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Се прогласува Законот за заштита од експло-
зивни материи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 26 јануари 1978 година. 
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Видое Смилевски, е. р. 
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З А К О Н 

ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се заштитат животот и здравјето на 

луѓето, човековата околина и материјалните добра, 
производството, превозот, прометот, употребата и 
складирањето на експлозивните материи се врши 
под услови и на начин определени со овој закон 
и со прописите донесени врз основа на него, како 
и во согласност со пропишаните технички норма-
тиви и услови за овој вид материи. 

Член 2 
Под производство на експлозивни материи, во 

смисла на овој закон, се подразбира секоја прера-
ботка, доработка и изработка на суровини или го-
тови производи од експлозивни материи за потре-
бите на стопанството, безбедноста, културни, спорт-
ски и други јавни приредби, какб и испитување на 
физичките и хемиските својства на експлозивни-
те материи, со цел да се изнајдат нови видови на 
експлозивни материи или да се подобри нивниот 
квалитет или дејство. 

Член 3 
Под превоз на експлозивни материи, во смисла 

на овој закон, се подразбира секој транспорт на 
овие материи од едно до друго просторно оддале-
чено место, како и вршење на други дејствија во 
врска со тој транспорт (приготвување на експло-
зивната материја за превоз, натовар, истовар и по-
патни манипулации). 

Член 4 
Под употреба на експлозивни материи, во смис-

ла на овој закон, се подразбира секоја примена на 
експлозивните материи за уривање или обликува-
ње на објекти и материјали, постигнување ефекти 
на оган, светлина, пукање или чад со енергија ос-
лободена со хемиски реакции при експлозивно раз-
лагање. 

Член 5 
Под складирање на експлозивни материи, во 

смисла на овој закон, се подразбира секое трајно 
или привремено сместување на овие материи во 
магазини, прирачни складови и продавници на ор-
ганизациите на здружениот труд кои произведу-
ваат, превезуваат, набавуваат, продаваат или упо-
требуваат такви материи, без оглед на видот и ко-
личеството на експлозивните материи. 

Член 6 
Под заштита од експлозивни материи, во смис-

ла на овој закон, се подразбира преземање на мер-
ки и дејствија со кои се спречува опасност од по-
жар и експлозија во производството, превозот, про-
метот, употребата и складирањето на експлозивни-
те материи, како и при ракување со нив при врше-
ње на овие дејности. 

Член 7 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

производството, превозот, прометот, употребата и 
складирањето на експлозивните материи за потре-
бите на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Одредбите на овој закон не се однесуваат на 
складирањето и употребата на експлозивните ма-
терии во јамски магазини (рударски окна) на ру-
дарските организации на здружениот труд. 

Член 8 
Експлозивни материи, во смисла на овој закон, 

се: 
1) стопански експлозиви; 
2) средства за палење на експлозиви; 
3) пиротехнички производи; 
4) стопанска муниција; 
5) барут; 
6) суровини од експлозивен карактер за про-

изводство на материите од точка 1 до 5 на овој 
став. 

Стопански експлозиви се материи што се упо-
требуваат за уривање или обликување на објекти 
и материјали со енергија ослободена со хемиските 
реакции при експлозивното разлагање. 

Како средства за палење на експлозиви се сме-
таат сите видови капели, запалки, штапини и пи-
ротехнички средства што се употребуваат при ми-
нирање. 

Пиротехнички производи се средства што се 
употребуваат за огномети, противградните ракети 
и други ракети што се користат за научни, сто-
пански и други цели, како и предмети што содр-
жат прскави состојци со дејство на експлозив или 
други состојци што служат за постигнување ефек-
ти на оган, светлина, пукање или чад. 

Стопанска муниција се гилзи опремени со кап-
ела или наполнети со барут. 

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

Петок, 27 јануари 1978 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 
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Барут е црниот или малочадливиот барут на-
менет за рударски и спортски потреби. 

Суровини од експлозивен карактер се материи 
што според хемискиот состав и осетливоста на 
палење имаат особини на експлозив и се способни 
за експлозивно разлагање, а се наменети за про-
изводство на експлозивни материи. 

Член 9 
Организациите на здружениот труд кои се за-

нимаваат со производство, превоз, промет, употре-
ба и складирање на експлозивни материи, се дол-
жни да организираат и трајно вршат внатрешна 
контрола над спроведувањето на пропишаните ус-
лови и мерки со кои се обезбедува заштита на ж и -
вотот и здравјето на луѓето, материјалните добра 
и човековата околина, како и заштитата од злоу-
потреба на овие материи. 

Организациите на здружениот труд од став 1 
на овој член, со самоуправен општ акт организи-
раат трајно вршење на внатрешната контрола над 
ракувањето и непосредната употреба на експлозив-
ните материи во согласност со пропишаните тех-
нички нормативи и услови за овој вид материи. 

Член 10 
Лицата кои во текот на производството, прево-

зот, прометот, употребата и складирањето на екс-
плозивните материи ракуваат или на друг на-
чин доаѓаат во допир со нив, се должни да ги пре-
земат сите пропишани превентивни и други мерки 
за заштита на животот и здравјето на луѓето, чо-
вековата околина и материјалните добра, како и за 
заштита од злоупотреба на овие материи. 

Член 11 
Со експлозивни материи може да ракува само 

полнолетно лице физички способно и стручно ос-
пособено за ракувале со тие материи, кое не е 
осудувано за кривично дело или не е казнето за 
прекршок, што го прави неподобно за ракување 
со тие материи, како и лице против кое не се води 
кривична или прекршочна постапка за такво кри-
вично дело или прекршок. 

Стручната оспособеност на лицата кои раку-
ваат со експлозивните материи опфаќа основни 
познавања за физичките и хемиските својства на 
експлозивните материи, пропишаните технички 
нормативи и услови за овој вид материи, како и 
прописите за експлозивните материи. 

Лица кои не се стручно оспособени за ра-
кување со експлозивни материи можат да прене-
суваат, натоваруваат, истоваруваат, претоваруваат 
и складираат експлозивни материи во магазин, 
прирачен склад или продавница само ако претход-
но се запознати со начинот на работата, со опас-
ностите од експлозивните материи, мерките за заш-
тита при работа и под услов тие работи да ги 
вршат под непосредно раководство и надзор на ли-
це стручно оспособено за ракување со експлозив-
ни материи. 

Член 12 
Организациите на здружениот труд од областа 

на образованието, кои подготвуваат кадри за по-
требите на општонародната одбрана, цивилната 
заштита, безбедноста и општествената самозашти-
та, подготвуваат и лица стручно оспособени за ра-
кување со експлозивни материи. 

II. ПРОИЗВОДСТВО 

Член 13 
Со производство на експлозивни материи мо-

жат да се занимаваат организации на здружениот 
труд кои од Републичкиот секретаријат за внатре-
шни работи ќе добијат одобрение за вршење на 
оваа дејност и ќе бидат запишани во судскиот ре-
гистар. 

Одобрението од став 1 на овој член се издава по 
претходно прибавено мислење од Републичкиот се-
кретаријат за народна одбрана. 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти пред издавањето на одобрението за производ-
ство на експлозивни материи е должен да утврди 
дали организацијата на здружениот труд ги испол-
нува условите во поглед на локацијата, техничка-
та опременост, мерките за заштита, можностите за 
складирање на експлозивните материи и стручнос-
та на кадарот. 

Поединци не можат да произведуваат експло-
зивни материи. 

Член 14 
Објекти во кои се произведуваат експлозивни 

материи можат да се лоцираат само на места кои 
за таа намена се определени со просторните и ур-
банистичките планови или со општите акти на оп-
штината со кои се регулираат режимот и услови-
те на градење во населените места. 

Во просторните и урбанистичките планови или 
во општите акти на општината со кои се регули-
раат режимот и условите на градење во населе-
ните места мора да се предвиди заштитна зона 
околу објектите наменети за производство на ек-
сплозивни материи и други урбанистички мерки 
за заштита на животот и здравјето на луѓето, чо-
вековата околина и материјалните добра од штет-
ното влијание на тие објекти. 

Член 15 
Објектите од член 14 на овој закон можат да 

се лоцираат и градат само надвор од населени 
места и доволно оддалечени од јавни патишта, ж е -
лезнички пруги и далноводи со висок напон. 

