна единица Битола VIII која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Битола со 
селата: Арматуш, Балдовенци, Биљаник, Брод, Бу-
даково, Велесело, Врањевци, Гнилеш, Гнеотино, 
Горно Агларци, Грумази, Далбеговци, Дедебалци, 
Добромири, Добровени, Долно Агларци, Ивени, Ло-
говарди, Мегленци, Новаци, Ново Село, Долно Оре-
хово, Паралово, Полог, Путурус, Рибарци, Скочи-
вир, Сливица, Суводол, Тепавци, Трап и Црничани 

8) Во точка 17 Изборната единица Тополчани 
се преименува во Изборна единица Прилеп УП 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината При-
леп со селата: Алинци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, 
Веселчани, Витолишта, Врпско, Гуѓаково, Дуње, 
Ерековци, Живово, Загорани, Канатларци, Клепач, 
Кален, Кокре, Крушевица, Лопатица, Манастир, 
Марул, Подмол, Полчиште, Тополчани, Тројкрсти, 
Чаниште, Чепигово и Шелеверци. 

9) Во точка 25 Изборната единица Липково се 
преименува во Изборна единица Куманово V која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Кума-
ново со селата: Алашевце, Белановце, Ваксинце, 
Виштица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злоку-
ќани, Избор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, 
Оризаре, Отља, Рнковце, Ропалце, Руница, Слуп-
чане, Стража и Стрима. 

10) Во точка 26 Изборната единица Орашец се 
преименува во Изборна единица Куманово VI која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Куманово 
со селата: Бељаковце, Вакав, Винце, Габреш, Гра-
диште, Длга, Довезенце, Живање, Зубовце, Јачин-
це, Клечевци, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кут-
либег, Кучкарево, Кшање, Новосељане, Орашец, 
Пезово, Пчиња, Скачавце, Студена Бара и Шутли 
Камен. 

11) Во точка 27 Изборната единица Старо На-
горичане се преименува во Изборна единица Ку-
маново УП која опфаќа дел од подрачјето на Оп-
штината Куманово со селата: Алгуња, Алинце. 
Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, 
Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добра-
ча, Драгоманце, Дренак, Жегљане, Желувино, Ка -
нарево, Карабичане, Карловце, Којинце, Кокино, 
Макреш, Малотино, Мгленце, Никуљане, Облавце. 
Орах, Осиче, Пелинце, Пузаљка, Рамно, Руѓинце, 
Старо Нагоричане, Степанце, Стрезовце, Стрновац, 
Сушево, Цвиланце, Цветишница, Челопек и Че-
тирце. 

12) Во точка 28 Изборната единица Белчишта 
се преименува во Изборна единица Охрид Ш која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Охрид со 
селата: Арбиново; Белчишта, Ботун, Брежари, Вел-
меј, Врбјани, Горно Средоречје, Годивје, Грко Поле, 
Долно Средоречје, 3лости, Издеглавје, Лактиње, 
Лешани, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Песо-
чани, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Со-
шани, Турје и Црвена Вода. 

13) Во точка 34 Изборната единица Косел се 
преименува во Изборна единица Охрид IV која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Охрид со 
селата: Вапила, Горно Лакочереј, Долно Лакочереј, 
Завој, Косел, Куратица, Ливоиште, Опејнца, Ор-
ман, Плаќе, Расино, Речица, Свиништа, Сирула, 

Скребатно, Мешеиште, Климештани, Горенци, 0 -
ровник, Требеништа, Подмоље и Волино. 

14) Во точка 40 се бришат селата: Мешеишта, 
Климештани, Требеништа, Горенци, Оровник, Под-
моље и Волино. 

15) Во точка 42 Изборната единица Драчево се 
преименува во Изборна единица Кисела Вода V 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината Ки-
села Вода со селата: Алдинци, Батинци, Вражале, 
Вртекица, Горно Количани, Градовци, Гумалево, 
Дејковец, Долно Количане, Добрино, Долно Лисиче 
Драчевица, Драчево, Зелениково, Калдирец, Мо-
рани, Ново Село, Орешани, Пагаруша, Палиград 
Пакошево, Рамни Габер, Смесница, Станица Зеле-
никово, Страхојадица, Студеничани, Таор, Тисо-
вица и Црвена Вода. 

16) Во точка 43 Изборната единица Ѓорче Пет-
ров I се преименува во Изборна единица Идадија 
V која опфаќа дел од подрачјето на Општината 
Идадија со селата: Ѓорче Петров, Крушопек, Грчец, 
Оризаре, Сарај, Љубин, Шишево, Глумово, Матка. 
Арнакија, Семениште, Чајлане, Буковиќ, Паничари, 
Раовиќ, Лаксарци, Влае и Злокуќани. 

17) Во точка 44 Изборната единица Ѓорче Пет-
ров П се преименува во Изборна единица Идадија 
VI која опфаќа дел од подрачјето на Општината 
Идадија со селата: Бојане, Копањица, Рашче, Гор-
но Свиларе, Грачани, Дворце, Кондово, Кучково, 
Никиштане, Ново Село, Орман, Село Радуша, Руд-
ник Радуша, Бардовци и Бучи Дол. 

