
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 15 декември 1971 
С к о п ј е 

Број 39 Год. XXVII 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

280. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, изда-
вам 

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

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Републичкиот буџет за 
1971 година, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репу-
бличкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 го-
дина и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 26 ноември 1971 година. 

Бр. 03-3883 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

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

КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 став 1 од Законот за Републичкиот 

буџет за 1971 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 12/71), се вршат следните измени: 

Износот „544.198.060" се заменува со износот 
„809.228.782"; износот „504.226.060" се заменува со 
износот „764.478.782"; износот „39.532.000" се заме-
нува со износ „44.350.000". 

Член 2 
Во член 2 став 1 ред 4 од Законот за Репу-

бличкиот буџет за 1971 година, по зборовите „на 
општините", наместо сврзникот „и" се става за -
пирка, а по зборот „образованието" се додаваат 
зборовите „и придонесот на Социјалистичка Ре -
публика Македонија за намирување на потребите 
на Сојузниот буџет за периодот октомври—декем-
ври 1971 година". 

Член 3 
По член 2 се додава нов член „2а", кој гласи: 
„Од средствата што ќе се остварат од 1 ок-

томври до 31 декември, според одредбите на За -
конот за тарифата на сојузниот данок на промет, 
по издвојувањето во висина од 76,5 отсто на име 
придонес за намирување на потребите на Сојуз-
ниот буџет во периодот од октомври до 31 де-
кември 1971 година, се издвојуваат 26,6 отсто во 
полза на Републичката заедница на образова-
нието, а од остатокот 0,86 отсто на Републичкиот 
фонд за социјална заштита. 

Издвојувањето во Републичкиот фонд за уна-
предување на научно-истражувачката работа се 
врши од републичкиот придонес од личниот до-
ход од работен однос во процент утврден со З а -
конот за републичките придонесл и даноци на 
граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 2/69 
и 32/70). 

Издвојувањето во Републичкиот фонд за уна-
предување на индивидуалното земјоделство и Ре-
публичкиот фонд за води се врши од придонесот 
од личен доход од земјоделска дејност во про-
центи утврдени со Законот за републичките при-
донеси и даноци на граѓаните („Службен весник 
на СРМ", бр. 2/69, 32/70 и 12/71)". 

Член 4 
Во член 6 се додава нов став кој гласи: 
„Средствата од позиција 120-а премии за овчо 

и кравјо млеко ќе се користат врз основа на од-
лука на Извршниот совет". 

Член 5 
Член 8 се брише. 

Член 6 
Во член 15 во Билансот на приходите и оп-

штиот распоред на приходите на Републичкиот 
буџет за 1971 година во оддел I се вршат следни-
те измени и дополнувања: 

1. Во видот на приходите 1. Придонеси, во 
формата на приходи 11, потформа на приходите 
111 — Придонес од личен доход од работен однос, 
износот „24,043.000" се заменува со износ „49.496.000" 
а потформата на приходите 112 — Учество во 
приходите од придонесот од личен доход од ра -
ботен однос на пошироката општествено-политич-
ката заедница, износот „808.560" се заменува со 
износот „794.412", потформата на приходи 113 — 
Придонес од личен доход од работен однос по до-
датна стапка на примањата на запослените пен-
зионери и продолжена работа, износот „10.000.000" 
се заменува со износот „11.000.000", а вкупниот 
износ на формата „34.851.560" се заменува со из-
носот „61.290.412", во формата на приходи 12, пот-
форма на приходи 121 — Придонес од личен до-
ход од земјоделска дејност, износот „4.247.000" се 
заменува со износот од „14.130.000" во вкупниот 
вид 1. Придонеси, износот „39.098.560" се заменува 
со износот „75.420.412". 

2. Во видот на приходите 2. Даноци, во ф о р -
мата на приходи 21, потформа на приходите 211 — 
Републички данок на промет на стоки на мало, 
износот „29.532.000" се заменува со износот 
„33.350.000" потформа на приходи 214 — Учество 
во сојузниот данок на промет на стоки на мало, 
износот „204.362.500" се заменува со износот 
„130.888.221", се додава нов вид на приход, пот-
форма на приходи „211 а" Сојузен данок на про-
мет со износ од „279.796.449", во вкупно под 2. Да-
ноци износот „233.894.500", се заменува со износот 
„444.034.670". 

3. Во видот на приходите 7. Дополнителни 
средства се додава нова потформа на приходи 
722 — Наменски дополнителни средства за основ-
на заштита на борците на воените инвалиди и на 
семејствата на паднати борци со износ „18.568.700", 
во вкупниот вид 7. Дополнителни средства, изно-
сот „270.205.000" се заменува со износот „288.773.700". 
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4. Во вкупно приходи за распоред (видови 1 
до 9), износот „544.198.060" се заменува со износот: 
„809.228.782,". 

Во оддел II се вршат следните измени и до-
полнувања : 

1. Во ставката основна намена 02. Научна деј-
ност се-додава нова распоредна група 02-1 — Сред-
ства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи и износ „23.272.000", во вкупно основна 
намена 02. износот: „1.588.00" се заменува со из-
носот: „24.860.000". 

2. Во ставката основна намена 04 — Социјал-
на грижа, се додава нова распоредна група 04-1 
— Средства распоредени во процент од сите или 
одделни видови на приходи со износ од „1.356.390". 
Вкупно основна намена 04 износот „50.532.000" се 
заменува со износот „51.888.390". 

3. Во ставката основна намена 09. Општи до-
полнителни средства за други општествено-поли-
тички задници, во распоредната група 09-2 сред-
ства распоредени во определен износ, износот 
117.760.000" се заменува со износот „341.806.800" на 
двете места. 

4. Во ставката основна намена 16. Интервен-
ции во стопанството се додава: нова распоредна 
група: 16-1 — Средства распоредени во процент 
од сите или одделни приходи и износ „10.303.000", 
во распоредната група 16-2 средства распоредени 
во определен износ, во распоредната подгрупа 
16-2-21 за тековни вложувања: „24.415.000", се за-
менува со износот: „26.815.000". 

5. Во ставката основна намена 18 — издвоју-
вање во резервниот фонд — Распоредна група 
18-2 средства распоредени во процент од сите или 
одделни приходи, износот: „3.310.900" се заменува 
со износот „3.363.492". 

6. Во ставката Основна намена 19 — ^ р а с п о -
редени приходи, распореди подгрупа 19-2-22 -
Средства 'издвоени на посебна сметка на дел од 
приходите остварени по стапка поголема од 10,8 
отсто износот „3.000.000" се заменува со износот 
„1.781.940", а во вкупно основна намена 19 износот: 
„8.792.020" се заменува со износот „7.573,960". 

Во вкупно распоредени и нераспоредени при-
ходи (основна намена 01-19) износот: „504.266.060" 
се заменува со износот: „764.478.782". 

7. Во средствата распоредени во општиот дел 
на буџетот — за други потреби на Републиката: 

— Републичка заедница на образованието: 
а) за инвестиции во основното школство из-

носот од: „7.000.000" се заменува со износот 
„7.700.000"; 

б) за подобрување на материјалната состојба 
на студентите за сместување и исхрана, опрему-
вање и други инвестициони вложувања за сту-
дентскиот стандард, износот од „3.000.000" се за -
м,енува со износот „3.300.000". 

— За отплата на ануитети по земени кредити 
на Социјалистичка Република Македонија за не-
стопански инвестиции износот „4.000.000" се заме-
нува со износот „7.818.000". 

8. Во вкупно распоредени приходи износот: 
„544.198.060" се заменува со износот „809.228.782". 

1) Во оддел II посебен дел, се вршат следните 
измени и дополнувања: износот „447.794.080" се 
заменува со износот „704.293.672". 

Во посебниот дел на Републичкиот буџет за 
1971 година се вршат следните измени и дополну-
вања: 

2) во разделот 14. Републички секретаријат 
за земјоделство и шумарство, по позицијата 120 
(16-2-21) за финансирање на националните пар-
кови, се додава нова позиција, 120-а која гласи: 

„120-а 16-2-21 Премии за овчо и кравјо млеко 
„2.400.ООО". 

Во ставката вкупно основната намена 16 из-
носот од „840.000" се заменува со изност „3.240.000", 
а во ставката вкупно разделот 14 износот 

„2.757.000" се заменува со износот „5.157.000". Во 
ставката Рекапитулација на разделот, износот 
„1.400.000" се заменува со износот „3.800.000", а 
износот „2.757.000" се заменува со износот 
„5.157.000". 

3) Во разделот 37. Дополнителни средства на 
општините и Републичката заедница на образова-
нието, се додава: „и придонес за намирување на 
потребите на сојузниот буџет". Се додава и нова 
позиција 264-а, која гласи: 

„264-а" 10-2 Придонес за намирување потре-
бите на сојузниот буџет „224.046.800". 