Во заштитната зона околу објектите наменети 
за производство на експлозивни материи не може 
да се одобри изградба на други објекти, освен на 
такви кои служат за нивно обезбедување. 

Член 16 
Објектите од член 14 на овој закон мораат да 

бидат опремени со уреди, техничка опрема и сред-
ства за гаснење пожар и заштита од експлозија, 
а ако се надземни — мораат да имаат и громо-
бранска инсталација. 

Организацијата на здружениот труд која упра-
вува со објектите од став 1 на овој член е должна 
да се грижи за исправноста на уредите, техничка-
та опрема и средствата за гаснење пожар и зашти-
та од експлозија, како и за трајната исправност 
на громобранската инсталација. 

Член 17 
Објектите во кои се произведуваат експлозив-

ни материи мораат да бидат обезбедени со посто-
јана стража, техничка опрема, направи и средства 
за почетно гаснење пожар, огради, осветлување 
и со истакнување знаци за забрана и предупре-
дување. 

Член 18 
Решение за локација на објекти наменети за 

производство на експлозивни материи издава Ре-
публичкиот секретаријат за урбанизам, станбени 
и комунални прашања по претходно прибавена со-
гласност на локацијата од Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи и Републичкиот секре-
таријат за народна одбрана. 

Член 19 
Подносителот на барањето за издавање реше-

ние за локација на објекти од член 18 на овој за -
кон, кон барањето приложува: 

— ситуација во четири примероци со диспо-
зиција на постојните околни објекти и објектите 
што ќе се изградат; 

— опис на намената на објектите вцртани во 
ситуацијата; 

— технички опис на објектот, односно на по-
стројките што ќе се изградат, односно постават и 
опис на технолошкиот процес; 
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— попис на видовите и количествата на ек-
сплозивните материи, запалните течности, гасовите 
и други запаливи материи наменети за технолош-
киот процес со нивните пожарни и експлозивни 
карактеристики и местото каде што ќе се склади-
раат тие материи. 

Член 20 
Подносителот на барањето за издавање реше-

ние за изградба на објекти наменети за производ-
ство на експлозивни материи е должен да обез-
беди изработка и на посебен проект за заштита од 
пожар и експлозија едновремено со изработката на 
останатите проекти за овие објекти. 

Решение за изградба на објекти од став 1 на 
овој член издава Републичкиот секретаријат за 
индустрија и трговија. 

Решение за изградба на објекти од став 2 на 
овој член може да се издаде откако претходно се 
прибави согласност на посебниот проект за зашти-
та од пожар и експлозија од Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи дека предвидените 
решенија и мерки се доволни за заштита од пожар 
и експлозија и дека се во согласност со соодветни-
те технички нормативи и техничката пракса за 
тие објекти. 

Член 21 
При вршењето на технички преглед за употре-

ба на објектите наменети за производство на ек-
сплозивни материи учествува и овластен прет-
ставник од Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи и Републичкиот секретаријат за народ-
на одбрана. 

Решение за употреба на објектите од став 1 
на овој член нема да се издаде се додека не се 
спроведат мерките за заштита предвидени во ин-
вестиционо-техничката документација, посебниот 
проект за заштита од пожар и експлозија и постој-
ните прописи. 

Член 22 
Организациите на здружениот труд кои се зани-

маваат со производство на експлозивни материи, 
за внатрешен промет можат да ги произведуваат 
само оние видови експлозивни материи чие произ-
водство е одобрено. 

Организациите на здружениот труд кои се за-
нимаваат со производство на експлозивни материи 
можат и без одобрение да произведуваат експло-
зивни материи наменети исклучиво за извоз. 

Член 23 
За експлозивни материи увезени за производ-

ство на други видови експлозивни материи, увоз-
никот е должен да обезбеди атест од странскиот 
производител, со кој се докажуваат нивните свој-
ства. 

Член 24 
За квалитетот на произведените експлозивни 

материи одговара производителот. 
Производителот е должен да издаде атест со 

кој се потврдува дека експлозивните материи им 
одговараат на условите утврдени во одобрението 
за пуштање во промет. 

Член 25 
Организациите на здружениот труд кои произ-

ведуваат експлозивни материи, можат овие мате-
рии да ги пуштаат во промет, употребуваат за из-
ведување на работи за сопствени потреби, да ги 
испитуваат или да ги извезуваат. 

Член 26 
Организацијата на здружениот труд која про-

изведува експлозивни материи заради пуштање во 
промет е должна тие материи да ги пакува на 
начин погоден за безбеден превоз, промет, употре-
ба и складирање пропишани со закон или технич-
ките нормативи и услови за соодветниот вид на 

материи и секое пакување одделно да го означи, 
како и да стави во прилог на секое единечно па-
кување упатство за начинот на ракувањето, пре-
возот, употребата, уништувањето и условите за 
складирање на односниот вид експлозивна мате-
рија. Ознаката на пакувањето мора да содржи се-
рија, број и година на производство. Ако едно па-
кување содржи повеќе единечни пакувања, тогаш 
мора покрај тие ознаки да има и посебни ознаки. 

Член 27 
Организациите на здружениот труд кои про-

изведуваат експлозивни материи се должни да во-
дат евиденција за произведените експлозивни ма-
терии. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: 
1) податоци за видот и количеството на про-

изведените експлозивни материи; 
2) назив и седиште на организацијата на здру-

жениот труд на која овие материи и се подадени, 
и датум на продажбата; назив на органот што го 
издал одобрението за промет, број и датум на одо-
брението, назив на органот што го издал одобре-
нието за превоз, број и датум на одобрението за 
превоз; 

3) податоци за видот, количеството и за озна-
ките на пакувањата (серија) на експлозивните ма-
терии; 

4) податоци за видот и количеството на експло-
зивните материи употребени за изведување на ра-
боти за сопствени потреби, за работите и времето 
на нивното изведување; 

5) податоци за видот и количеството на експло-
зивните материи употребени за испитување и за 
времето на испитувањето. 

III. ПРЕВОЗ 

Член 28 
Надвор од кругот на организациите на здруже-

ниот труд кои произведуваат, вршат промет или 
употребуваат експлозивни материи во вршењето на 
својата редовна дејност можат тие материи да се 
натоваруваат, претоваруваат и истоваруваат само 
на места на кои не се доведува во опасност жи-
вотот и здравјето на луѓето, човековата околина и 
материјалните добра и кои како такви ќе ги опре-
дели општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи. 

Член 29 
Во внатрешниот сообраќај експлозивни мате-

рии можат да се превезуваат само врз основа на 
одобрение издадено од општинскиот орган на уп-
равата надлежен за внатрешни работи од чие под-
рачје се упатува пратката со експлозивните ма-
терии. 

Одобрението за превоз се издава во два приме-
роци од кои едниот го задржува испраќачот, а 
другиот се предава на возачот, односно превозни-
кот. 

Експлозивни материи во количества до пет ки-
лограми, можат да се превезуваат и без одобрение 
од став 1 на овој член. 

Член 30 
Одобрението за превоз на експлозивни материи 

ги содржи особено следниве податоци: 
1) назив на органот што го издал одобрението; 
2) назив и седиште на превозникот, односно 

име, презиме и адреса на станот и живеалиште на 
возачот; 

3) вид, количество и начин на пакување на ек-
сплозивните материи што се превезуваат: 

4) вид и број на превозното средство со кое ќе 
се превезат експлозивните материи; 

5) место на тргнување, датум и приближен час 
на започнувањето на превозот, релација на пре-
возот и место на приемачот на експлозивната пан-
тери ја; 
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6) назив и седиште на испраќачот на експло-
зивната материја; 

7) назив и седиште на приемачот на експло-
зивната материја; 

8) датум на издавањето и рок на важење на 
издаденото одобрение за превоз на експлозивните 
материи. 

Член 31 
На организацијата на здружениот труд која 

употребува експлозивни материи во вршењето на 
својата редовна дејност може да и се издаде одо-
брение за повеќекратен превоз на овие материи од 
магазин за сместување на експлозивни материи 
до местото на употребата. Рокот на важењето на 
ова одобрение не може да биде подолг од три 
месеци. 