18) Во точка 45 Изборната единица Петровец 
се преименува во Изборна единица Кале УШ која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Идадија 
со селата: Ајватовци, Бадар, Белимбегово, Блаце. 
Катлановска Брезница, Вујковци, Бунарџик, Бу-
чинци, Горно Коњаре, Градманци, Грушино, Де-
љадровци, Дивље, Долно Коњари, Јурумлери, Ид-
ризово, Катланово, Кадино, Кожле, Чојлија, Ле-
тевци, Марино, Миладиновци, Мршевци, Мралино, 
Огњанци, Петровец, Ржаничино, Средно Коњаре, 
Коњарска Сушица и Текија . . 

19) Во точка 5-6 наместо „ул. 461" се става „ул. 
464", зборовите „од границата на бившата општи-
на Ракотинци" се бришат, а наместо нив се ста-
ваат зборовите „на катастарската граница помеѓу 
Ракотинци и Кисела Вода". 

20) Во точка 58 Изборната единица Саат К у л а ! 
се преименува во Изборна единица Кале V а збо-
ровите „Саат Кула" се заменуваат со зборот 
„Кале". 

21) Во точка 59 Изборната единица Саат Кула 
П се преименува во Изборна единица Кале VI 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината Кале 
и тоа: почнувајќи од пресекот на улицата „Хри-
стијан Карпош" и улицата „Цветан Димов" по таа 
улица до пресекот на патот за Железара, потоа по 
би лото на Гази Баба до пресекот на улицата „Ин-
дустриска" со улицата „Христијан Карпош" и по 
таа улица до пресекот на улицата „Цветан Димоз". 

22) Во точка 60 Изборната единица Саат Кула 
Ш се преименува во Изборна единица Кале УП, 
зборовите „Саат Кула" се бришат и се става збо-
рот „Кале", зборовите „до границата на Општи-
ната Саат Кула со општина Кале, ка ј пресекот со" 
I 
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се бришат и се ставаат зборовите „до патот од Ж е -
лезарата до селото Бутел, по тој пат и". 

23) Во точка ,62 се бришат зборовите: „Добри-
дол, Топлица, Калиште и Пожаране". 

24) Во точка 64 Изборната единица Жеровјане I 
се преименува во Изборна единица Тетово IV која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Тетово со 
селата: Блаце, Челопек, Милетино, Теново, Стенча, 
Волковија, Радиовце, Жеровјане, Горно Седларце, 
Долно Палчиште, Новаќе, Јеловјане, Урвич, Пирок, 
Боговино, Селце Кеч, Ново Село II, Синичане, 
Камењане и Раковец. 

25) Во точка 65 од Изборната единица Жеров-
јане П која се преименува во Изборна единица 
Гостивар V се бришат селата: „Пирок, Боговино, 
Селце Кеч, Ново Село И, Синичане и Камењане", 
а се додаваат селата: „Добридол, Топлица, Калиш-
те и Пожаране". 

26) Во точка 66 Изборната единица Маврово се 
преименува во Изборна единица Гостивар IV која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Гостивар 
со селата: Аџиевци, Болетин, Беличица, Бибај, Би-
туше, Богдево, Бродец, Велебрдо, Видуше, Волко-
вија, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Ж и -
ровница, Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, 
Лазарополе, Леуново, Маврово, Маврови Анови, 
Нивиште, Нистрово, Никифорово, Ничпур, Присој-
ница, Рибница, Росоки, Ростуша, Селце, Сенце, 
Скудриње, Тануше, Требиште и Тресонче. 

27) Во точка 67 Изборната единица Сараќино 
се преименува во Изборна единица Тетово V која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Тетово со 
селата: Горна Лешница, Групчин, Гургурница, До-
барце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, 
Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село, Палатица, 
Рогле, Сараќино, Седларево, Стримница, Церово и 
Чифлик. 

28) Во точка 71 Изборната единица Теарце 1 
се преименува во Изборна единица Тетово VI која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Тетово со 
селата: Беловиште, Јанчиште, Нераште, Одри, Ора-
ше, Првце, Рогачево, Старо Село, Вратница, Жилче, 
Шемшево, Сиричино, Туденце, Прељубиште, Под-
бреге, Озормиште, Копанце, Јегуновце, Јажинце и 
Ротинце. 

29) Во точка 72 Изборната единица Теарце П 
се преименува во Изборна единица Тетово VП која 
опфаќа дел од подрачјето на Општината Тетово со 
селата: Теарце, Отушиште, Пршовце, Глоѓи, Је -
лошник, Доброште, Слатино, Брезно, Лешок, Не-
проштено, Отуње, Ратае, Сетоле и Варвара. 

30) Во точка 73 Изборната единица Богданци 
се преименува во Изборна единица Гевгелија П 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината Гев-
гелија со селата: Богданци, Богороица, Ѓурутли. 
Ѓавато, Ѓопчели, Куртамзали, Николиќ, Нови Дој-
ран, Органџали, Севендекли, Селемли, Сретеново, 
Стари Дојран, Стојаково, Фурка, Црничани, Чау-
шли и Џумобос. 