Во ставката вкупно раздел 37 износот 
„176.084.400" се заменува со износот „400.131.200", 
а во ставката Рекапитулација на разделот изно-
сот „176.084.400" се заменува со износот „400.131.200" 
и на двете места. 

4) Во разделот 41 — Резервен фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија, позиција 272 
распоредна група 18-2 Издвојување на резервни-
от фонд на Социјалистичка Република Македонија 
износот „3.310.900" се заменува со износот 
„3.363.492". 

5) Во Разделот 42 — Нераспоредени приходи 
позиција 274, распоредена подгрупа 19-2-22 Сред-
ства издвоени на посебна сметка на дел од при-
ходите остварени по стапка поголема од 10,8 отсто 
износот „3.000.000" се заменува со износот 
„1.781.940" во Вкупно раздел 42 износот „8.792.020" 
се заменува со износот „7.573.960". Во ставката 
Рекапитулација на разделот износот „8.792.020" 
се заменува со износот „7.573.960". 

Член 7 

„Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон за периодот октомври—декември 1971 година 
средствата во полза на Републичката заедница на 
образованието и Републичкиот фонд за социјална 
заштита ќе се издвојуваат според процентите 
предвидени во член 3 од овој закон наместо про-
центите предвидени во точка 3 на член 32 од За-
конот за финансирање на образованието и воспи-
тувањето („Службен весник на СРМ" бр. 9/67, 
5/68 и 17/71) и алинеја 2 на член 87 од Законот за 
социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/70 и 20/71)". 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" а ќе се при-
менува од 1 октомври 1971 година. 

281. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за средно образование, 
што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 ноември 1971 година 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 29 октомври 1971 година. 

Бр. 03-3918 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во член 192 по ставот 1 се додава нов став 2 

кој гласи: 
„По исклучок од претходниот став новите 

наставни планови и програми ќе се донесат на ј -
доцна до крајот на месец февруари 1972 година, а 
ќе се применуваат од почетокот на учебната 
1972/73 година". 

Во став 2 кој станува став 4 зборовите „во 
рокот од претходниот став" се заменуваат со збо-
ровите „во рок од три месеци по донесувањето на 
нормативите од став 3 на овој член". 

Во став 3 зборовите „во рок од 6 месеци од 
влегувањето во сила на овој закон" се заменуваат 
со зборовите „најдоцна до крајот на месец април 
1972 година". 

Член 2 
Во член 194 став 2 бројките „1970/71" се за-

менуваат со бројките „1971/72". 
Став 3 се менува и гласи: 
„Работниците кои стручно се оспособиле низ 

практична работа во работните организации со 
цел преку испити да се здобијат со општоприз-
нат степен на образование за соодветно занимање 
можат да полагаат испит за одделни занимања 
според одредбите на член 83 по Програмата што 
важела до донесувањето на овој закон, но на ј -
доцна до почетокот на учебната 1972/73 година". 

Член 3 
Во член 200 став 1 бројот „1971/72 се замену-

ва со бројот „1972/73". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

282. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНО 

УЧИЛИШТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за средно училиште 
за внатрешни работи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 ноември 1971 година 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 26 ноември 1971 година. 

Бр. 03-3919 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

Член 1 

Се основа Средно училиште за внатрешни ра-
боти (во натамошниот текст: Училиште). 

Во состав на Училиштето постои ученички 
дом. 

На училиштето се применуваат одредбите од 
Законот за средното образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/70), доколку со овој закон не 
е поинаку определено. 

Член 2 
Школувањето во Училиштето трае четири гог 

дини, од кои наставата за професионалното спе-
цијализирано образование (завршен период) трае 
две години. 

Наставата на заедничките содржини (подгот-
вителен период) и наставата за професионалното 
специјализирано образование се организира во 
рамките на Училиштето. 

Член 3 
Училиштето почнува со работа со први клас, 

а секоја наредна година воведува по еден нов 
клас. 

Член 4 -
Средствата за работа на Училиштето се обез-

бедуваат во републичкиот буџет во рамките на 
средствата н;а Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи (во натамошниот текст: Републич-
киот секретаријат). 

Член 5 
Училиштето, покрај општото образование што 

го даваат училиштата за средно образование, дава 
и професионално специјализирано образование за-
ради оспособување на свршените ученици за вр-
шење на работите во милицијата и другите ра-
боти на службата за јавна безбедност во орга-
ните за внатрешни работи. 

Во училиштето се организира и стручно оспо-
собување и усовршување на работници на орга-
ните за внатрешни работи. 

Член 6 
Предлогот за основите на наставниот план' и 

програма на Училиштето го изготвува Републич-
киот завод за унапредување на школството по 
претходно прибавено мислење од Републичкиот 
секретаријат. 

Употребата на учебници и прирачници на 
Училиштето за професионалното специјализирано 
образование ја одобрува републичкиот секретар 
за образование, наука и култура во согласност со 
републичкиот секретар за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: републичкиот секретар). 

Член 7 
Поправен испит полага ученик кој по завр-

шувањето на наставата во второто полугодие има 
негативни оценки по два одделни предмети. 

Ученикот од став 1 на овој член кој најдоцна 
до 31 август ќе ги положи испитите се здобива 
со право да се запише во наредниот клас, до-
колку ги исполнува условите од член 12 став 2 
од овој закон. 

Член 8 
Ученик, кој на поправниот испит од член 7 

на овој закон, добил негативна оценка од еден 
предмет или не се јавил на поправниот испит, 
како и ако по завршувањето на наставата во 
второто полугодие има негативни оценки по по-
веќе од два одделни предмети го повторува кла-
сот ако го исполнува и условот од член 12 став 2 
од овој закон за упис во наредниот клас во ид-
ната учебна година. 

Ученикот од став 1 на овој член може од 
предметите од подготвителниот период по кој до-
биле негативни оценки да полага вонредни испити 
во Училиштето. 

Вонредни испити не може да полага учени-
кот од став 1 на овој член ако негативните оцен-
ки му се од завршниот период. 

Ученикот од ст. 1—3 од овој член престанува 
да биде ученик во Училиштето. 

Член 9 
Надзор над изведувањето на наставата по 

стручните предмети врши Републичкиот секрета-
ријат. 
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Член 10 
Поблиски прописи за содржината и начинот 

за полагањето на завршниот испит донесува ре-
публичкиот секретар за образование, наука и кул-
тура во согласност со републичкиот секретар. 

Член 11 
Училиштето има само редовни ученици. 
Во Училиштето учениците се запишуваат во 

први клас врз основа на конкурс. Изборот на 
кандидатите го врши советот на Училиштето на 
предлог од конкурсната комисија. 

Конкурсот од став 2 од овој член се објавува 
во печатот во месец јуни секоја година, а до-
колку не е пополнет бројот на учениците и во 
мес,ец август. 

Бројот на учениците кои секоја година се 
примаат во Училиштето го определува републич-
киот секретар. 

Член 12 
За ученик во Училиштето може да се прими 

лице кое завршило основно училиште, кое не е 
постаро од 16 години и е психофизички способно, 
како и кое ги исполнува посебните услови опре-
делени со Статутот на Училиштето. 

Во наредните класови на Училиштето може 
да се запише ученик кој го завршил претходниот 
клас во средно училиште за внатрешни работи, а 
при уписот во вториот клас не е постар од 18 го-
дини, во трети клас 19 години и во четврти клас 
20 години. 

Психофизичката способност се утврдува од 
посебна стручна комисија на Училиштето на на-
чин определен за лица кои се примаат на работа 
во милицијата. 

Член 13 
Кога тоа го бараат интересите на јавниот по-

редок или одржувањето на јавниот ред и мир 
што се од посебно значење за Републиката, ре-
публичкиот секретар може од учениците кои се 
постари од 18 години и од униформираните ра-
ботници на Училиштето да образува единица на 
милиција за извршување на определена задача. 

Со актот за основање на единицата од став 1 
на овој член се определува и нејзиниот старе-
шина, кој за извршувањето на поставените задачи 
е одговорен на републичкиот секретар. 

Во случаите од став 1 на овој член може да 
се прекине наставата во Училиштето. 

Член 14 
Ученик од друго средно училиште за внатреш-

ни работи може да премине во ова Училиште во 
почетокот на учебната година, а ако постојат 
оправдани причини и во текот на учебната го-
дина. 

Член 15 
Ученик, кој го заврши Училиштето, се здо-

бива со право да стапи на работа во органот за 
внатрешни работи во кој ќе го распореди репу-
бличкиот секретар по претходно добиена соглас-
ност од тој орган. 