Ако при издавањето на одобрението од став 
1 на овој член испраќачот не располага со сите 
неопходни податоци, кои што се потребни за се-
кој единечен превоз на експлозивните материи, 
испраќачот е должен најмалку два часа пред по-
четокот на секој единечен превоз на погоден на-
чин да го извести органот кој му го издал одобре-
нието за почетокот на превозот со сите пода-
тоци од член 30 на овој закон, кои што органот 
треба да ги внесе во копието на одобрението. Ис-
тите податоци ги внесува и испраќачот во својот 
примерок на одобрението за превоз што му го пре-
дава на возачот. 

Член 32 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

внатрешни работи од чие подрачје тргнува или 
преку чие подрачје преминува пратката на експло-
зивни материи е должен за тоа да го извести со-
седниот општински орган на управата надлежен 
за внатрешни работи, преку чие подрачје ќе пре-
мине превозното средство со пратката на ек-
сплозивните материи и Републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи. 

Известувањето од став 1 на овој член содржи: 
вид на превозното средство со кое се превозува 
пратката на експлозивни материи, вид и коли-
чество на експлозивните материи во него, релација 
на крајно место на превозот, како и приближно 
време на пристигнување на превозното средство на 
подрачјето на соседната општина. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи преку чие подрачје се преве-
зуваат експлозивни материи, е должен посредно 
или непосредно да го следи тој превоз и во секое 
време да ја знае приближно неговата позиција, а 
по потреба и да му4 обезбеди придружба од при-
падник на милицијата за поминување низ населени 
места или делови од јавните патишта со поинтен-
зивен сообраќај. 

Член 33 
Во моторното возило со кое се превозува прат-

ка на експлозивни материи покрај возачот мора да 
се наоѓа и придружник на возачот, ако со друг 
пропис не е поинаку определено и ако тој превоз 
се врши на релација подолга од 10 километри и 
количество поголемо од 10 килограми. 

Обврската од став 1 на овој член се однесува 
само на превоз на пратка на експлозивни материи 
која тргнува од територијата на Социјалистичка 
Република Македонија. 

IV. ПРОМЕТ 

Член 34 
Со промет на експлозивни материи можат да 

се занимаваат организации на здружениот труд 
кои за тоа ќе добијат одобрение од Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи и ќе бидат за-
пишани во судскиот регистар. 

Пред издавањето на одобрението од став 1 
на овој член Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи е должен да утврди дали органи-
зацијата на здружениот труд ги исполнува усло-
вите во преглед на деловните простории, технич-
ката опременост, мерките за заштита, можностите 
за складирање на експлозивните материи во мага-
зини, прирачни складови и во продавници, оспо-
собеноста и стручноста на кадарот. 

Член 35 
Продавниците или прирачните складови мораат 

да бидат изградени од огноотпорен материјал и 
заштитени од провална кражба. 

Во продавниците во кои покрај експлозивни 
материи се продава и друга стока, експлозивните 
материи морат да бидат сместени во масивна ме-
тална каса или во издвоена просторија во про-
давницата. 

Експлозивните материи во продавниците или 
подрачните складови мораат да се сместени според 
техничките нормативи и услови за овој вид ма-
терии, упатството на производителот и според ус-
ловите утврдени со овој закон. 

Член 36 
Експлозивни материи заради употреба можат 

да набавуваат само организации на здружениот 
труд, државни и други органи и лица кои имаат 
одобрение за нивна набавка. 

Одобрението за набавка на експлозивни мате-
рии го издава општинскиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи на чие подрачје е 
седиштето на организацијата на здружениот труд, 
државниот или друг орган, односно живеалиштето 
или престојувалиштето на лицето кое бара одо-
брение за набавка на експлозивни материи. 

Одобрение за набавка на експлозивни материи 
од став 1 на овој член нема да се издаде на оние 
организации на здружениот труд, државни и дру-
ги органи и лица кои не обезбедиле стручно лице 
кое ќе ракува со експлозивни материи при нив-
ната непосредна употреба. 

Одредбата од став 1 на овој член не се одне-
сува на ловечката муниција, ловечкиот барут, кап-
слите за ловечката муниција кои ги купуваат ли-
цата на кои им е издадена дозвола за поседува-
ње и носење оружје — ловечка пушка и капслите 
за вообичаените детски играчки. 

Член 37 
Одговорното лице во продавницата може да 

издаде експлозивни материи само на лице на кое 
гласи одобрението за нивната набавка, како и на 
лице на кое му е издадена дозвола за поседување 
и носење на оружје — ловечка пушка. Пред из-
давањето на експлозивните материи, одговорното 
лице во продавницата е должно да го утврди иден-
титетот на лицето кое бара да му се издадат ек-
сплозивни материи. 

Одговорното лице во продавницата нема да 
издаде експлозивни материи на овластено лице за 
кое може основано да се заклучи дека е под дејст-
во на алкохол или дека настапиле други околности 
што го прават неподобно за преземање на експло-
зивните материи. 

Член 38 
Одобрението за набавка на експлозивните ма-

терии содржи особено: 
1) назив на органот што го издал одобрението; 
2) назив и седиште на организацијата на здру-

жениот труд, државниот или друг орган односно 
име, презиме, адреса на станот и број на личната 
карта на лицето на кое му се одобрува набавка на 
експлозивни материи; 

3) име, презиме, адреса на станот и број на 
личната карта на стручното лице кое ќе ракува 
со експлозивните материи при нивната непосредна 
употреба; 
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4) вид и количество на експлозивната материја 
чија набавка се одобрува; 

5) рок до кога набавените експлозивни материи 
треба да се употребат, односно уништат или вра-
тат; 

6) намена во која експлозивните материи сме-
ат да се употребат; 

7) мерки за заштита што треба да се преземат 
при превозот, употребата и складирањето на овие 
материи. 

Член 39 
Лице кое во согласност со одредбите на овој 

закон набавило експлозивни материи не смее тие 
материи да ги продаде или даде на заем на орга-
низација на здружениот труд, државен или друг 
орган или на друго лице. 

Член 40 
Лице кое во согласност со одредбите на овој 

закон набавило експлозивни материи е должно тие 
материи грижливо да ги чува, да не допушти тие 
да дојдат во раце на малолетни или други неовлас-
тени лица и да се придржува на мерките за заш-
тита определени во одобрението за набавка на ек-
сплозивните материи и во упатството на произво-
дителот. 

Член 41 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

внатрешни работи е должен да води евиденција 
за издадените одобренија за набавка на експлозив-
ни материи. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: 
1) назив и седиште на организацијата на здру-

жениот труд или органот, односно име, презиме, 
адреса на станот и број на лична карта на лицето 
на кое му е одобрена набавка на експлозивни ма-
терии; 

2) вид и количество на одобрените експлозивни 
материи; 

3) за која намена ќе се употребат експлозивни-
те материи; 

4) рок до кога експлозивните материи треба ца 
се употребат, односно уништат или вратат; 

5) име, презиме, адреса на станот и број на лич-
ната карта на стручното лице кое ќе ракува со 
експлозивните материи при нивната непосредна 
употреба и 

6) датум на издавањето на одобрението. 

V. УПОТРЕБА 

Член 42 
Со цел да се обезбеди експлозивните материи 

да се употребуваат исклучиво за онаа намена за 
која се набавени, организациите на здружениот 
труд, државните и другите органи кои употребу-
ваат експлозивни материи, во самоуправниот општ 
акт со кој организираат трајно вршење на внатре-
шна контрола над ракувањето и непосредната 
употреба на експлозивните материи се должни да 
го уредат начинот на ракувањето со експлозивните 
материи, начинот на контролата, кој, кога и како 
ќе ја врши таа контрола, правата, должностите и 
одговорноста на лицата што ракуваат со експло-
зивни материи и на лицата што вршат контрола 
над употребата на овие материи. 

Член 43 
Од магазин за складирање на експлозивни ма-

терии заради употреба можат да се издаваат ек-
сплозивни материи само врз основа на писмено 
требување издадено од одговорното лице за из-
ведување на работите со експлозивни материи. Во 
требувањето за издавање на експлозивни материи 
се наведува име и презиме на лицето кое може да 
ги преземе експлозивните материи, видот и коли-
чеството на тие материи, датум на требувањето и 
датум на нивното преземање од магазинот. 

Требувањето од став 1 на овој член се пишу-
ва во три идентични примероци од кои првиот се 
предава на работникот кој е задолжен за склади-
рање и издавање на експлозивните материи од 
магазинот, вториот се отстапува на стручното лице 
кое ќе ракува со експлозивните материи при нив-
ната непосредна употреба, а третиот примерок го 
задржува одговорното лице за изведување на ра-
ботите со експлозивни материи. 