31) Во точка 76 Изборната единица Градско се 
преименува во Изборна единица Титов Велес IV 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината Ти-
тов Велес со селата: Долно Чичево, Двориште, Гор-
но Чичево, Градско, Грнчиште, Кочилари, Кури-
дере, Ногаевци, Подлес, Скачинци, Свечани, Убого, 

Уланци, Виничани, Водоврати, Згрополци, Рашта-
ни, Горно Оризари, Долно Оризари, Клуковец, Б у -
залково, Белештевица, Слп, Карабуниште, Цркви-
но, Бабуна и населбите: Порцуданова, Свилара и 
Превалец. 

32) Во точка 78 на крајот по зборот „Бунарче" 
се става запирка, а наместо зборовите „како и под-
рачјето на општината Конопиште" се ставаат збо-
ровите: „Бојанчиште, Горна Бошава, Долна Бо-
шава, Конопиште, Куманичево, Крнево, Мајдан, 
Мрежичко, Радња, Рожден, Ржаново, Страгово, 
Чемерско и Бохула. 

33) Во точка 80 ред 6 по зборот „Прилеп" на-
место запирка се става точка и останалиот текст 
се брише. 

34) Во точка 82 Изборната единица Чашка се 
преименува во Изборна единица Титов Велес Ш 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината Ти-
тов Велес со селата: Бањица, Бусилци, Витанци, 
Владиловци, Војница, Голозинци, Горно Врановци, 
Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јабол-
чиште, Дреново, Еловец, Извор, Крајници, Крива 
Круша, Крнино, Лисиче, Мартолци, Мелница, Ново 
Село, Оморани, Ораовец, Отиштино, Поменово, По-
падија, Раковец, Рлевци, Сливник, Смиловци, Ста-
ри Град, Степанци, Чашка, Бистрица, Богомила, 
Габровник, Капиново, Мокрени, Нежилово, Ореше, 
Ореов Дол, Папрадиште, Плевење, Согле, Теово и 
Црешнево. 

35) Во точка 83 по зборот „Берово" се става 
точка, а зборовите „и Пехчево" се бришат. 

36) Во точка 84 Изборната единица Василево 
се преименува во Изборна единица Струмица Ш 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината Стру-
мица со селата: Ангелци, Варварица, Василево, 
Вељуса, Висока Маала, Владевци, Гечерлија, Гра-
дошорци, Добрејци, Доброшинци, Дукатино, Едре-
никово, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пи-
перово, Просениково, Радичево, Сарај, Седларце, 
Сушево, Требичино и Чанаклија. 

37) Во точка 90 Изборната единица Ново Село 
се преименува во Изборна единица Струмица IV 
која опфаќа дел од подрачјето на Општината 
Струмица со селата: Барбарево, Бајково, Борисово, 
Бориево, Габрово, Дражево, Дрвош, Зубово, Ило-
вица, Колешина, Мокриево, Мокрино, Ново Село, 
Ново Коњарево, Радово, Секирник, Смолари, Старо 
Балдовци, Старо Коњарево, Стиник, Сушица, Тур-
ново и Штука. 

Член 2 
Во член 3 се менуваат називите и се утврду-

ваат подрачјата на следните изборни единици за 
избор на пратеници на Стопанскиот, Просветно-
културниот, Социјално-здравствениот и Организа-
ционо-политичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија и таа: 

1) Во точка 3 Изборната единица Бистрица 
се преименува во изборна единица Битола Ш која 
опфаќа дел од подрачјето на општината Битола с-о 
селата: Бач, Барешани, Бистрица, Долно Егри, 
Драгош, Гермијан, Граешница, Канино, Кишава, 
Кравари, Кременица, Лажец, Меџитлија, Олевени, 
Оптичари, Острец, Породин, Совиќ, Средно Егри, 
Велушина, Злокуќани, Жабени, Живојно, Арма-
туш, Балдовенци, Биљаник, Брод, Будаково, Веле 
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Село, Врањевци, Гнилеш, Гнеотино, Горно Агларци, 
Грумази, Далбеговци, Дедебалци, Добромири, До-
бровени, Долно Агларци, Ивени, Логоварди, Не-
грешни, Новаци, Ново Село, Долно Орехово, Пара-
лово, Полог, Путурус, Рибарци, Скочивир, Сли-
вица, Суводол, Тепавци, Трап, Црничани, Алинци, 
Брник, Бидумирци, Градешница, Груништа, Ваша-
рејца , Добрушево, Горна Чарлија, Долна Чарлија 
Д а в е н и , Зовиќ, Ивањевци, Лознани, Маково, Мој-
но, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Орле, Рапеш 
Свети Тодори, Старавина и Трновци. 

2) Во точка 5 Изборната единица Дихово со 
преименува во Изборна единица Битола IV која 
опфаќа дел од подрачјето на општина Битола со 
селата: Братин Дол, Гопеш, Дихово, Доленци, Ѓа-
вато, Кажани, Лера, Магарево, Маловиште, Мети-
мир, Нижеполе, Рамна, Ротино, Свиниште, Снегово, 
Српци, Трново, Цапари, Беренци, Габалавци, Дра-
гарино, Драгожани, Карамани, Крклино, Куку-
речани, Лисолај, Лопатица, 4 Могила, Ново Змир-
ново, Облаково, Радобор, Секирани, Српци, Старо 
Змирново, Стрежево, Трн, Црнобуки и Црновец. 