Член 16 
На учениците во Училиштето за време на 

школувањето им се обезбедува: 
— бесплатно сместување и исхрана во уче-

ничкиот дом, униформа, долна облека и обувки, 
учебници и. други предмети потребни за школу-
вање; 

— здравствено и инвалидско осигурување, до-
колку такво немаат по друг основ; 

— месечни парични примања за покривање 
на потребни лични трошоци; 

— патни трошоци за доаѓање во Училиштето 
и враќање дома секоја учебна година и при по-
лугодишниот распуст, како и патни и други тро-
шоци при упатување на практика. 

Висината на месечните парични примања за 
покривање на личните трошоци и висината на 
трошоците од став 1 алинеа 4 на овој член ја 
определува републичкиот секретар. 

Член 17 
Учениците во Училиштето задолжително се 

настанете во ученичкиот дом. 

Член 18 

За време на школувањето учениците се уни-
формирани и носат пропишана ознака за лица 
на школување за милиционери. 

Поблиски одредби за униформата и носењето 
на униформата пропишува републичкиот секретар. 

Член 19 
Меѓусебните права и обврски на Училиштето 

и учениците односно лицата кои по закон се долж-
ни да ги издржуваат, во односите кои се уреду-
ваат со одредбите од член 15 и 16 на овој закон, 
се регулираат со договор во согласност со усло-
вите на конкурсот за примање на ученици. 

Член 20 
Против решението за изречената п,едагошка 

мерка отстранување од Училиштето ученикот и 
неговиот родител односно старател како и уче-
ничката заедница можат да изјават жалба до ре-
публичкиот секретар во рок од 3 дена по приемот 
на решението. 

Жалбата му се предава на органот на Учи-
лиштето што го донел решението за отстранува-
ње, кој е должен во рок од 8 дена да ја разгледа 
и доколку не го измени обжаленото решение, 
жалбата со сите списи да ја достави до органот 
од став 1 на овој член, кој е должен да донесе 
решение по жалбата во рок од 15 дена. 

Член 21 
Настава за стручните предмети, по исклучок, 

можат да изведуваат и лица со завршена виша 
школа за внатрешни работи. 

Практична настава за управување со моторно 
возило може да изведува лице што има високи 
квалификации на работник од занимањето возач 
на моторно возило или завршено средно образо-
вание за занимањето возач на моторно возило и 
положен испит за возач-инструктор. 

За предметите од воена обука наставници 
можат да бидат лица со завршени соодветни 
воени школи. 

Член 22 
Прописите што се однесуваат за работници на 

органите за внатрешни работи во однос на по-
себните услови за примање на работа и преста-
нување на работа сврзани со тие услови, прима-
њето, на работници без конкурс, службената и 
државната тајна и одговорноста за повреда на 
работната должност ќе се применуваат и на ра-
ботниците на Училиштето. 

Член 23 
Со Статутот на Училиштето може да се опре-

делат работни места на кои работниците ќе носат 
униформа на милицијата. 

Работниците на Училиштето од став 1 на овој 
член се сметаат за овластени службени лица во 
органите за внатрешни работи. 

Член 24 
Општиот акт за внатрешна организација и 

систематизација на работните места на Учили-
штето се донесува во согласност со републичкиот 
секретар. 

Член 25 

Воспитувач во ученичкиот дом, по исклучок, 
може да биде лице кое има завршено најмалку 
виша школа. 
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Член 26 
Подготовките за почеток со работа на Учи-

лиштето ги врши матичната комисија што ја име-
нува републичкиот секретар. 

Член 27 
Зградите за работа на Училиштето, сместува-

њето и исхраната на учениците, како и потреб-
ната опрема за почетокот на работата на Учи-
лиштето ги обезбедува републичкиот секретаријат. 

Член 28 
Училиштето ќе започне со работа и ќе из-

врши упис на ученици во I клас во учебната 
1971/72 година. 

Член 29 
Стручното училиште за внатрешни работи 

основано со решение бр. 21-18675/1 од 25. УШ. 1958 
година на Државниот секретаријат за внатрешни 
работи на Народна Република Македонија прес-
танува со работа со влегувањето во сила на овој 
закон. 

Вонредните слушатели запишани до влегува-
њето во сила на овој закон имаат право да го 
завршат училиштето од став 1 на овој член на ј -
доцна до 31 август 1973 година. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

283. 
Врз основа на член 4 од Законот за сред-

ствата на задолжителниот заем за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и Автономната покраина Ко-
сово („Службен лист на СФРЈ" бр. 35/71), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
26 ноември 1971 година и на седницата на Сто-
панскиот собор, одржана на 26 ноември 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВИСИНАТА НА 
АКОНТАЦИЈАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ 
ЗА 1971 ГОДИНА ВО ПОЛЗА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АП КОСОВО 

I 
Се дава согласност за висината на аконтации 

јата за задолжителниот заем за 1971 година што 
треба да се уплатува од републиките и автоном-
ните покраини до 31 март 1972 година во полза 
на Фондот на Федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански — недоволно раз-
виените републики и АП Косово во однос на 
вкупниот износ (2824 милиони динари) и аконта-
цијата на СР Македонија во износ од 141 ми-
лиони динари. 

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 

Бр. 03-3843 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с .р. 

284. 
Врз основа на член 274 од Деловникот на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 26 ноември 1971 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноем-
ври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИ-
ЈА НА СПОГОДБИТЕ ЗА ЗАЕМИ ПОМЕЃУ СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 

ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

I 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија се согласува Сојузната скупштина да ги 
ратификува спогодбите за заеми потпишани во 
јуни и јули 1971 година помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Меѓународ-
ната банка за обнова и развој за кредитирање на 
следните објекти: 

— Туристички центар „Бернандин" — Порто-
рож 10 милиони долари; 

— У-ти заем за патишта 35 милиони долари; и 
— Туристички центар „Бабин кук" — (Дуб-

ровник) 20 милиони долари. 

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 

Бр. 03-3844 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

285. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 26 ноември 1971 година и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 
26 ноември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Заводот за 

медицинска рехабилитација на Социјалистичка 
Република Македонија, што го донесе Советот на 
Заводот на својата седница од 25 ноември 1970 го-
дина. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-3885 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с.р. 
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286. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 26 ноември 1971 година и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 
26 ноември 1971 година, донесе 

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

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
- СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Институтот 

за туберкулоза на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, што го донесе Советот на Институтот 
на седницата одржана на 2. II. 1970 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-3884 Претседател 
1 декември 1971 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 

287. 
Врз основа на член 86 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
16/70), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 26 ноември 1971 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 26 но,ември 1971 година, донесе 

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

КИОТ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
I 

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 
за социјална заштита што го донесе Управниот 
одбор на Фондот на седницата одржана на 22. XII. 
1970 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-3886 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

288. 
Врз основа член 13 од Законот за стиму-

лирање талентираноста и успехот на младите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 32/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 26 
ноември 1971 година и на седницата на Просвет-
но-културниот собор, одржана на 26 ноември 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИ-

РАНОСТА НА МЛАДИТЕ 
I 

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 
за стимулирање талентираноста на младите што 
го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд 
на седницата одржана на 21 октомври 1971 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-3887 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

289. 
Врз основа на член 44 од Законот за високото 

школство на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 26 ноември 1971 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор, одржана на 26 но-
ември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА 

СТАТУТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување и до-

полнување Статутот на Правниот факултет во 
Скопје што ја донесе Советот на Факултетот на 
седницата одржана на 22. X. 1971 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-3890 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

290. 
Врз основа на член 15 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/67), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 26 ноември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ 

- СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување и до-

полнување Статутот на Заводот за испитување 
на материјали — Скопје што ја донесе Советот 
на Заводот на седницата одржана на 16 јуни 1971 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

'СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3889 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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291. 
Врз основа на член 44 од Законот за висо-

кото школство на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 26 ноември 1971 година и на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 26 
ноември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ФИ-

ЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување и до-

полнување Статутот на Филозофскиот факултет 
во Скопје што ја донесе Советот на Факултетот 
на седницата одржана на 26 мај 1971 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3888 Претседател 
1 декември 1971 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 

292. 
Врз основа на член 71 став 4 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политич-
ките организации („Службен лист на СФРЈ" бр. 
31/64), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 26 ноември 1971 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноем-
ври 1971 година, донесе. 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

I 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

за унапредување на индивидуалното земјоделство, 
што го донесе Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за унапредување на индивидуалното земјо-
делство, на седницата одржана на 24 септември 
1971 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3842 Претседател 
1 декември 1971 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 

293. 
Врз основа на член 123 став 2 и член 29 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 26 ноември 1971 година и на седни-
цата на Просветно-културниот собор, одржана на 
26 ноември 1971 година, донесе 

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА НАУЧНАТА РАБОТА 
I 

1. Науката се посилно се афирмира како про-
изводна сила. Степенот на развитокот на секоја 
земја е поврзан со развитокот на научно-технич-
ката револуција и користењето на нејзините при-
добивки. Земјите со неразвиена наука заостану-

ваат во својот економски развиток и се наоѓаат 
во нерамноправна положба во меѓународната по-
делба на трудот и во меѓународната размена. 