Член 44 
При полнењето на секоја бушотина со експло-

зивни материи покрај стручното лице кое ќе ра-
кува со експлозивните материи при нивната не-
посредна употреба, присуствуваат уште двајца ра-
ботници од организацијата на здружениот труд, 
државниот или друг орган што ги изведува рабо-
тите на минирањето и сите тројца работници за-
писнички констатираат дека наведените експлозив-
ни материи по вид и количество се ставени во бу-
шотините. 

После секое минирање, се врши проверка дали 
сите експлозивни материи ставени во бушотините 
експлодирале. Неексплодираните експлозивни ма-
терии исфрлени од бушотините се собираат и еви-
дентираат по вид и количество во записникот од 
став 1 на овој член. 

Член 45 
Организациите на здружениот труд, државните 

и другите органи и лицата кои употребуваат екс-
плозивни материи, се должни изведувањето на ра-
ботите со овие материи да го вршат на начин, под 
услови и со такви количества на експлозивни ма-
терии со кои не се загрозува животот и здравјето 
на луѓето, човековата околина и материјалните 
добра. 

По правило, минирањето се врши со такви ви-
дови и количества експлозивни материи со кои се 
постигнува само растресување, а не и исфрлање 
на материјалот од своето лежиште. 

Само во исклучителни случаи, кога постојат 
оправдани причини за тоа, може да се примени и 
минирање со кое се исфрла материјалот од своето 
лежиште. 

Член 46 
Организациите на здружениот труд, државните 

и другите органи и лицата се должни, непосредно 
пред да се изврши палењето на мините, од зоната 
на опасноста да го отстранат добитокот и непови-
каните лица, а со поставување на стража и пре-
земање на други мерки за заштита за време на 
палењето на мините да спречат пристап на доби-
ток и неповикани лица во зоната на опасноста. 

Член 47 
Организациите на здружениот труд, државни-

те и другите органи на кои им е одобрена набавка 
на експлозивни материи заради нивна употреба, 
се должни да водат евиденција за набавените, по-
трошените, уништените, позајмените и исчезнатите 
експлозивни материи. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: 
1) назив и седиште на организацијата од која 

се набавени експлозивните материи; 
2) вид и количество на набавените експлозив-

ни материи; 
3) назив на органот кој ја одобрил набавката, 

број и датум на издаденото одобрение; 
4) податоци за видот и количеството, времето 

во кое се потрошени и работите на кои се потро-
шени експлозивните материи; 

5) податоци за видот и количеството на исчез- ' 
патите експлозивни материи и за околностите под 
кои тие исчезнале; 

6) датум на набавените, потрошените, униште-
ните, позајмените или исчезнатите експлозивни ма-
терии. 
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Член 48 
Работникот кој е задолжен за складирање и 

издавање на експлозивни материи од магазин, не 
може истовремено да врши и работи на стручно 
лице кое ракува со експлозивни материи при нив-
ната непосредна употреба. 

Член 49 
Лице кое набавило експлозивни материи е 

должно по завршените работи, а најдоцна до ро-
кот определен во одобрението за набавка, непотро-
шените експлозивни материи да ги врати на ор-
ганизацијата на здружениот труд од која ги на-
бавило или да ги уништи и за тоа најдоцна два 
дена пред денот на уништувањето да го извести 
органот што ја одобрил нивната набавка. 

Член 50 
Доколку организациите на здружениот труд, 

државните или други органи кои употребуваат екс-
плозивни материи се определат да ги уништат ос-
татоците од експлозивните материи и неупотребли-
вата амбалажа во која биле спакувани тие мате-
рии, се должни за тоа најдоцна два дена пред 
денот на уништувањето да го известат органот 
што ја одобрил нивната набавка. 

VI. СКЛАДИРАЊЕ 

Член 51 
Организациите на здружениот труд што произ-

ведуваат експлозивни материи, или се занимаваат 
со промет на експлозивни материи или тие мате-
рии ги употребуваат во вршењето на својата ре-
довна дејност, можат да складираат такви мате-
рии само во магазини посебно одобрени и изгра-
дени за таа намена. 

Магазини за складирање на експлозивни ма-
терии надвор од кругот на организациите на здру-
жениот труд кои се занимаваат со производство 
на овие материи можат да се лоцираат само на 
површини кои за таа намена се определени со 
просторните или урбанистичките планови или во 
општите акти на општината со кои се регулираат 
режимот и условите на градење во населените 
места. 

Во просторните и урбанистичките планови или 
во општите акти на општината, со кои се регули-
раат режимот и условите на градење во населе-
ните места, мора да се предвиди и заштитна зона 
околу магазините за сместување на експлозивни 
материи. 

Површините на кои се поставуваат преносни 
магазини (во натамошниот текст: контејнери), или 
се градат продавници и прирачни складови за 
складирање на експлозивни материи, не мораат да 
бидат определени со просторните и урбанистичките 
планови или со општите акти на општината со 
кои се регулираат режимот и условите на градење 
во населените места. 

Член 52 
Магазини за складирање на експлозивни ма-

терии од член 51 ставови 1 и 2 на овој закон, мо-
жат да се лоцираат и изградат како подземни, 
вкопани и надземни само надвор од населени мес-
та и доволно оддалечени од јавни патишта, же -
лезнички пруги и далноводи со висок напон. 

Во заштитната зона околу магазините за скла-
дирање на експлозивни материи не може да се 
одобри изградба на други објекти, освен на такви 
кои служат за обезбедување на магазините. 

Член 53 
Решение за локација на магазин за складира-

ње експлозивни материи издава Републичкиот се-
кретаријат за урбанизам, станбени и комунални 
прашања, по претходно прибавена согласност на 
локацијата од Републичкиот секретаријат за внат-
решни работи и Републичкиот секретаријат за на-
родна одбрана. 

Член 54 
Подносителот на барањето за издавање реше-

ние за локација на магазин за складирање на 
експлозивни материи, покрај барањето приложува: 

— ситуација во најмалку 5 примероци со дис-
позиција на магазините што ќе се градат за скла-
дирање на експлозивни материи и нивна оддале-
ченост од најблиските населени места, јавни па-
тишта, железнички пруги, далноводи со висок на-
пон и други постојни околни објекти; 

— опис на намената на објектите вцртани во 
ситуацијата; 

— технички опис на магазините за, складира-
ње експлозивни материи, од каков вид се (подзем-
ни, вкопани или надземни, со заштитен насип или 
без заштитен насип); 

— податоци за видовите на количествата на 
експлозивните материи што ќе се складираат од-
делно во секој магазин, со опис на својствата на 
секој вид на експлозивните материи. 

Член 55 
Решение за изградба на магазин за складирање 

на експлозивни материи издава Републичкиот се-
кретаријат за индустрија и трговија, по претходно 
прибавено мислење од Републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи во поглед на техничкото ре-
шение и предвидените мерки за заштита од пожар 
и експлозија во инвестиционо-техничката докумен-
тација. 

Член 56 
Во вршењето на техничкиот преглед на мага-

зин за складирање на експлозивни материи учест-
вува и овластен претставник од Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи. 

Решението за употреба на магазин од став 1 
на овој член нема да се издаде се додека не се 
спроведат мерките за заштита од пожар и експло-
зија предвидени во инвестиционо-техничката до-
кументација. 

Член 57 
Организациите на здружениот труд, државните 

и други органи чија дејност бара редовна употре-
ба на експлозивни материи, а употребата не е вр-
зана за постојана локација (изградба на патишта, 
потреби на шумарството, рударски или геолошки 
истражувања) можат тие материи да ги склади-
раат и во контејнери што се изработени за таа 
намена. 

Во еден или повеќе контејнери, на една лока-
ција можат да се складираат најмногу до 2.000 
килограми експлозив и до 4.000 единици соодветни 
средства за палење на експлозивот. 

Контејнерите се поставуваат на меѓусебно рас-
тојание и на оддалеченост од другите околни об-
јекти како и постојаните магазини со еднаков ка-
пацитет за складирање на експлозивни материи. 

Член 58 
Решение за локација на контејнери, продавни-

ци или прирачни складови за складирање на екс-
плозивни материи издава општинскиот орган ма 
управата надлежен за урбанизам, по претходно 
прибавена согласност на локацијата од општински-
от орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти. 