3) Во точка 6 Изборната единица Долнени се 
преименува во Изборна единица Прилеп Ш која 
опфаќа дел од подрачјето на општина Прилеп со 
селата: Браилово, Црнилиште, Дабјани, Дебреште. 
Десово, Долгаец, Долнени, Дреновци, Дупјачани, 
Горно Село, Гостиражни, Жабјани, Костинци, Ко-
шино, Лажани, Мало Мраморани, Маргари, Небре-
гово, Пешталево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, 
Секирци, Сенокос, Слепче, Сливје, Стровија и Зрзе 

4) Во точка 7 зборовите „и Кривогаштани" се 
бришат, а наместо зборовите ,,ги опфаќа подрач-
јата" се ставаат зборовите „го опфаќа подрачјето". 

5) Во точка 10 Изборната единица Тополчани 
се преименува во Изборна единица Прилеп IV 
која опфаќа дел о^ подрачјето на општина При-
леп со селата: Алинци, Бешиште, Бонче, Вепрча-
ни, Веселчани, Витолиште, Врпско, Гуѓаково, Дуње, 
Ерековци, Живово, Загорани, Канатларци, Клепач, 
Кален, Кокре, Крушевица, Лопатица, Манастир, 
Марул, Подмол, Полчиште, Тополчани, Тројкрсти, 
Чаниште, Чепигово, Шелеверци, Бела Црква, Кри-
вогаштани, Крушеани, Мирче Ацев, Обршани, Па-
шино Рувци, Славеј, Воѓани, Врбјани, Годивле, 
Кореница и Пештани. 

6) Во точка 11 зборовите „и Орашец" се бри-
шат, а наместо зборовите „ги опфаќа подрачјата4, 

се ставаат зборовите „го опфаќа подрачјето". 
7) Во точка 14 точката и запирката се бри-

шат и се додаваат селата: Бељаковце, Вакав, Вин-
це, Габреш, Градиште, Длга, Довезенце, Живиње, 
Зубовце, Јачинце, Клечевце, Кокошиње, Колицко, 
Косматац, Кутлибег, Кучкарево, Кшање, Мургаш, 
Новосељане, Орашац, Пезово, Пчиње, Скачковце, 
Студена Бара и Шупли Камен. 

8) Во точка 15 Изборната единица Липково се 
преименува во Изборна единица Куманово Ш која 
опфаќа дел од подрачјето на општина Куманово 
со селата: Алашевце, Белановце, Ваксинце, Виш-
тица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злокуќане, 
Извор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, Ори-
заре, Отља, Рнковце, Ропалце, Руница, Слупчане, 
Стража, Стрима. 

9) Во точка 16 Изборната единица Старо Наго-
ричане се преименува во Изборна единица Куманово 
IV која опфаќа дел од подрачјето на општина Ку-
маново со селата: Алгуња, Алинце, Арбанашко, 
Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, Враготурце, 
Врачевце, Деловце, Длабочица, Добрача, Драгоман-
це, Дренак; Жегљане, Желувино, Канарево, Кара-
бичане, Карловце, Којинце, Кокино, Макреш. Ма-
лотино, Мгленце, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, 
Пелинце, Пузаљка, Рамно, Руѓинце, Старо Нагори-
чане, Степанце, Стрезовце, Стрновац, Сушево, Цви-
ланце, Светиишица, Челопек и Четирце. 

10) Во точка 17 Изборната единица Белчишта се 
преименува во Изборна единица Охрид Ш која оп-
фаќа дел од подрачјето на општина Охрид со се-
лата: Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежари, Велмеј, 
Врбјани, Горно Средоречје, Годивје, Грко Поле, 
Долно Средоречје, Злести, Издеглавје, Лактиње, 
Лешани, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Песоча-
ни, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, 
Турје, Црвена Вода, Вапила, Горно Лакочереј, Долно 
Лакочереј, Завој, Косел, Куратица, Ливоишта, 
Опеј ица, Орман, Плаќе, Расино, Речица, Свиништа, 
Сирула, Скребатно, Мешеишта, Климештани, Горен-
ци, Оровник, Требеништа и Подмоље. 

11) Во точка 25 се бришат селата: Требеништа, 
Волино, Горенци, Оровник, Подмоље, Мешеишта и 
Климештани. 

12) Во точка 26 Изборната единица Ѓорче Пе-
тров се преименува во Изборна единица Идадија 
Ш која опфаќа дел од подрачјето на општина 
Идадија со селата: Арнаќија, Бардовци, Бојане, 
Буковиќ, Влај е, Вучидол, Глумово, Горно Свиларе, 
Грачани, Грачец, Ѓорче Петров, Дворце, Долно Сви-
ларе, Злокуќани, Копаница, Кондово, Крушопек, 
Кучково, Ласкарци, Љубин, Матка, Никуштане, Но-
во Село, Орман, Оризари, Паничари, Раовиќ, Раш-
че, Рудник Радуша, Сарај, Семениште, Чајлане и 
Шишево. 