2. Примената на најновите придобивки на 
науката и техниката се јавува како основен ус-
лов за извлекување на земјата од заостанатост. 
Пред нашето стопанство се поставува, како итна 
задача, побрзиот развиток на науката и усвоју-
вањето и користењето на придобивките од наука-
та. 

3. Согледувајќи го значењето на науката за 
општествено-економскиот развиток, во низа раз-
виени земји се создадени специјални институции 
за насочување на научно-истражувачката работа. 
Практично нема развиена земја и земја што пре-
тендира наскоро да биде развиена, која не води 
систематска научно-истражувачка политика. 

4. Се поголемото значење на науката и тех-
никата за општествено-политичките движења и 
животниот стандард на народот ја доведува науч-
ната политика во позиција на една од доминант-
ните преокупации на општеството. 

5. Во досегашниот развиток на нашата Репу-
блика науката' постигна значајни резултати. Соз-
дадени се низа научни установи, оспособен е броен 
кадар и се постигнати значајни успеси во опре-
мувањето на научните институции со потребната 
техника. Меѓутоа, таа се уште не се афирмирала 
доволно како производна сила. Таквата нејзина 
афирмација се поставува како првостепена и 
итна задача пред научните институции и пред 
нашето општество, а во прв ред пред стопанството. 

6. Во досегашниот развој се постигнати низа 
позитивни резултати на планот на научната ра-
бота во нашата Република. Научните институции 
воопшто и научните работници од нашата Репу-
блика одделно, развивајќи ги научните методи, 
самостојно и со воспоставување на научни кон-
такти, воведувајќи и сознанија и технологии, 
одиграа непроценлива улога во општиот подем 
на нашата Република на национален и опште-
ствено-економски план. 

7. Брзиот квалитативен и квантитативен по-
раст на научните резултати, од една страна, и врз 
науката заснованите резултати во производните 
области од друга страна, доведоа до потребата од 
натамошна разработка на целокупната поставеност 
на научно-истражувачката работа, а во прв ред: 

а) преземање на мерки чија цел е науката 
поконкретно да се стави во служба на човечкото 
знаење, а одделно на економската и општестве-
на благосостојба на населението; 

б) обезбедување на потребните средства (ма-
теријални и институционални) за развој на науч-
ните истражувања и зголемување на нивната 
продуктивност. 

II 
1. Во новите услови понагласено значење тре-

ба да добие научната работа поврзана со стопан-
скиот развиток, зашто тоа се покажува како услов 
Македонија да се извлече од стопанската заоста-
натост и да заземе рамноправно место во меѓу-
народната поделба на трудот. 

2. За да може науката успешно да ја врши 
својата задача, ќе биде потребно да се изработи 
една глобална програмска ориентација за научна-
та работа во Републиката. Програмската ориен-
тација треба да биде разработена до крајот на 
1972 година. 

Земајќи ја предвид републичката глобална 
програма, научно-истражувачките институции тре-
ба да изготват свои перспективни и едногодишни 
програми. Таа програмска ориентација треба да 
служи и како база за една систематска кадров-
ска политика, за институционална организираност 
на науката и за обезбедување на соодветна совре-
мена опрема на научните институции. 

3. Основната ориентација треба да биде на-
сочена кон клучните прашања што произлегуваат 
од приоритетните задачи на развојот на Републи-
ката и од значење за одбрана на земјата. Мате-
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матичко-техничките науки треба да добијат прио-
ритетно место, при што да не се запостават дру-
гите научно-истражувачки области. 

4. При изборот на конкретните истражувачки 
потфати, еден од основните критериуми треба да 
бидат технолошките и економските ефекти што 
со тоа треба да се постигнат. 

III 
1. Во изградбата на научно-истражувачки кад-

ри постигнати се значајни резултати. Денес Ма-
кедонија располага со кадри кои можат да ја зе-
мат врз себе организацијата, раководењето и из-
ведувањето на современа научно-истражувачка 
активност во нашата Република. 

2. Задачите што денес се поставуваат пред 
нашата наука, и што утре ќе се постават со по-
силен интензитет, бараат натамошен развиток на 
кадровската основа. Потребно е до средината на 
1973 година грижливо да се разработи полити-
ката за развиток во оваа област, согласно со про-
грамската ориентација на науката. 

3. Иако Македонија располага со релативно 
бројни научни кадри, многу научни институции 
се уште се без сопствен кадар. Неопходно е до 
крајот на 1973 година да разработат сопствена 
кадровска политика според општествената задача 
на таа област на науката и во согласност со ус-
воената програмска ориентација. Републиката тре-
ба сестрано да го помогне остварувањето на кад-
ровската политика. 

4. Структурата на научните кадри покажува 
мал број на млади луѓе. Тоа е сериозен недоста-
ток и не отвора многу перспектива. До средината 
на 1972 година надлежните органи и институции 
треба да изградат систем за откривање на млади 
таленти што чувствуваат афинитет за научна ра-
бота и за стимулирање на нивниот развиток. 

5. Научно-истражувачките кадри се нерамно-
мерно бројно застапени во одделни научни области 
и поради тоа постои потреба да се стимулира соз-
давањето на научно-истражувачки кадар за де-
фицитарните подрачја. 

6. Сите нови и позначајни резултати, постиг-
нати преку научно-истражувачките дејности ќе 
му бидат достапни на човекот само ако тие ре-
зултати најдат општествено-економска, културна 
и техничка примена, потврда и влијание. Особено 
во земјите што се во развој, каква што е нашата, 
само силен и постојан технички напор може да 
доведе до зголемување на животниот стандард. 
Ваквиот напор мора да се засновува врз технич-
кото знаење и научното сознание, што во тек на 
повеќе децении е акумулирано во светската риз-
ница, под услов ова сознание да се прилагоди кон 
специфични локални проблеми. Затоа, процесите 
на примена на научните и технички знаења со 
цел да се постигнат специфични ефекти во ме-
тодите на работа и во секојдневниот живот, прет-
ставуваат најголема потреба на земјата што е во 
развој, каква што е нашата земја. 

Политиката на активирање и развивање на 
млади научни кадри треба да дојде до израз во 
целокупниот школски систем. Републичкиот завод 
за унапредување на школството треба да ја реши 
оваа задача до крајот на 1972 година. 

7. Универзитетот несомнено има одделно ме-
сто во навременото откривање и оспособување на 
младите научни кадри. За остварувањето на оваа 
своја задача тој досега немал доволно услови. По-
требно е во текот на 1972 година да се утврди 
местото на Универзитетот во решавањето на овој 
проблем. 

8. За да може во нашата Република што по-
брзо да се користат придобивките од науката и 
да се совлада методологијата на научната работа, 
ќе треба посистематски да се користат сите мож-
ности за усовршување. Голем број луѓе помину-
ваат одредено време во научни институции во 

другите републики на Југославија и надвор од 
Југославија. Сето тоа е вклопено во разни про-
грами на техничка помош, специјализација, струч-
ни или научни престои и друго, но без разрабо-
тена сопствена програма. Ќе биде потребно до 
крајот на 1972. година да се разработи програ-
мата како можностите за размена на научното 
искуство систематски да се користат односно да 
се вклопат во општата наша политика за научна 
работа. 

IV 

1. Во текот на досегашниот развиток, на тери-
торијата на Социјалистичка Република Македони-
ја се основани бројни и научно-истражувачки ин-
ституции. Некои од нив се самостојни, а другите 
се врзани за Универзитетот или за некоја сто-
панска организација. По број, тие научни органи-
зации, во основа, задоволуваат. Меѓутоа, за да мо-
жат да одговараат на својата современа улога, 
тие ќе мораат да претрпат значителна преориен-
тација како во својата програмска ориентација 
така и во организацијата. 

2. Вакви какви што се денешните научно-
истражувачки институции во Македонија, вкупно 
земено, не претставуваат еден систем на органи-
зација која може да обезбеди остварување на со-
времените задачи што се поставуваат пред нау-
ката. Но тие претставуваат солидна база за по-
ставување и за остварување на една таква ор-
ганска поврзана целина. 