Член 59 
Одобрение за производство на контејнери како 

типски објекти за складирање на експлозивни ма-
терии издава Републичкиот секретаријат за индус-
трија и трговија по постапка пропишана со член 
55 на овој закон. 

Член 60 
Пред да се издаде решение за употреба на кон-

тејнери за складирање на експлозивни материи, се 
врши технички преглед и се утврдува дали кон-
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тејнерите се поставени и обезбедени во согласност 
со издаденото одобрение за локација и со усло-
вите што ги определил производителот на кон-
тејнерите. 

Член 61 
Во вршењето на техничкиот преглед на кон-

тејнери за складирање на експлозивни материи 
учествува и овластен претставник на општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи. 

Решение за употреба на контејнер нема да се 
издаде, се додека не се спроведат мерките за заш-
тита определени во одобрението за локација, ус-
ловите определени од производителот на контеј-
нерот и овој закон. 

Член 62 
Организациите на здружениот труд што имаат 

магазин за складирање на експлозивни материи 
се должни да водат евиденција за набавените, про-
дадените, потрошените, позајмените, уништените, 
исчезнатите или на друг начин отуѓените видови 
и количества експлозивни материи. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: 
1) вид и количество на внесените експлозивни 

материи во магазинот, датум на внесувањето, пот-
пис на лицето што ги примило, потпис на лицето 
што ги предало, назив и седиште на организаци-
јата на здружениот труд од која се набавени екс-
плозивните материи, број и датум на одобрението 
и назив на органот кој го издал одобрението врз 
основа на кое се набавени експлозивните материи 
и вкупното количество на експлозивните материи 
во магазинот по видови; 

2) вид и количество на издадените експлозив-
ни материи, датум на издавањето, број, датум и од 
кого е потпишано требувањето, односно издадено 
одобрението за набавка врз основа на кое се из-
дадени експлозивни материи од магазинот, потпис 
на лицето што ги предало, потпис на лицето што 
ги примило, намената за која се издадени и назив 
и седиште на организацијата на здружениот труд, 
односно име, презиме, адреса на станот и број на 
личната карта на лицето за чии потреби се из-
дадени експлозивните материи и вкупно количест-
во на преостанатите експлозивни материи во ма-
газинот по видови; 

3) вид, количество и датум на исчезнатите екс-
плозивни материи. 

Евиденцијата од став 2 на овој член се води 
од магазионерот во посебна книга која е укори-
чена, со нумерирани страници, прошиена и завере-
на од општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи. 

VII. НАДЗОР 

Член 63 
Надзор над спроведувањето на мерките за заш-

тита пропишани со овој закон и превентивните и 
заштитни мерки пропишани со Законот за промет 
на експлозивни материи, Законот за превоз на 
опасни материи, техничките нормативи и услови 
за овој вид материи, вршат општинските органи 
на управата надлежни за внатрешни работи. 

Член 64 
Службеното лице (инспекторот за заштита од 

пожар), кое врши надзор над спроведувањето на 
пропишаните мерки за заштита и другите превен-
тивни и заштитни мерки, е овластено да влегува 
во просториите, објектите и градилиштата во кои 
се произведуваат, превозуваат, употребуваат или 
складираат експлозивни материи и да врши увид 
во спроведувањето на мерките за заштита и дру-
гите превентивни и заштитни мерки и техничките 
нормативи и услови за овој вид материи. 

Организацијата на здружениот труд, државни-
те и другите органи и граѓаните се должни на 
службеното лице од став 1 на овој член да му 
дадат потребни податоци и објаснувања. 

Член 65 
Во вршењето на надзорот од член 63 на овој 

закон, општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи може да: 

1) нареди утврдените неправилности да се от-
странат и да определи рок во кој тие неправилнос-
ти треба да се отстранат; 

2) забрани употреба на магазин, продавници 
или прирачен склад за складирање на експлозив-
ни материи кои не ги исполнуваат условите про-
пишани со овој закон и техничките нормативи и 
услови за овој вид материи; 

3) забрани натамошно ракување со експлозив-
ни материи на лица кои не се стручно оспособени 
за ракување со тие материи; 

4) привремено забрани вршење на одделни ра-
боти со врска со производството, превозот, проме-
тот, употребата и складирањето на експлозивни 
материи, ако во поглед на местото, времето и на-
чинот на вршењето на тие работи не се исполнети 
пропишаните услови; 

5) нареди преземање на мерки за заштита и 
други превентивни и заштитни мерки во врска со 
производството, превозот, прометот, употребата и 
складирањето на експлозивните материи. 

Член бб 
Против решението со кое се налагаат мерки од 

член 65 на овој закон може да се изјави жалба 
до Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Во постапката по жалбата Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи може да изврши ин-
спекциски преглед на површините, просториите, об-
јектите, градилиштата и превозните средства за-
ради утврдување на фактите кои се од влијание за 
решавање на жалбата. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 67 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здруже-
ниот труд или друго правно лице ако: 

1) со самоуправен општ акт не организира трај-
но вршење на внатрешна контрола над ракува-
њето и непосредната употреба на експлозивните 
материи во согласност со пропишаните технички 
нормативи и услови за овој вид материи (член 9 
став 2); 

2) објектите од член 14 на овој закон не се 
опремени со уреди, техничка опрема и средства за 
гаснење на пожар и заштита од експлозија, а ако 
се надземни — немаат громобранска инсталација 
(член 16 став 1); 

3) уредите, техничката опрема и средствата за 
гаснење пожар и заштита од експлозија или гро-
мобранската инсталација трајно не ги одржува во 
исправна состојба (член 16 став 2); 

4) за внатрешниот промет произведува такви 
видови експлозивни материи чие производство не 
е одобрено (член 22 став 1); 

5) увезува експлозивни материи за производ-
ство на други видови експлозивни материи без 
атест од странскиот производител, со кој се дока-
жуваат нивните својства (член 23); 

6) не издаде атест за експлозивните материи 
што се пуштаат во промет (член 24); 

7) експлозивните материи не ги пакува и озна-
чува на пропишан начин или кон секое единично 
пакување не стави упатство за начинот на раку-
вањето, превозот, употребата, уништувањето и ус-
ловите за складирање на односниот вид експлозив-
на материја (член 26); 

8) не води евиденција од членовите 27, 47 или 
62 на овој закон; 

9) во внатрешниот сообраќај превозува експло-
зивни материи без одобрение (член 29 став 1); 
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10) се занимава со промет на експлозивни ма-
терин без одобрение (член 34 став 1); 

11) со самоуправен општ акт не ги уреди пра-
шањата од член 42 став 1 на овој закон; 

12) складира експлозивни материи во магазини 
кои не се посебно одобрени и изградени за таа на-
мена (член 51 став 1); 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 3.000 до 5.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 68 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здруже-
ниот труд или друго правно лице ако: 

1) објектите за производство на експлозивни 
материи не ги обезбеди со постојана стража, тех-
ничка опрема, направи и средства за почетно гас-
нење пожар, огради, осветлување и со истакнува-
ње знаци за забрана и предупредување (член 17); 

2) натоварува, претоварува или истоварува екс-
плозивни материи на места на кои се доведува во 
опасност животот и здравјето на луѓето, човекова-
та околина и материјалните добра (член 28); 

3) врши повеќекратен превоз на експлозивни 
материи без одобрение (член 31 став 1); 

4) два часа пред почетокот на секој единичен 
превоз не го извести општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи кој му го из-
дал одобрението, од кое место и во кое време ќе 
започне превозот на експлозивните материи (член 
31 став 2); 

5) во моторно возило со кое се превозува прат-
ка на експлозивни материи во поголемо количест-
во од 10 килограми и на релација подолга од 10 
километри не се наоѓа и придружник на возачот 
(член 33); 

6) продавницата или прирачниот склад не се 
изградени од огноотпорен материјал и заштитени 
од провална кражба (член 35 став 1); 

7) во продавница во која се продава и друга 
стока, експлозивните материи не се сместени во 
масивна метална каса или во издвоена просторија 
во продавницата (член 35 став 2); 

8) експлозивните материи во продавница или 
прирачен склад не се складирани според технич-
ките нормативи и услови за овој вид материи, 
упатството на производителот и според условите 
утврдени со овој закон (член 35 став 3); 

9) набавува експлозивни материи заради упо-
треба без одобрение (член 36 став 1); 

10) изведува работи со експлозивни материи 
спротивно на член 45 став 1 од овој закон; 

11) пред палењето на мините, од зоната на 
опасноста не го отстрани добитокот и неповиканите 
лица или за време на палењето на мините не пос-
тави стража и не преземе и други мерки за заш-
тита со кои се спречува пристап на добиток и не-
повикани лица во зоната на опасноста (член 46); 

12) најдоцна два дена пред денот определен за 
уништување на експлозивните материи не го из-
вести органот што ја одобрил нивната набавка 
(член 50). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 1.000 до 3.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд или друго правно лице. 