13) Во точка 27 Изборната единица Драчево се 
преименува во Изборна единица Кисела Вода Ш 
која опфаќа дел од подрачјето на општина Кисела 
Вода со селата: Алдинци, Батинци, Вражале^ Врте-
кица, Горно Количани, Градовци, Гумалево, Дејко-
вец, Долно Количани, Добрино, Долно ,лисиче, Дра-
чевица, Драчево, Зелениково, Калдирец, Морани, 
Ново Село, Орешани, Пагаруша, Палиград, Пако-
шево, Рамни Габер, Смесница, Станица Зелениково, 
Страхојадица, Студеничани, Таор, Тисовица и Цр-
вена Вода. 

14) Во точка 28 Изборната единица Петровец се 
преименува во Изборна единица Кале V која оп-
фаќа дел од подрачјето на општина Кале со селата: 
Ајватовци, Бадар. Белимбегово, Блаце, Катланов-
ска Брезница, Вујковци, Бунарџик, Бучинци, Горно 
Коњаре, 'Градманци, Грушино, Дељадровци, Дивље, 
Долно Коњаре, Јурумлери, Идризово, Катланово, 
Кадино, Кожле, Ќојлија, Летевци, Марино, Мила-
диновци, Мршевци, Мралино, Огњанци, Петровец, 
'Ржаничино, Средно Коњаре, Којнарска Сушица и 
Текија. 



9 февруари 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 4 - Стр. 51 

15) Во точка 32 во седмиот ред одозгора зборо-
вите „со Општината Ѓорче Петров" се заменуваат 
„со Општинава Идадија". 

16) Во точка 33 наместо „ул. 461" се става „ули-
ца 464", а зборовите „со границата на општината 
Драчево" се бришат и се додаваат зборовите „,со 
катастарската граница на Горно Лисиче и Драчево". 

17) Во точка 34 зборовите „границите на општи-
на Драчево" се бришат и се додаваат зборовите 
„катастарската граница на Горно Лисиче и Дра-
чево"; наместо „ул. 401" се става „ул. 464"; зборо-
вите „на општината Драчево" во последниот ред се 
бришат и се додаваат „катастарската граница на 
Горно Лисиче и Драчево". 

18) Во точка 35 Изборната единица Саат Кула I 
се преименува во Изборна единица Кале Ш, а на-
место зборовите „Саат Кула" се става зборот ,.Кале". 

19) Во точка 36 Изборната единица Саат Кула 
П се преименува во Изборна единица Кале IV која 
опфаќа дел од подрачјето на општина Кале и тоа: 
од пресекот на Бутелскиот пат и патот со 
Железара /по патот за Стајковци ги опфаќа на-
се ленЈите"' месата: Сингелиќ, ^Стајковци, Булачани, 
Црешево, Раштак, Страчинци, Брњарци, Мојанци, 
Орланци, Арачиново, избива на реката Вардар се-
верно од село Трубарево, оди по реката Вардар до 

железничкиот мост, потоа оди по железничката 
линија до просекот на улица „163" продолжува по 
истата улица до пресекот со улица „403" и по иста-
та улица преку пресекот на улица Индустриска и 
Христијан Карпош, оди по би лото на Гази Баба до 
пресекот на бутелскиот пат и патот за Железара. 

20) Во точка 38 на крајот се додаваат селата: 
Градец, Сенокос, Неготино, Ломница, Ѓурѓевиште, 
Горјане. 

21) Во точка 39 зборовите ,,како' и подрачјето на 
општината Маврово" се бришат; по зборот „Равен" 
се става запирка и се додаваат зборовите: „Аџиев-
ци, Болетин, Беличица, Бибај. Битуше, Бог-
дево, Бродец, Велебрдо, Видуше, Волковија, Врбен, 
Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, 
Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Лазаро-
поле, Леуново, Маврово, Маврови Анови, Нивиште, 
Нисторово, Никифорово, Ничпур, Присојница, Ри-
биница, Росоки, Ростуша, Селце, Сенце, Скудриње, 
Тануше, Требиште, Тресонче". 

22) Во точка 40 Изборната единица Жеровјане се 
преименува во Изборна единица Тетово IV која оп-
фаќа дел од подрачјет-о на општина Тетово' со се-
лата: Блаце, Боговине, Волковија, Горно Седларце, 
Долно Палчиште, Жеровјане, Јеловјане, Камења-
не, Милетино, Новаќе, Ново Село, Пирок, Радиов-
це, Раковец, Селце Кеч, Синичане, Стенче, Теново, 
Урвич и Челопек. 