3. Постојните организации во основа се ситни 
и расцепкани. Во тој вид тие тешко можат да го 
земат врз себе решавањето на покрупни проблеми 
од кои зависи успешното вклучување на нашето 
стопанство во југословенското и во светското. На ј -
голем број од постојаните научно-истражувачки 
организации ќе треба да се поврзат или интегри-
раат со други такви организации. Таа интеграција 
ќе треба да биде поставена врз основа на зада-
чите што се поставени со политиката за научно-
истражувачки развиток и врз основа на интере-
сот и научниот афинит.ет што постојните научни 
кадри го пројавуваат. 

4. За развитокот на науката како и за побр-
зиот развиток на стопанството, уште долго време 
ќе биде недоволно потпирањето само врз науч-
ните институции од територијата на Социјалис-
тичка Република Македонија. Неопходно е да се 
изнајдат форми за корисна и успешна соработка 
со научните институции надвор од нашата Репу-
блика, а од,делно со слични институции на другите 
социјалистички републики на Југославија. 

V 

1. Финансирањето на научно-истражувачката 
работа во нашата Република досега се одвиваше, 
главно, преку Републичкиот фонд за научна ра-
бота. Овој систем на финансирање преку Репу-
бличкиот фонд претставува остаток од буџетско-
то финансирање. Тоа веќе не одговара на совре-
мените услови и потреби, па ќе треба да се на ј -
дат нови решенија. 

Меѓутоа, Републиката е должна и натаму да 
обезбедува постојани средства за алиментација на 
Фондот за научна работа. 

Одреден процент од средствата што ги доби-
ва за забрзување развитокот на неразвиените 
краишта, Републиката треба да го внесува во 
овој фонд. 

Стопанските организации и банките ќе треба 
одсега значително повеќе средства да издвојуваат 
за научна обработка на актуелните проблеми. Со 
мерките на економската политика Републиката 
да го стимулира издвојувањето на вакви средства. 
Оваа задача д,а се реализира со општествениот 
план за развој на Социјалистичка Република Ма-
кедонија од 1971—1972 година. 
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2. Научно-истражувачката работа во програм-
ска смисла треба повеќе да се поврзе со стопан-
ството, па според тоа и финансирањето да се ре-
шава на таа основа. 

3. Потребно е да се изнајдат научни и методи 
на научно-истражувачката работа односно нив-
ното користење и да станат основен извор на при-
ходи на научните организации и Републичкиот 
фонд за научно-истражувачката - работа. 

4. Во оцената на квалитетот на извршената 
научно-истражувачка работа денес има многу 
формализам. Ќе треба да се изнајдат методи за 
објективна оцена на резултатите од научната ра-
бота. Можностите тие резултати да се искористат 
во стопанската практика секако претставуваат 
најобјективен критериум. Проблеми се јавуваат 
во врска со оценката на резултатите на опште-
ствените науки, кадешто ваква проверка во прак-
тиката потешко може да се изврши или тоа бара 
подолг временски период. Во овој случај треба 
да се изнајдат методи за стимулирање и реали-
зација на една научна оцена на резултатите од 
дадената научна истражувачка работа. 

VI 

Во условите на социјалистичкото самоуправу-
вање, организацијата, опременоста, кадровската 
политика и тематската ориентација на научно-
истражувачката работа во основа треба да биде 
ставена на самите научни институции. Во кон-
такти со заинтересираните стопански и опште-
ствени организации, тие можат да остваруваат 
организација и да најдат работа која претставува 
општествен интерес. 

2. Во услови на интензивно научно-техничка 
револуција, кога извлекувањето на нашата земја 
од економската заостанатост бара интензивен раз-
виток на науката и нејзино насочување кон про-
блемите што се од животно значење за Републи-
ката и нацијата, републичките организации не 
смееја да покажат никаква индиферентност спре-
ма правците и темпото на развиток на науката 
во нашата Република. Токму затоа што науката 
се афирмира како производна сила, Републиката 
како целина е заинтересирана за нејзиниот пра-
вилен и што е можно поинтензивен развиток. 

3. Со проблемите за развиток на научната ра-
бота и со организацијата, ка ј нас се занимаваат 
повеќе институции: Републичкиот секретаријат за 
образование, наука и култура, Републичкиот фонд 
за научно-истражувачка работа, Стопанската ко-
мора на Социјалистичка Република Македонија и 
Републичкиот завод за општествено планирање 
Секоја од овие институции има одделни компе-
тенции и според тоа презема одделни мерки, но 
никој од нив не се чувствува доволно овластен 
и соодветно организиран за да разработи репу-
бличка програма за научно-истражувачка работа. 
Со создавањето на Републичкиот совет за коор-
динација на научните работи, СР Македонија до-
би институција доволно компетентна и задолжена 
за решавање на ова прашање што е од животно 
значење за успешен развиток на науката к а ј нас. 

4. Републичкиот совет за координација на 
научната работа ќе треба да разработи една ваква 
програма за развиток на науката во нашата Репу-
блика, а Собранието на СРМ и Извршниот совет 
да ја оценат и кога ќе ја усвојат, да помогнат за 
нејзината реализација. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3917 
1 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

294. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Статутот на Услужното транспортно 
претпријатие за превоз на патници и стока во 
земјата и странство „Пролетер" во Крива Палан-
ка, по одржаната јавна расправа на 7 октомври 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Во Статутот на Услужното транспортно 

претпријатие за превоз на патници и стока во 
земјата и странство „Пролетер" во Крива Палан-
ка, донесен од работничкиот совет на претприја-
тието на 27 јануари 1970 година под број 997, СЕ 
УКИНУВААТ одредбите на: 

— ставовите 2 и 3 на член 57; 
— ставот 3 на член 58; 
— ставот 2 на член 72 во делот што опреде-

лува дека директорот на претпријатието може да 
се именува и на временски период подолг од 4 
години; и 

— алинеата 2 на член 73 во делот во кој како 
услови за именување на директор се пропишу-
ваат: работно искуство во дотичната работна ор-
ганизација и положен државен стручен испит. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија" и во претпријатието „Про-
летер" во Крива Паланка на начин утврден во 
статутот на претпријатието за објавување на оп-
штите акти. 

3. Советот за стопанство на Собранието на 
општината Крива Паланка му поднесе предлог на 
Уставниот суд на Македонија за оценување устав-
носта и законитоста на одредбите на чл,еновите 
58, 73, 95 и на алинеата 10 на ставот 2 на член 
121 од Статутот на Услужното транспортно прет-
пријатие „Пролетер" во Крива Паланка број 997 
од 27 јануари 1970 година. По повод на овој пред-
лог Судот по сопствена иницијатива со решение 
У. бр. 54/70 од 27 мај 1971 година поведе постапка 
за оценувањето уставноста и на одредбите на 
ставовите 2 и 3 на член 57 и на ставот 2 на член 
72 од статутот на претпријатието. 

4. На одржаната јавна расправа на 7 октом-
ври 1971 година Уставниот суд на Македонија 
утврди: 

а) дека во ставот 2 на член 57 од статутот е 
определено членовите на колегијалниот извршен 
орган да ги избира работничкиот совет на прет-
пријатието од редот на органите на раководењето 
и другите стручни работници кои можат да при-
донесат за успешната работа на работничкиот со-
вет и на целиот работен колектив; 

б) дека во ставот 3 на член 57 и во стават 3 
на член 58 од статутот е определено директорот 
на претпријатието да биде член на колегијалниот 
извршен орган на претпријатието по својата по-
ложба; 

в) дека во ставот 2 на член 72 од статутот е 
определено директорот на претпријатието да се 
именува за период од 4 години, а да може да 
биде именуван и на погол,ем временски период, 
ако успешно ја раководи работната организација, 
за што одлучува работничкиот совет; 

г) дека во алинеата 2 на член 73 од статутот 
е определено, покрај другите услови, лицето што 
се именува за директор на претпријатието да има 
работно искуство во дотичната работна организа-
ција и да положил државен стручен испит. 