Член 69 
Со парична казна од 200 до 3.000 динари или 

со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекр-
шок поединец ако: 

1) не ги преземе сите пропишани превентивни 
и Други мерки за заштита на животот и здравјето 
на луѓето, човековата околина и материјалните 
добра, како и за заштита од злоупотреба на овие 
материи (член 10); 

2) ракува со експлозивни материи, а не ги ис-
полнува пропишаните услови од член 11 став 1 на 
овој закон; 

3) произведува експлозивни материи (член 13 
став 4); 

4) набавува експлозивни материи заради упо-
треба без одобрение (член 36 став 1); 

5) издаде експлозивни материи на лице на кое 
не гласи одобрението за нивната набавка (член 37 
став 1); 

6) издаде експлозивни материи на овластено 
лице кое е под дејство на алкохол или други окол-
ности што го прават неподобен за преземање на 
експлозивните материи (член 37 став 2); 

7) експлозивните материи кои со одобрение ги 
набавил ги продаде или даде на заем (член 39); 

8) експлозивните материи не ги чува грижливо 
или не се придржува на мерките за заштита и 
упатството на производителот (член 40); 

9) од магазин издаде експлозивни материи без 
писмено требување (член 43 став 1); 

10) е задолжен за складирање и издавање на 
експлозивни материи од магазин и истовремено вр-
ши работи на стручно лице кое ракува со овие ма-
терии при нивната непосредна употреба (член 48); 

11) до определениот рок во одобрението за на-
бавка, непотрошените експлозивни материи не ги 
врати на организацијата на здружениот труд од 
која ги набавил или ги уништи и за тоа не го 
извести органот што ја одобрил нивната набавка 
(член 49). 

Член 70 
Се овластуваат инспекторите за заштита од 

пожар и припадниците на милиција кога ќе дозна-
ат за прекршок од член 69 став 1 точките 3, 4, 5, 
6, 8 и И од овој закон, привремено да ги одземат 
експлозивните материи кои се предмет на прекр-
шокот. 

Експлозивните материи привремено одземени 
по став 1 на овој член се чуваат на место коешто 
ќе го определи општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи. 

Експлозивните материи одземени во прекршоч-
ната постапка се предаваат на организација на 
здружениот труд, државен или друг орган што ќе 
ги употреби за изградба на скривници и други об-
јекти на народната одбрана или други објекти во 
општествена сопственост. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ« ОДРЕДБИ 

Член 71 
Се овластува Републичкиот секретаријат за ин-

дустрија и трговија во согласност со Републичкиот 
секретаријат за образование и наука да донесе 
поблиски прописи за стручната подготовка на ли-
цата кои ракуваат со експлозивни материи. 

Поблиските прописи од став 1 на овој член ќе 
се донесат во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 72 
Се овластува Републичкиот секретаријат за ин-

дустрија и трговија во согласност со Републички-
от секретаријат за внатрешни работи да донесе 
поблиски прописи за градежно-техничките и тех-
нолошките услови за заштита од експлозива и по-
жар при изградба, адаптација и користење на об-
јектите, просторот, уредите, техничката опрема и 
средствата, како и инсталациите во објектите во 
кои се произведуваат или складираат експлозив-
ни материи. 

Со прописите од став 1 на овој член можат да 
се определуваат прекршоци и за тие прекршоци 
да се пропишуваат казни. 
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Член 73 
Организациите на здружениот труд се должни 

самоуправните општи акти да ги усогласат со од-
редбите на овој закон или да донесат нови во рок 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 74 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

31. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДЕ-
ЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА НАУЧ-
НАТА, КУЛТУРНО -ПРОСВЕТНАТА И ТЕХНИЧ-

КАТА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за водење евиденција 
во областа на научната, културно-просветната и 
техничката соработка со странство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 јануари 1978 го-
дина. 

Број 06-257 
26 јануари 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА 
НАУЧНАТА, КУЛТУ РНО -ПРОСВЕТИ АТ А И ТЕХ-

НИЧКАТА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Со овој закон се востановува обврска за воде-

ње евиденција во областа на научната, културно-
просветната и техничката соработка со странство 
што е од интерес за Републиката. 

Член 2 
Евиденцијата во областа на научната, култур-

но-просветната и техничката соработка со стран-
ство, од интерес за Републиката (во натамошниот 
текст: евиденција) се води за: основите, носители-
те, предметот, изворите на финансирање и резул-
татите на таа соработка. 

Евиденцијата за податоците од став 1 на овој 
член се води на единствен начин. 

Член 3 
Евиденцијата за основите на научната, култур-

но-просветната и техничката соработка со стран-
ство содржи: 

1) назив на меѓународниот договор врз основа 
на кој се остварува таа соработка и 

2) назив на актот склучен меѓу носителите на 
соработката врз основа на меѓународен договор или 
по друг основ. 

Член 4 
Евиденцијата за носителите кои ја остваруваат 

научната, културно-просветната и техничката сора-
ботка со странство содржи: 

1) назив и седиште на органите на Републиката 
и на општината и на другите државни органи, фир-
ма, односно назив, на организацијата на здруже-
ниот труд и на други самоуправни организации и 
заедници кои ја остваруваат меѓународната сора-
ботка и 

2) назив на органот и организацијата на стран-
ската држава, меѓународната организација и те-
риторијалната единица на странската држава со 
која се воспоставува соработка. 

Член 5 
Евиденцијата за предметот во меѓународната 

научна, просветно-културна и техничка соработка 
содржи: 

1) податоци за научни собири и други соодвет-
ни манифестации во странство на кои учествуваат 
организации на здружениот труд и други самоуп-
равни организации и заедници; 

2) податоци за научни собири и други соодвет-
ни манифестации на територијата на Социјалис-
тичка Република Македонија на кои учествуваат 
странски органи, организации и лица; 

3) податоци за програмите на меѓународната 
соработка во областа на образованието, науката и 
културата и за лицата кои учествуваат во реализа-
цијата на овие програми: 

4) податоци за научните проекти во чија реали-
зација учествуваат странски државјани и лица без 
државјанство, или за школување и стручно усовр-
шување на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија; 

5) податоци за размена на публикации и доку-
ментационо-информативни трудови; 

6) податоци за подготовките за воспоставување 
на меѓународната научна, културно-просветна и 
техничка соработка; 

7) податоци за роковите во кои ќе се оствару-
ваат одделни облици на меѓународната научна со-
работка и 

8) податоци за фазите на остварувањето на од-
делни облици на меѓународната научна соработка. 

Член 6 
Евиденцијата за изворите од кои се финансира 

научната, културно-просветната и техничката со-
работка со странство се однесува на учесниците во 
финансирањето, на висината на средствата и на из-
ворите (домашни, странски, меѓународни, како и 
други извори од кои таа соработка се финансира). 

Член 7 
Евиденцијата за остварената научна, културно-

просветна и техничка соработка со странство ги 
содржи резултатите постигнати од таа соработка. 

Член 8 
Евиденцијата од членовите 3 до 7 на овој закон 

ја водат органите на Републиката и на општината 
и на другите државни органи, организациите на 
здружениот труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници. 

Член 9 
Организациите, заедниците и органите, основа-

ни од Републиката, евидентираните податоци од 
членовите 3 до 7 од овој закон му ги доставуваат 
на Републичкиот секретаријат за образование и 
наука во одредени рокови и на пропишани об-
расци. 

Организациите, заедниците и органите, наведе-
ни во член 8 од овој закон, на кои не се однесува-
ат одредбите од став 1 од овој член, се должни 
евидентираните податоци да му ги доставуваат на 
органот на управата надлежен за работите на об-
разованието, науката, културата и техничката со-
работка на општината на чија територија се нао Ја 
седиштето на организацијата, заедницата, односно 
органот, во одредени рокови и на пропишани об-
расци. 
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Општинскиот орган на управа надлежен за ра-
ботите на образованието, науката и културата ги 
обработува собраните податоци и му доставува зби-
рен извештај на Републичкиот секретаријат за об-
разование и наука во одреден рок и на пропишани 
обрасци. 