23) Во точка 42 зборовите „како и подрачјето на 
општина Сараќино" се бришат и се додаваат се-
лата: Горна Лешница, Групчин, Гургурница, Добар- ^ 
це, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, 
Луковица, Мерово, Ново Село, Палатица, Рогле, Са-
раќино, ,Седларево, Стримница, Церово и Чифлик 

24) Во точка 43 Изборната единица Теарце се 
преименува во Изборна единица Тетово Ш која оп-
фаќа дел од, подрачјето на општина Тетово со се-
лата: Беловиште, Брезно, Варвара, Вратница, Гло-
ѓи, Доброште, Жилче, Јанчиште, Јажинце, Јегунов-
це, Јелошник, Копанце, Лешок, Непроштено, 
Нераште, Одри, Озормиште, Орашје, Отуње, Оту-
шиште, Подбреге, Првце, Прељубиште, Пршовце, 
Раотинце, Ратае, Рогачево, Сетоле, Сиричино, Сла-
тино, Старо Село, Теарце, Туденце и Шемшево. 

25) Во точка 46 зборовите „и Конопиште" се 
бришат. 

26) Во точка 49 Изборната единица Чашка се 
преименува во Изборна единица Титов Велес Ш која 
опфаќа дел од подрачјето на општина Титов Велес 
со селата Бањица, Бусилци, Витанци, Владиловци, 
Војница, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јабол-
чиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дрено-
во, Еловец, Извор, Крајници, Крива Круша, Крни-
но, Лисиче, Мартолци, Мелница, Ново Село, 
Оморани, Ораовец, Отиштино, Поменово, Попадија, 
Раковец, Рлевци, Сливник, Смиловци, Стари Град, 
Степанци, Чашка, Бистрица, Богомила, Габровник, 
Капиново, Мокрени, Нежилово, Ораше, Ораовдол, 
Папрадиште, Плевење, Согле, Теово, Црешево, Дол-
но Чичево, Двориште, Горно Чичево, Градско, Грн-
чиште, Кочилари. Куридере, Ногаевци, Подлес, 
Скачинци, Свечани, Убого Уланци, Винчани, Во-
доврати и Згрополци. 

27) Во точка 50 зборовите ,.Пехчево" се бришат. 
28) Во точка 54 Изборната единица Ново Село 

се преименува во Изборна единица Струмица Ш ко-
ја опфаќа дел од подрачјето на општина Струмица 
со селата: Ваделе, Барбарево, Бајково, Борисово, 
Габрово, Дражево, Зубово, Колешино, Мокриево, 
Мокрино, Ново Село, Ново Коњарево, Смолари, Старо 
Коњарево, Стиник и Сушица. 

29) Во точка 58 зборовите „како и подрачјето на 
општината Василево" се бришат и се додаваат збо-
ровите: „Ангелци, Варварица, Василево, Вељуса, 
Висока Маала, Владевци, Гечерлија, Градошорци, 
Добрејци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кус-
кулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперово, Просени-
ково, Радичево, Сарај, Седларци, Сушево, Треби-
чино и Чанаклија". 

Член 3 
Следниве изборни единици означени во член 4 

со преименуваат како следува: 
1) Изборната единица Кривогаштани се преи-

менува во Изборна единица Прилеп VI; 
2) Изборната единица Новаци се преименува во 

Изборна единица Битола VII; 
3) Изборната единица Кукуречани се преимену-

ва во Изборна единица Битола VI; 
4) Изборната единица Белчишта се преименува 

во Изборна единица Охрид III; 
' 5) Изборната единица Ѓорче Петров II се преи-

менува во Изборна единица Идадија VI; 
6) Изборната единица Драчево се преименува во 

Изборна единица Кисела Вода V; 
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7) Изборната единица Петровец се преименува 
во Изборна единица Кале VIII; 

8) Изборната единица Саат Кула III се преиме-
нува во Изборна единица Кале VII; 

9) Изборната единица Жеровјане II се преиме-
нува во Изборна единица Гостивар V; 

10) Изборната единица Сараќино се преименува 
во Изборна единица Тетово V; 

11) Изборната единица Теарце I се преименува 
ве Изборна единица Тетово VI; 

12) Изборната единица Теарце П се преименува 
во Изборна единица Тетово VП; 

13) Изборната единица Гевгелија се преименува 
во Изборна единица Гевгелија I; 

14) Изборната единица Градско се преименува 
во Изборна единица Титов Велес IV; 

15) Изборната единица Василево се преименува 
во Изборна единица Струмица III. 

Член 4 
Следниве изборни единици означени во член 5 

се преименуваат како следува: 
1) Изборната единица Дихово се преименува во 

Изборна единица Битола IV; 
2) Изборната единица Ѓорче Петров се преиме-

нува во Изборна единица Идадија III; 
3) Изборната единица Петровец се преименува 

во Изборна единица К а л е V; 
4) Изборната единица Саат Кула П се преиме-

нува во Изборна единица Кале IV; 

5) Изборната единица Теарце се преименува во 
Изборна единица Тетово III. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

17. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 23 јануари ±965 година, ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО 
ОКРУЖНИТЕ И ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ 
СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
I 

Бројот на судиите во окружните судови во 
Социјалистичка Република Македонија, вклучи-
телно и претседателите на судовите, се утврдува 
во: 

1. Окружниот суд во Скопје 16 
2. Окружниот суд во Битола 10 
3. Окружниот суд во Штип 9 
4. Окружниот суд во Охрид 8 
5. Окружниот суд во Тетово 7 
6. Окружниот суд во Титов Велес 6 
7. Окружниот суд во Куманово е 