5. Оценувајќи ја согласноста на означените 
одредби на статутот на претпријатието „Пролетер" 
во Крива Паланка со Уставот на СР Македонија, 
Уставниот суд на Македонија, утврди: 

а) Според одредбите на точката 1 од Аманд-
манот XI на Уставот на СР Македонија членовите 
на колегијалниот извршен орган ги избира работ-
ничкиот сов,ет од редот на членовите на работ-
ната заедница, а според ставот 1 на член 63 од 
Уставот на СР Македонија работните луѓе што 
работат во работната организација се рамноправ-
ни во самоуправувањето. Уставниот суд смета 
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дека му се спротивни на уставното начело за 
рамноправноста на работните луѓе во самоуправу-
вањето одредбите на статутите на работните ор-
ганизации со кои се ограничуваат правата на 
работните луѓе да бидат избирани во органите на 
управувањето на работната организација во која 
работат или со кои право на избор во колегијал-
ните органи на управување им се признава само 
на одделни членови на работната заедница во за-
висност од работното место на кое се распоредени 
или од стручната подготовка што ја имаат. Исто 
така му е спротивна на Уставот и одредбата на 
статут на работна организација со која се пред-
видува можност одделни членови на работната 
заедница да бидат членови на колегијалниот из-
вршен орган на основа на положбата што ја има-
ат во работната организација. Член на колеги-
јалниот извршен орган може да биде само оној 
член на работната заедница што е избран од ра-
ботничкиот совет. Со оглед на тоа, Уставниот суд 
утврди дека му се спротивни на Уставот на СР 
Македонија одредбите на ставот 2 на член 57 од 
статутот на претпријатието „Пролетер" во Крива 
Паланка, со кои се определува дека членовите 
на колегијалниот извршен орган се избираат од 
редот на органите на раководењето и другите 
стручни работници, како и одредбите на ставот 3 
на член 57 и ставот 3 на член 58 од статутот со 
кои е определено дека директорот на претприја-
тието по својата положба е член на колегијал-
ниот извршен орган; 

б) Според одредбите на точката 1 од Аманд-
манот XI на Уставот на СР Македонија работните 
луѓе во работната организација, меѓу другото, го 
определуваат и времето за кое се избираат орга-
ните на управување на работната организација. 
Времето за кое се избираат органите на управу-
вање се определува со статутот на работната ор-
ганизација и при неговото определување работ-
ните луѓе се должни да се придржуваат за устав-
ните начела на изборниот систем и, посебно, за 
начелото на сменливост. Уставниот суд смета дека 
е противуставна одредба на статут на работна 
организација со која точно не е определено вре-
мето за кое се именува индивидуалниот орган на 
управување или со која на работничкиот совет 
му се дава право, во зависност од одредени окол-
ности, да одлучува за времетраењето на неговиот 
мандат. Со оглед на тоа, Уставниот суд утврди 
дека не е во согласност со Уставот на СР Маке-
донија одредбата на ставот 2 на член 72 од ста-
тутот на претпријатието со која на работничкиот 
совет му е дадено право да одлучува директорот 
на претпријатието да го именува и на временски 
период подолг од четири години, ако успешно го 
раководи претпријатието. По истекот на опреде-
леното со статутот време за кое се именува ди-
ректорот се спроведува нова постапка за имену-
вање на директор. При тоа не постои уставна за-
брана да биде повторно именувано за директор 
лицето на кое му истекнало времето за кое бил 
избран, ако во изминатиот период успешно го рако-
водел претпријатието и ако меѓу пријавените кан-
дидати најповеќе ги исполнува условите за ди-
ректор. Од друга. страна, работните луѓе се долж-
ни според одредбите на Амандманот XI на Уста-
вот на СР Македонија да пропишат и услови за 
разрешување на директорот на работната органи-
зација пред времето за кое е именуван; 

в) Според одредбите на точката 1 од Аманд-
манот XI на Уставот на СР Македонија работните 
луѓе ги пропишуваат, меѓу другото, и условите за 
избор и разрешување на органите на управување. 
При пропишувањето на овие услови работните 
луѓе се должни да се придржуваат за уставните 
начела, а особено за начелото според кое на сите 
граѓани под еднакви услови им се достапни секое 
работно место и општествена функција. Уставниот 
суд смета дека е противуставна одредба на статут 
на работна организација со која како услов за 
именување на директор се бара работно искуство 
во работната организација во која се именува ди-

ректор, како и со која се пропишуваат услови за 
чие исполнување не постојат правни можности. 
Со оглед на тоа, Уставниот суд оцени дека му се 
спротивни на Уставот одредбите на алинеата 2 на 
член 73 од статутот, со кои е определено дека за 
директор на претпријатието може да биде имену-
вано лице што има работно искуство во самото 
претпријатие и што има положен државен стру-
чен испит. Со барањето на работно искуство во 
самото претпријатие се исклучуваат од можноста 
да бидат именувани за директор и лица што не 
работеле во ова претпријатие, но имаат и стручна 
подготовка и работно искуство во областа на 
транспортот и сообраќајот, додека со барањето за 
положен државен стручен испит се исклучуваат 
сите граѓани што располагаат со соодветна струч-
на подготовка и работно искуство, а своевремено 
таков испит не положиле, затоа што денес, според 
постојните законски и други прописи, не постои 
можност за полагање на државен стручен испит. 

6. Уставниот суд на Македонија не се впушти 
во оценката на согласноста на одредбите на член 
95 и алинеата 10 од став 2 на член 121 од ста-
тутот на Основниот закон за работните односи, 
затоа што согласно членот 212 од Уставот на СР 
Македонија и членот 17 од Законот за Уставниот 
суд на Македонија, тој одлучува за согласноста 
на статутите и другите општи акти на работните 
организации со Уставот на СР Македонија и ре-
публичките закони. 

7. На основа на изнесеното, Уставниот суд на 
Македонија одлучи да ги укине одредбите од ста-
тутот на претпријатието „Пролетер" во Крива Па-
ланка што се означени во точката 1 на оваа од-
лука. 

У.бр. 54/70 
7 октомври 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 

295. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 
97 од Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64, 56/65. 14/66, 
1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 
47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 6 декември 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИД-
НИНИ!^ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА 
СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ 

НА ЖИВОТОТ ВО 1971 ГОДИНА 

I 
Заради усогласување со движењето на просеч-

ните трошоци на животот во Социјалистичка Ре-
публика Македонија во 1971 година, старосните, ин-
валидските и семејните пензии, без заштитниот 
додаток, претходно се зголемуваат за 10,5% и на 
така зголемениот износ на пензијата се додаваат 
40 динари. 

На зголемувањето од претходниот став подле-
жат сите пензии определени од пензиска основа 
во која не е влезен личниот доход на осигурени-
кот остварен во целата или дел од 1971 година, 
исклучително признаените пензии според членот 
36 и 96 од Основниот закон за пензиското осигу-
рување остварени до 31 декември 1970 година, 
како и сразмерниот дел на пензијата определен за 
времето поминато на работа во СФРЈ, на корис-
ниците на пензии врз основа на меѓународните 
конвенции за социјално осигурување остварени со 
важност најдоцна до 31 декември 1970 година. 



15 декември 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА) СРМ Бр. 39 - Стр. 723 

Доколку за пензиите на воените осигуреници 
и на борците од Народноослободителната војна од 
пред 9 септември 1943 година по гарантирана пен-
зиска основа од 990 динари дополнително се про-
пише посебен начин на усогласување, усогласува-
њето на тие пензии по оваа одлука ќе се стави 
вон сила. 

При зголемувањето на пензиите, според ста-
вот 1 од оваа точка, повеќе корисници на семејна 
пензија ќе се сметаат како еден корисник. 

И 
Најнискиот износ на пензиите, без заштитниот 

додаток, усогласени според оваа одлука, на оста-
натите пензии остварени до влегувањето во сила 
на оваа одлука, како и на пензиите што ќе се 
остваруваат натаму, не може да биде помал, и тоа: 

1) на пензиите на осигурениците кои вршеле 
самостојна дејност — од 230 динари; 

2) на сите останати пензии — од 300 динари. 
ТИ 

Инвалиднините добиени врз основа на телесно 
оштетување како последица на несреќа на рабо-
та или професионална болест и додатокот за по-
мош и нега остварени по основа на инвалидското 
осигурување се зголемуваат за 17%. 

Износите на инвалиднините и додатокот за по-
мош и нега што ќе се 'остваруваат од 1 јануари 
1972 година натаму не можат да бидат помали од 
износот на тие примања определен со примена 
на одредбите од претходниот став. 

IV 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето од точките I и II од оваа одлука служи 
износот на пензијата, без заштитниот додаток, 
инвалиднината и додатокот за помош и нега што 
на корисникот му следувал за месец декември 
1971 година. 

Како основица за определување износот на 
зголемувањето на пензиите остварени врз основа 
на меѓународни конвенции за социјално осигуру-
вање служи сразмерниот дел на пензијата опре-
делен за времето поминато на работа во СФРЈ. 

V 
На пензиите зголемени според одредбите на 

оваа одлука се додава износот на заштитниот до-
даток определен според одредбите на соодветната 
одлука. 

VI 
Зголемувањето на пензиите, инвалиднините и 

додатокот за помош и нега според оваа одлука 
следува од 1 јануари 1972 година. 