Републичкиот секретаријат за образование и 
наука, средените податоци од ставовите 1 и 3 на 
овој член му ги доставува на Сојузниот завод за 
меѓународна, научна, културно-просветна и технич-
ка соработка во одредени рокови и на пропишани 
обрасци. 

Член 10 
Одредбите на овој закон се применуваат и на 

соработката што во областа на образованието, нау-
ката и културата ја остваруваат општествено-поли-
тичките и другите општествени организации и здру-
женија на граѓаните со органи и организации на 
странски држави и меѓународни органи и органи-
зации. 

Член 11 
Граѓанин од територијата на Социјалистичка 

Република Македонија кој се школува, односно 
стручно усовршува во странство, или кој само-
стојно учествува на научни собири или соодветни 
манифестации во странство, или кој самостојно 
учествува во изработка на научни проекти или во 
други видови на соработка со органи и организации, 
од странски држави и меѓународни организации, а 
таа соработка не ја остварува преку организаци-
ја, заедница или орган е должен да достави пода-
тоци за основите и формите на таа соработка на 
органот на управата надлежен за работите на об-
разованието, науката, културата и техничката со-
работка на општината на чија територија живее. 

Член 12 
Надзор на спроведувањето на одредбите на овој 

закон и прописите донесени врз основа на овој закон 
од страна на организациите, заедниците и органи-
те од член 9 став 1 и член 10 на овој закон, основа-
ни за територијата на Републиката, врши Ре-
публичкиот секретаријат за образование и наука. 

Надзор на спроведувањето на одредбите од овој 
закон и на прописите донесени врз основа на него 
од страна на организациите, заедниците и органите 
од член 9 став 2 на овој закон, организациите и 
здруженијата од член 10 на овој закон, основани за 
подрачјето на општината и граѓаните (член 11), вр-
ши општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на образованието, науката, културата и 
техничката соработка. 

Член 13 
Републичкиот секретар за образование и нау-

ка, во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, ќе пропише начин на воде-
ње евиденција, обрасци во кои ќе се запишуваат 
податоци за евиденција од членовите 3, 4 и 5, об-
расците за збирен извештај од член 9 став 4 на овој 
закон, роковите за доставување на податоците и 
извештаите од член 9 на овој закон и роковите и 
формите за доставувањето на податоците од член 
11 на овој закон. 

Член 14 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружени-
от труд и друга самоуправна организација и заед-
ница која не води евиденција, или не доставува 
евидентирани податоци според одредбите на член 
8 и член 9 ставовите 1 и 2 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд, на друга самоуправна организација и заед-
ница. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 500 до 5.000 динари одго-
ворното лице во органот на Републиката и на опш-
тината и на друг државен орган, организација на 
здружен труд и друга самоуправна организација и 
заедница. 

Член 15 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни одговорното лице во општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на образованието, 
науката, културата и техничката соработка, ако во 
одреден рок не му достави збирен извештај на Ре-
публичкиот секретаријат за образование и наука 
(член 9 став 3). 

Член 16 
Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се 

казни за прекршок лице кое нема да постапи спо-
ред одредбите од член 11 на овој закон. 

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

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

32. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СО-

ОБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за безбедност на сообраќајот на патиштата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општеетвено-политички-
от собор, одржани на 26 јануари 1978 година 

Број 06-247 
26 јануари 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Законот за безбедност на сообраќајот на па-

тиштата („Службен весник на СРМ" бр 8/75), во 
член 242 точката на крајот се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: „како и за регистрација-
та на возилата на органите за внатрешни работи". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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33. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
10/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СТОПАНСКИОТ СУД 
НА МАКЕДОНИЈА И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ 
НА ОКРУЖНИОТ СУД И ОКРУЖНИОТ СТОПАН-

СКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

I 

ДИМИТАР КОЖИНКОВ се избира за судија 
на Стопанскиот суд на Македонија, а се разрешува 
од должноста судија на Окружниот стопански суд 
во Скопје. 

II 

БРАТОЉУБ РАИЧКОВИЋ се разрешува од 
должноста судија на Окружниот суд во Скопје по-
ради избор во друг суд. 

РАДОМИР ЃОРЃИЕСКИ се разрешува од дол-
жноста судија на Окружниот стопански суд во 
Скопје, сметано од 1 април 1978 година, поради ис-
полнување услови за старосна пензија. 

III 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-171 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

34. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на заедничката седница на сите собо-
ри, одржана на 26 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАНИ СУДИИ НА СУДОТ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА И 
ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I 

За постојан судија на Судот на здружениот 
труд на Македонија се избира 

Братољуб Раичковић судија на Окружниот суд 
во Скопје 

II 

За постојан судија на Основниот суд на здру-
жениот труд со седиште во Битола се избира 
Гавро Пановски, дипломиран правник од Битола. 

III 

За постојани судии на Основниот суд на здру-
жениот труд со седиште во Скопје се избираат: 

Теофил Томановиќ, судија на Општинскиот суд 
I — Скопје 

Ленче Софрониевска, судија на Општинскиот 
суд И — Скопје, 

IV 

За постојан судија на Основниот суд на здру-
жениот труд со седиште во Штип се избира 

Мирјана Хаџиниколова, раководител на правна 
служба во П. И. „Македонка" — Штип. 

V 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-172 
26 јануари 1978 година 

Скопје 

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

35. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 јануари 1978 година, донесе , 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА СУДОТ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА И 

НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД 

I 
ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА СУДОТ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА СЕ 
ИЗБИРААТ: 

Атанас Атанасов, земјоделски факултет, врабо-
тен во ООЗТ Винарска визба — Неготино; 
Марија Стошиќ, дипломиран економист, врабо-
тена во ООЗТ Фабрика за високофреквентна кера-
мика — Гевгелија; 

Вељо Никодиновски, економист, вработен во 
„Жито-Караорман" — Кичево; 
Димитрија Бочваров, сообраќаен техничар, врабо-
тен во Железничка станица — Титов Велес; 
Златко Тошевски, правен застапник во „Лозар" — 
Титов Велес; 
Амди Незировски, наставник во Основното училиш-
те „Братство-единство" — Дебар; 
Сулејман Таири, ВКВ работник, вработен во ООЗТ 
„Електрометалургија" во Комбинатот „Југохром" — 
Јегуновце; 

Вангел Поповски, лекар во Медицинскиот цен-
тар — Битола; 
Благоја Чаевски, магистар по ветеринарни науки, 
вработен во Ветеринарска станица село Тополчани 
— Прилепско; 
Фарук Казимовски, дипломиран правник, вработен 
во Фабриката за емајлирани производи „Борис 
Кидрич" — Струга; 
Благој Пилатов, дипломиран правник, вработен во 
ЗИК „Црвена Ѕвезда" — Штип; 
Никола Савев, професор по историја, вработен во 
ЕМУЦ „Гошо Виќентиев" — Кочани; 
Методи Трендов, ВКВ работник, вработен како ре-
ферент за набавка во Предилницата за памук 
„Струмичанка" — Струмица; 
Симо Станковски, филозофски факултет, вработен 
како директор во ОУ „Горче Петров" нас. Г. Петров 
— Скопје; 
Сретен Стефановиќ, градежен техничар, вработен 
во Фабриката „Карпош" нас. Ѓорче Петров — Ско-
пје; 
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Снежана Васевска, медицински факултет, вработе-
на во Здравствен дом Скопје — медицинска едини-
ца е Љубанци — Скопје; 
Миле Јаневски, ВКВ работник, вработен во „Ко-
муналец" ООЗТ Механизација — Скопје; 
Младен Василевски, ВКВ механичар, вработен 
во ГП „Техника" ООЗТ Механизација — Скопје; 
Ферит Тахир, виша економска школа, вработен во 
Трговското претпријатие „Славија", ООЗТ Мало-
продаја — Скопје; 
Димче Пенџаковски, дипломиран правник, претсе-
дател на Заедницата на ризици при ЗОИЛ Маке-
донија — Охрид; 
Злате Поповски, професор, секретар на Секретари-
јатот за општествени дејности во Собранието на 
општината Гази Баба — Скопје; 
Милан Костовски, ВКВ работник, вработен во Руд-
ници и Железарница — Скопје; 
Момчило Стојановски, ВКВ трговски работник, вра-
ботен во Трговското претпријатие „Ангросервис" — 
Куманово; 
Марјан Лазов, ВКВ работник, вработен во Хидро-
електраната „Тиквеш" — Кавадарци; 
Блаже Спирков, професор по книжевност, вработен 
во Рударско-геолошкото училиште — Пробиштип; 
Митко Стефанов, политиколог, вработен во Опш-
тинскиот комитет на СК — Радовиш; 
Симеон Боцевски, ВКВ работник, вработен во ОХИС 
ООЗТ Енергетика — Скопје; 
Јордан Кузманов, дипломиран правник, вработен 
во ОХИС, Работна заедница — Скопје; 
Кире Наумовски, професор, вработен во УСНО 
„Злате Малокоски" — Гостивар. 