II 
Бројот на судиите во окружните стопански су-

дови во Социјалистичка Република Македонија, 
вклучително и претседателите, се утврдува во: 

1. Окружниот стопански суд во Скопје 12 
2. Окружниот стопански суд во Битола 5 
3. Окружниот стопански суд во Штип 4 

1П 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да важат точките III и IV од Одлуката 
за утврдување бројот на судиите во Врховниот 
суд на НРМ, Вишиот стопански суд на НРМ, 
окружните и окружните стопански судови во НРМ 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/60). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

Број 22 
23 јануари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

18. 
На основа член 11 став 1 од Законот за избор 

на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/63), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕ-
НИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат избори за пратеници на си-
те собори на Собранието на Социјалистичка Ре -
публика Македонија во изборните единици во кои 
мандатот на пратениците е утврден на дв.е го-
дини. 

2. Изборите за пратеници во Републичкиот со-
бор ќе се одржат во следниве изборни единици: 
Битола И, Битола IV, Битола VI, Битола VII, 
Прилеп I, Прилеп IV, Прилеп VI, Крушево, Демир 
Хисар, Охрид II, Охрид III, Дебар, Кичево I, Ресен 
II, Струга I, Струга III, Кратово, Крива Паланка. 
I, Куманово II, Куманово III, Куманово IV, Ида-
дија VI, Кисела Вода I, Кисела Вода И, Кисела 
Вода IV, Кисела Вода V, Кале I, К а л е III, К а л е 
VII, Кале VIII, Гостивар II, Гостивар V, Тетово П, 
Тетово V, Тетово VI, Тетово VII, Валандово, Гевге-
лија I, Кавадарци I, Неготино^ Титов Велес IV, Б е -
рово, Виница, Кочани I, Кочани II, Свети Николе 
И, Радовиш I, Струмица И, Струмица III и Штип I I I 

3. Изборите за пратеници во Стопанскиот со-
бор, Просветно-културниот собор, Социјално-здрав-
ствениот собор и Организационо-политичкиот, со-
бор ќе се одржат во следните изборни единици: 
Битола II, Битола IV, Демир Хисар, Крушево, 
Прилеп I, Кратово, Крива Паланка, Куманово 1% 

Дебар, Кичево I, Охрид, Струга I, К а л е И, Кале 
IV, К а л е V, Идадија И, Идадија III, Кивала Водак 
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II, Гостивар I, Тетово I, Тетово III, Гевгелија, К а -
вадарци, Титов Велес I, Берово, Кочани I, Про-
биштип, Радовиш, Свети Николе и Струмица I. 

4. Изборите за пратеници на сите собори на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија во општинските собранија ќе се одржат на 4 
април 1965 година. 

5. Изборите за пратеници на Републичкиот со-
бор од страна на избирачите ќе се одржат на 18 
април 1965 г. 

6. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање на одделни изборни дејства, се 
смета 10. II. 1965 година. 

7. Ова решение (влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Број 302 
9 февруари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

КОНКУРСИ 
Комисијата за засновување и откажување на 

работните односи при Републичкиот завод за 
здравствена заштита — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место: еден лекар 
за специјализација по хигиена со у ж а специјал-
ност комунална хигиена со паталогија на насел-
бите 

УСЛОВИ: Лекар со положен стручен испит и 
три години општа пракса и знаење на еден стран-
ски јазик. 

Личен доход по Правилникот на Заводот. 
Молбите со опис за досегашното работење и 

документи по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници да се доставаат до Управата на Заводот во 
рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (162) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА НАЗНАЧУВА-
Њ Е УПРАВНИК НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА 

„КИТКА" ОД С. ЛОПАТЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за назначување управник во Земјоделската задру-
га „Китка" од с. Лопате 

У с л о в и : 
1. Да е завршен дипломиран инженер по стру-

ка земјоделие со 2 години практика. 
2. Да има завршена средна земјоделска школа 

со 5 години практика во истата струка. 
Пријавените кандидати се должни заедно со 

молбата да ги приложат и сите документи со 
кои може да се докаже дека ги исполнуваат ус-
ловите, краток опис — биографија со означување 
местото каде работел до сега, потврда од органи-
зацијата каде што работи дека ќе биде ослободен 
од работа во колку ќе биде примен по конкурсот. 

Личен доход според правилникот за распре-
делба на личен доход. 

Стан не е обезбеден. 
Молбите да се доставуваат до Конкурсната ко-

мисија на Земјоделската задруга „Китка", с. Лопате. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Во колку до таа дата не се пријави кандидат 

што ги исполнува условите, конкурсот ќе остана 
отворен до пополнување на работното место. (163) 

РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗАНАЕТЧИСКОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК" - ГОРЧЕ 

ПЕТРОВ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за ДИРЕКТОР 
У с л о в и : Да има виша стручна спрема по 

можност електро смер и да е провел на раководно 
(работно место 6 години. 

Молби со куса биографија за движењето во 
службата и препис на дипломата се доставуваат 
во дирекцијата на претпријатието. 