VII 
Усогласувањето на пензиите, инвалиднините и 

додатокот за помош и нега според одредбите на 
оваа одлука ќе се изврши, и тоа: 

1) на пензиските примања за кои решение. е 
донесено до влегувањето во сила на оваа одлука 
— од Републичкиот завод за социјално осигурува-
ње по службена должност, без донесување на пи-
смено решение; 

2) на пензиските примања за кои решение ќе 
се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука 
— од Комуналниот завод за социјално осигурува-
ње при донесувањето на решението за правото 
на пензијата односно другото пензиско примање. 

VIII 
Појасненија за примена на одделните одред-

би од оваа одлука дава Републичкиот завод за со-
цијално осигурување. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3291/1 
6 декември 1971 година Претседател, 

Скопје Мара Митанова, с. р. 

296. 
Врз основа на членот 35' став 1 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр, 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и 
член 37 и 94 од Основниот закон за пензиското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64, 
56/65, 14/бб, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 
55/68, 11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 декември 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕН-
ЗИСКО ПРИМАЊЕ, ЗА ИЗНОСОТ НА ЗАШТИТ-
НИОТ ДОДАТОК И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ПРАВО НА 

ТОЈ ДОДАТОК 

I 
Во точката II од Одлуката за граничниот износ 

на најниското пензиско примање, за износот на за-
штитниот додаток и другите услови за обезбеду-
вање, користење и губење право на тој додаток 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/71, 18/71 И 27/71), 
зборовите „500 динари" се заменуваат со зборовите 
„600 динари". 

II 
Определувањето на новиот износ на заштитниот 

додаток според граничниот износ на најниското пен-
зиско примање утврден со точката I од оваа од-
лука на корисниците на тој додаток што ќ,е бидат 
затечени како такви на 1 јануари 1972 година ќе 
се изврши од Републичкиот завод за социјално 
осигурување по службена должност, без донесу-
вање на писмени решенија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3292/1 
6 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 

297. 
Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Сл. лист на СФРЈ" бр. 24/65, 
54/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана 
на 6 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕП-

НУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА 
ВО 1972 ГОДИНА 

I 
На корисниците на старосна, инвалидска и се-

мејна пензија им се определува надоместок за за-
крепнување во 1972 година во износ од 120 ди-
нари. 

II 
Право на надоместок од претходната точка 

имаат корисниците на пензија кои правото на пен-
зија го оствариле и престанале да работат до 31 
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декември 1971 година, како и оние кои право на 
пензија ќе остварат и ќе престанат да работат 
во текот на 1972 година, ако не користеле надомес-
ток за користење на годишниот одмор во 1972 
година, од својата работна односно друга органи-
зација. 

III 
Повеќе корисници на семејна пензија по едно 

решение се сметаат како еден корисник за опре-
делување на надоместок за закрепнување по оваа 
одлука. 

IV 
Од остатокот на средствата за закрепнување 

на корисниците на пензија што ќе се формираат 
до крајот на 1972 година по одбитокот на делот 
за исплата на надоместокот во смисла на точка I 
и И од оваа одлука, средства во износ од 480.000 
динари ќе се употребат за изградба на објекти за 
закрепнување на корисниците на пензија, а пре-
останатиот дел ќе се употреби сообразно со наме-
ната на тие средства во идната година. 

V 
Исплатата на надоместокот за закрепнување 

по оваа одлука ќе се изврши заедно со исплату-
вањето на разликата од зголемувањето на пен-
зиите според членот 97 од Основниот закон за 
пензиското осигурување. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

' НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-3290/1 

6 декември 1971 година Претседател, 
Скопје Мара Миланова, с. р. 

298. 
Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/бб, 12/67, 54/67 и 15/71), 
во врска со членот 31 став 1 и 2 од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 51/64, 14/66, 1/67, 54/67, 17/68, 55/68, 
11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 6 декември 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИ-
СКАТА ОСНОВА ОДНОСНО НА ЛИЧНИОТ ДО-
ХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА 

I 
Во точката I од Одлуката за определување на 

највисокиот износ на пензиската основа односно 
на личниот доход од кој може да се определи пен-
зија („Службен весник на СРМ" бр. 37/69 и 31/70) 
бројката „3.500" се заменува со бројката „4.000". 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
за определување на пензиите што ќе се оства-
руваат со важност од 1 јануари 1972 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3293/1 
6 декември 1971 година Претседател, 

Скопје Мара Митанова, с. р. 

299. 
Врз основа на член 208-в став 3 и член 245 

став 2 од Основниот закон за пензиското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64, 56/65, 
14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 
11/69, 56/69, 47/70, 15/71 и 16/71), Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 6 
декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ВДОВИЦА КОЈА НЕ СЕ ЗДО-

БИЛА СО ПРАВО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 
I 

Височината на материјалното обезбедување за 
вдовица која не се здобила со право на семејна 
пензија поради тоа што не ги исполнува пропи-
шаните услови за стекнување право на семејна 
пензија, се утврдува во износ од 70% од основата 
од која би и се определила семејна пензија, ако 
би остварила право на таква пензија. 

Како највисок износ на материјалното обезбе-
дување од претходниот став се утврдува износот 
од 300 денари, а како најнизок — износот од 210 
динари месечно. 

И 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува важноста на Одлуката за висо-
чината на материјалното обезбедување на вдовица 
која не се зд,обила со право на сем,ејна пензија, 
донесена од Собранието на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на работниците 
- Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 6/56). 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3296/1 
6 декември 1971 година Претседател, 

Скопје Мара Минанова, с. р. 

300. 
Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Сл. лист на СФРЈ" бр. 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 
106 став 2 од Основниот закон за инвалидското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 
14/66, 1/67, 23/67 и 56/67), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 6 декем-
ври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ КАЈ 
КОИ ИНВАЛИДНОСТА НАСТАПИЛА ПОРАДИ 

БОЛЕСТ ИЛИ ПОВРЕДА ВОН РАБОТА 
I 

Во Одлуката за височината на материјалното 
обезбедување на инвалидит,е на трудот ка ј кои 
инвалидноста настапила поради болест или по-
вреда вон работа („Службен весник на СРМ" бр. 
8/67 и 27/71), точката V се менува и гласи: 

„Најнискиот износ на материјалното обезбе-
дување определен според точките II до IV не може 
да бид,е помал од 350 динари". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1972 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3295/1 
6 декември 1971 година Претседател, 

Скопје Мара Минанова, с. р. 
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301. 
Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 12/67 и 15/71), Собранието на За -
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 6 
декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС НА 

ПРИВРЕМЕНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИ-
ДИТЕ НА ТРУДОТ КОИ ЧЕКААТ ДА СТАПАТ 

НА РАБОТА 
I 

Привремениот надоместок на инвалидите на тру-
дот од И и III категорија кои чекаат да стапат 
на работа, определен според членовите 121 и 122 
од Основниот закон за инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 14/66, 1/67, 
23/67 и 56/67), не може да биде помал од 350 
динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 01-3294/1 
6 декември 1971 година Претседател, 

Скопје Мара Минанова, с. р. 

302. 
Врз основа на членот 139, а во врска со членот 

95 став 2 од Законот за здравственото осигурува-
ње и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението („Службен весник на СРМ" 
бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница 
на социјалното осигурување на работниците — 
Скопје, на седницата одржана на 6 декември 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ИЗБИРАЊЕТО 
НА ПРВИОТ СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
I 

Советот на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците на Маке-
донија (во натамошниот текст: Совет) го сочину-
ваат претставници на здружените заедници на 
здравственото осигурување на работниците. 

Во составот на првиот Совет секоја здружена 
заедница избира и делегира по троица свои прет-
ставници. 

II 
Своите претставници за членови на Советот 

првите собранија на заедниците на здравственото 
осигурување на работниците ги избираат на сво-
јата прва седница на начин и по постапка што 
сами ја утврдуваат. 

III 
Советот има претседател и заменик претседател 

што ги избираат членовите на Советот од своите 
редови. 

IV 
Мандатот на членовите на првиот Совет трае до 

донесување на Статутот на Сојузот и изборот на 
членовите на органот на управувањето на Сојузот, 
ако со Статутот не се определи поинаку. 

V 
Првата седница на првиот Совет ја свикува 

претседателот на Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 01-3297/1 
6 декември 1971 година Претседател, 

Скопје Мара Минанова, с. р. 

303. 
Врз основа на членот 139 во врска со членот 

95 став 2 од Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствената заш-
тита на населението („Службен весник на СРМ" 
бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница 
на социјалното осигурување на земјоделците — Ско-
пје, на седницата одржана на 9 декември 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ИЗБИРАЊЕТО 
НА ПРВИОТ СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИ-
ЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
I 

Советот на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на земјоделците на Македо-
нија (во натамошниот текст: Совет) го сочинуваат 
претставници на здружените заедници на здрав-
ственото осигурување на земјоделците. 

Во составот на првиот Совет секоја здружена 
заедница избира и делегир-а по двајца свои прет-
ставници. 

II 
Своите претставници за членови на Советот 

првит,е собранија на зедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците ги избираат на сво-
јата прва седница на начин и по постапка што 
сами ја утврдуваат. 

III 
Советот има претседател и заменик претседа-

тел што ги избираат членовите на Советот од 
своите редови. 

IV 
Мандатот на членовите на првиот Совет трае 

до донесување на Статутот на Сојузот и изборот 
на членовите на органот на управувањето на Со-
јузот, ако со Статутот не се определи поинаку. 

V 
Првата седница на првиот совет ја свикува 

претседателот на Собранието на Републичката 
за,едница на социјалното осигурување на земјо-
делците. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3367/1 
9 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Акиф Ферати, с. р. 

304. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
па здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигурува-
ње на земјоделците — Скопје, на седницата одр-
жана на 9 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ. - СКОПЈЕ И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ ̂  

I 
Врз основа на извештаите за резултатите од 

изјаснувањето на осигурениците од подрачјето на 
Општината Скопје по Предлогот за подрачјата што 
влегуваат во состав на одделните заедници на 
здравственото осигурување на работниците, одно-
сно на здравственото осигурување на земјодел-
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ците и за седиштата на заедниците („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 38/71), се утврдува дека е осно-
вана Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Скопје со седиште во Скопје, во 
чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјето 
на Општината — Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3352/1 
9 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Акиф Ферати, с. р. 

305. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 
9 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - КУМАНОВО И ЗА НЕЈЗИ-

НОТО СЕДИШТЕ 
I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините Куманово, Крива Паланка и Кратово 
по Предлогот за подрачјата што влегуваат во со-
став на одделните заедници на здравственото оси-
гурување на работниците, односно на здравстве-
ното осигурување на земјоделците и за седиштата 
на заедниците („Службен весник на СРМ" бр. 38/71), 
се утврдува дека е основана Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Куманово 
со седиште во Куманово, во чиј состав влегуваат 
осигурениците од подрачјата на општините Кума-
ново, Крива Паланка и Кратово. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во ,,Службен весник на Социјалис-
тичка Република Макед,онија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. .01-3351/1 
9 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Акиф Ферати, с. р. 

306. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на земјоделците — Скопје, на седницата одржана 
на 9 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - БИТОЛА И ЗА НЕЈЗИ-

НОТО СЕДИШТЕ 
I 

Врз- основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините Битола, Демир Хисар и Ресен по Пред-
логот за подрачјата што влегуваат во состав на 
одделните заедници на здравственото осигурување 

на работниците, односно на здравственото осигу-
рување на земјоделците и за седиштата на заедни-
ците („Службен весник на СРМ" бр. 38/71), се 
утврдува дека е основана Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Битола 
со седиште во Битола, во чиј состав влегуваат 
осигурениците од подрачјата на општините Би-
тола, Демир Хисар и Ресен. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3349 
9 декември 1971 година - Претседател, 

Скопје Акиф Ферати, с. р. 

307. 
Врз основа на член 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 
9 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ПРИЛЕП И ЗА НЕЈ-

ЗИНОТО СЕДИШТЕ 

I 
Врз основа на извештаите за резултатите од 

изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините Прилеп, Крушево и Македонски Брод 
по Предлогот за подрачјата што влегуваат во со-
став на одделните заедници на здравственото оси-
гурување на работниците, односно на здравстве-
ното осигурување на земјоделците и за седишта-
та на заедниците („Службен весник на СРМ" бр. 
38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на 
здравственото осигурување и на земјоделците — 
Прилеп со седиште во Прилеп, во чиј состав вле-
гуваат осигурениците од подрачјата на општините 
Прилеп, Крушево и Македонски Брод. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3348/1 
9 декември 1971 година Претседател, 

Скопје Акиф Ферати, с. р. 

308. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението (,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на земјоделците — Скопје, на седницата одржана 
на 9 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ОХРИД И ЗА НЕЈЗИНО-

ТО СЕДИШТЕ 
I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините Охрид, Кичево, Струга и Дебар по 
Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав 
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на одделните заедници на здравственото осигуру-
вање на работниците, односно на здравственото оси-
гурување на земјоделците и за седиштата на за-
едниците („Службен весник на СРМ" бр. 38/71), се 
утврдува дека е основана Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Охрид, со 
седиште во Охрид, во чиј состав влегуваат оси-
гурениците од подрачјата на општините Охрид, 
Кичево, Струга и Дебар. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3350/1 
9 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Акиф Ферати, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје, е заведен спор 
за развод на брак од тужителката Оџа Надира, 
по татко Демир, од Скопје, ул. „391" бр. 9, против 
тужениот Оџа Емин, порано од Скопје, сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Оџа Емин, да се јави 
во Окружниот суд во Скопје во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот. Во противно ќе му 
биде определен старател за посебен случај кој ќе 
го застапува до окончување на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2516/71. 
(104) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Костовска Флора, од село Слепче, Демир Хи-
сар поднесе тужба до овој суд за развод на брак 
против Костовски Благоја од Демир Хисар, сега 
со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот 
Благоја е во неизвесност, се поканува во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ", да се јави во овој суд или 
да определи свој застапник. Во противно ќе му 
биде определен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П.бр. 886/71. (105) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите 
заинтересирани физички и правни лица дека по 
предметот кој е заведен при овој суд, под П. бр. 
798/69 по тужбата на Заводот за станбено и кому-
нално стопанисување — Скопје, против Петар 
Клисаров и други, за привремен застапник на ту-
жениот го одреди адвокатот Петар Сердјук од 
Скопје, кој ќе го застапува тужениот во постап-
ката пред судот се додека тужениот или неговиот 
полномошник не се јават пред судот, односно до-
дека органот на старателството не го извести су-
дот дека му поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 798/69. (106) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 241, книга П е запишано под 
фирма: „Куманово" — земјоделски комбинат — 
Куманово — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница број 31 во 
Куманово, ул. „Ш македонска ударна бригада" бб. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со прехранбени и индустриски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Куманово" — земјоделски комбинат — Ку-
маново, со одлуката бр. 03-3701/1 од 3. IX. 1970 го-
дина, од одржаната седница на 25. V. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 812/70 од 7. VI. 1971 година. (1147) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 149, книга VI е запишано под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско-про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало 
— Скопје — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница во село 
Опаје, Кумановско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на индустриско-прехранбени 
производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Македонија прогрес" — земјоделско про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало 
- Скопје, со одлуката бр. 03-851/7 од 1. IV. 1970 
година. 

Раководител ,на продавницата е Алитовски Ќ а -
нија. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 841/70 од 7. VI. 1971 година. (1148) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија 

при Средношколскиот дом „Томе Стефановски — 
Сениќ" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на Домот 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени со ОЗРО, треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат завршено филозофски факултет; 
— осум години работен стаж во просветна 

струка; 
— да се истакнуваат со организациони спо-

собности; 
— да не им е забрането вршење на долж-

носта директор, со судска одлука; 
— да не се осудувани за кривични дела, на-

веден,! во член 43 од Основниот закон за 
установите. 

Кон молбата, таксирана со 1 динар таксена 
марка, кандидатите да достават: диплома, препис 
од работната книшка за движењето во работата, 
уверение дека не се осудувани за кривични дела 
и дека не се водат под истрага и лекарско уве-
рение. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Од Конкурсна комисија (2198) 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Инструктор ВКВ автомеханичар со најмал-

ку 10 години работно искуство како ВКВ, во стру-
ката. 

2. ВКВ рачен словослагач со најмалку 6 го-
дини работно искуство како ВКВ во струката. 

3. КВ линотипер (машински словослагач) со 
најмалку 3 години работно искуство како КВ, во 
струката. 

Личниот доход се утврдува според Правилни-
кот за распределба на личниот доход на работни-
ците во Центарот. 

Кандидатите, молбите, треба заедно со потреб-
ните документи да ги доставуваат во Центарот за 
професионална рехабилитација' на улица Васил 
Ѓоргов, б.б. — Скопје, пошт. ф а х 129. 

Конкурсот е отворен до пополнувањето на ра-
ботнит,е места. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА (2168) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор во постојанен работен однос на еден 
наставник по предметот англиски јазик, 
три асистента по група предмети книговод-
ство и еден асистент по предметот Матема-
тика за економисти. 
Условите за избор се регулирани со члено-

вите 232 — 236, од Статутот на Економскиот ф а -
култет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Факултетот, во рок од 15 дена од денот по 
објавувањето. (2197) 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Телефон 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
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