Личен доход се определува според правилни-
о н за расподелба на личните доходи на претпри-
јатието. 

Конкурсот останува отворен до пополнување 
на работното место. (166) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА И УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА З П К „СТРУШКО ПОЛЕ - СТРУГА 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места и тоа: 
1. Директор на стопанската организација; 
2. Секретар па стопанската организација; 
3. Ш е ф на сметководството. 
У С Л О В И : 
Под реден број 1 завршен земјоделски ф а к у л -

тет со 5 години работен стаж од кои 3 години на 
раководни работни места. 

Под реден број 2: 
а — висока стручна спрема без стаж, 
б — виша стручна спрема и 2 години работен 

стаж, 
в — средна стручна уцравно-правна со 5 го-

дини работен стаж, 
г — друго средно образование со 10 години 

работен стаж во управно-правна струка. 
Под реден број 3: 
а — висока стручна спрема со една година 

работен стаж, 
б — виша стручна спрема со 3 години работен 

стаж, 
в — со средна стручна спрема со 5 години ра-

ботен стаж, 
г - нижа школска спрема со 10 години рабо-

тен стаж на работни места ш е ф 'на сметковод-
ство. 

Личните примања за работните места ќ е се 
определуваат според правилникот за расподелба на 
лични доходи. 
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Конкурсот ќе трае за работните места под ре-
ден број 1 и 3 до 28 февруари 1965 година, а за 
работното место под 2 до пополнување. 

Кандидатите се должни да достават: 
1. молба, 
2. диплома за завршено ШКОЛСКО образование, 
3. уверение за работен стаж, 
4. потврда за кандидатите што се во работен 

однос дека можат да конкурираат. 
Молбите за работното место под број 1 се до-

ставуваат до конкурсната комисија, а под реден 
број 2 и 3 до Управниот одбор на организацијата. 

ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ „РУДИС" 

Рударско индустриска скупност — Трбовље 
како генерален изведувач по овластувањето на 
Рударскиот базен на хром „Радуша" — Ѓорче Пе-
тров, како инвеститор, а на основа на Правилни-
кот за отстапување изградба на инвестициони об-
јекти и работи („Сл. весник на СРМ" бр. 31/63) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за подобност на стопанските организации за изве-
дување на градежни работи при изградбата на се-
парацијата за хромова руда во Радуша. 

Според инвестициониот програм предвидена е 
изградба на следните објекти: 

1. Истоваралиште (1050 м2) со дробилана (640 м2) 
и отворено складиште на дробената руда (750 м2); 

2. Зграда на сепарацијата со тешки течности 
(2000 м3); 

3. Зграда на сепарацијата со јигови и флота-
ција (4500 м3); 

4. Помошни објекти: 
пумпарница и резервоар за вода (300+500 м3), 
трансформаторска станица (380 м3), 
купатило и лабораторија (2000 м3); 
5. Утоварна рампа и уредување на кругот (3000 

м2); 
6. Планирање и уредување на јаловишта (5000 

м2). 
Помеѓу поедини објекти се тунели и челични 

мостови за транспортни траки во вкупна должина 
280 м. Предните згради ќе бидат од армирано-бе-
тонска и челична конструкција. 

Се предвидува инвестициите за градежните ра-
боти да изнесуваат 215,510.900 динари. 

Работите ќе почнат во април 1965 година. Свр-
шеток на работите во февруари 1966 година. 

Се повикуват градежните претпријатија, што 
се заинтересирани за изведување на градежните 
работи да се пријават и предложат податоци што 
се битни за утврдување на подобноста, а нарочно: 

а) за расположивите стручни кадри; 
б) за расположивата механизација и капаци-

тетите; 
ц) за искуствата што претпријатието ги стек-

нало при изведување на слични објекти; 

д) за досегашните успеси на претпријатието 
што можат да влијаат за оцената на подобноста; и 

е) доказ за регистрацијата на претпријатието. 
Пријавата со потребните податоци да се доста-

ват во рок од 15 дена по објавување на овој кон-
курс во „Сл. весник на СРМ" до Дирекцијата на 
Рударскиот базен на хром „Радуша" — Ѓорче Пе-
тров. 

Утврдувањето на подобноста ќе ја обави спе-
цијална комисија составена според одредбите на 
Правилникот. Комисијата ќе се состане во седиш-
тето на Инвеститорот во Ѓорче Петров, во рок од 
3 дена по завршување на конкурсот. (165) 
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надградување — — — — — — — — 51 
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Закон за изменување и дополнување на 
Законот за оџачарската дејност — — — 52 

14. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важењето на Уредбата за из-
градба на станбени згради на лицата пре-
бегани од Егејска Македонија — — — 53 
Закон за укинување на Уредбата за из-
градба на станбени згради на лицата пре-
бегани од Егејска Македонија — — — 53 

15-. Указ за прогласување на Законот за пре-
несување на надлежностите од околиските 
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16. Указ за прогласување на Законот за изме-
нување на Законот за изборните единици 
за избор на пратеници на Собранието на 
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Закон за изменување на Законот за избор-
ните единици за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 57 
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