II 

ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СО СЕДИШТЕ ВО Б И -
ТОЛА СЕ ИЗБИРААТ: 

Борче Наневски, ВКВ работник, вработен во 
фабриката „Иднина" — Битола; 

Борис Дунговски, погонски инженер, вработен 
во Фабриката „Илинден" — Битола; 

Александар Костов, средна стручна подготовка, 
вработен во ГП „Пелагонија" — Битола; 

Љубиша Новаковиќ, висока стручна подготов-
ка, вработен во Заводот за урбанизам — Битола; 

Бранко Ангелевски, средна стручна подготовка, 
вработен во Угостителското претпријатие „Маке-
донија" — Битола; 

Драги Талевски, виша стручна подготовка, вра-
ботен во Угостителското претпријатие „Македонија" 
— Битола; 

Славе Ташковски, висока стручна подготовка, 
вработен во ШИП „Кајмакчалан" — Битола; 

Петар Николовски, висока стручна подготовка, 
Лука Китановски, средна стручна подготовка, 

вработен во З И К „Пелагонија" — Битола; 
Илија Димовски, виша управна школа, врабо-

тен во „Јавор" — Битола; 
Веле Глигоровски, виша стручна подготовка, 

вработен во Собранието на општината — Битола; 
Раде Петровски, средна стручна подготовка, 

вработен во СИЗ за физичка култура — Битола; 
Љубица Ангеловска, висока стручна подготовка, 

вработена во „Жито-Македонија" — филијала Би-
тола — Битола; 

Раде Костовски, ВКВ работник, вработен во 
ф - к а „Прогрес" — Битола; 

Менде Дамј ановски, висока стручна подготовка, 
вработен во Медицинскиот центар — Битола; 

Соња Петровска, виша стручна подготовка, вра-
ботена во Медицински центар — Битола; 

Воскре Старвера, висока стручна подготовка, 
вработена во Собранието на општината Битола; 

Петко Долевски, висока стручна подготовка, 
вработен во СОК — Битола; 

Горѓи Николовски, дипломиран агроном инже-
нер, вработен во З И К „Прилеп", ОЗТ Полјоделство 
— работна единица Костинци — Прилеп; 

Комициоски Димитар, индивидуален земјоделец, 
во кооперантски односи со „Витах\шнка" — Прилеп; 

Славчо Башевски, дипломиран правник, врабо-
тен во Тутунскиот комбинат — работна единица — 
Заеднички служби — Прилеп; 

Димитар Пашоски, дипломиран инженер агро-
ном, вработен во Тутунскиот комбинат — ОЗТ Об-
работка — Прилеп; 

Стојче Бабаноски, виша економска школа, вра-
ботен во „Центропром" Заеднички служби — При-
леп; 

Радмила Спиркоска, VII клас гимназија, врабо-
тена во „Центропромет" Заеднички служби — При-
леп; 

Санде Синадиноски, виша економска школа, 
вработен во „Центропромет" Заеднички служби — 
Прилеп; 

Благоја Ивчески, трговско училиште, вработен 
во „Центропромет" ООЗТ текстил — Прилеп; 

Трајче Мидоски, економски факултет, вработен 
во Собранието на општината Прилеп; 

Мирјана Ристеска, виша стручна подготовка, 
вработена во Градската библиотека „Борка Талес-
ки" — Прилеп; 

Оливера Дамеска, виша школска подготовка, 
вработена во Центарот за социјални работи — При-
леп; 

Душан Абрашески, факултет — биологија, вра-
ботен во Хемиско-технолошкиот училишен центар 
„Борка Талески" — Прилеп; 

Живко Вренцоски, виша стручна подготовка — 
економист, вработен во Тутунското училиште „Ор-
де Чопела" — Прилеп; 

Славе Богатиновски, виша педагошка школа, 
вработен во Основното училиште „Рампо Левката" 
— Прилеп; 

Душан Трајковски, филозофски факултет — 
македонски јазик, вработен во Основното училиш-
те „11 Октомври" — Прилеп; 

Насте Старковски, дипломиран правник, врабо-
тен во ГПП „Слога" — Ресен; 

Томе Рунчевски, ПА — ВПШ, вработен во СИЗ 
за основно образование — Ресен; 

Плум Дика, економски факултет, вработен во 
орган на управата на општината Струга — Струга; 

Крстан Поповски, филозофски факултет — 
група историја, вработен како секретар на СИЗ за 
култура при општината Струга; 

Анѓелко Спировски, виша социјална школа, 
вработен во Медицинскиот центар — Струга; 

ѓорѓи Стојчевски, дипломиран правник, врабо-
тен во Самоуправната интересна заедница за ста-
нување — Крушево, 

Никола Илиевски, правен советник, вработен во 
Општинскиот одбор на Сојузот на здружението на 
борците — Крушево; 

Мито Спировски, дипломиран правник од Ох-
рид; 

Крсте Крстаноски, правник, вработен во орга-
нот на Управата на Собранието на општината Ох-
рид; 

Ангелко Богоевски, дипломиран правник, вра-
ботен во „Палас" — Охрид; 

Мито Ристевски, ВКВ келнер, вработен во ООЗТ 
„Инекс" — Горица — Охрид; 

Илија Камнаров, филозофски факултет, врабо-
тен во „Генералтурист", ООЗТ, деловница Охрид; 

Гали Бути, учителска школа, вработен во „Ге-
нералтурист", ООЗТ Деловница Охрид; 

Петре Аврамоски, градежен техничар, вработен 
во Градежното претпријатие „Трудбеник" — Охрид; 

Ѓоко Вел јаноски, средно економско училиште, 
вработен во „Охридска трговија" — Охрид. 
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III 
ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СО СЕДИШТЕ ВО 
СКОПЈЕ СЕ ИЗБИРААТ: 

Димче Јордановски, правен факултет — прв 
степен, вработен во 3 3 „Малина" — Скопје; 

Александар Костадиновски, ВК работник, вра-
ботен во ОЗТ „Крива Река" — Скопје; 

Санде Стојановски, виша социјална школа, 
вработен во „Бентомак" — Скопје; ? 

Димитар Ајцев, економски факултет, вработен 
во „Метропол", ООЗТ Стар Дојран — Гевгелија; 

Никола Јованов, филозофски факултет, врабо-
тен како секретар во Општинската конференција 
на Социјалистичкиот сојуз — Гевгелија; 

Јосиф Кованцалиев, дипломиран правник, вра-
ботен во Интеримпекс „Зора" — Гевгелија; 

Благој Картов, средна стручна подготовка, вра-
ботен во ОЗТ „Амбалажерка — Миравци — Гев-
гелија; 

Костадин Зафиров, средна стручна подготовка, 
вработен во Стоковна куќа „Скопје" во Гевгелија; 

Панче Џинов, виша стручна подготовка, соци-
јална школа, вработен во ОЗТ „Млаз" — Богданци 
— Гевгелија, 

Димитар Зафировски, пензионер, (два класа 
гимназија) — Гевгелија, 

Иван Цветаноски, КВ работник, вработен во 
ДИК „Копачка" — Кичево; 

Михајло Павлески, дипломиран правник, вра-
ботен во ТЕ „Осломеј" — Кичево; 

Светомир Николовски, виша социјална школа, 
вработен во СИЗ за вработување — Кичево; 

Стево Гаврилоски, економиста, вработен во 
Земјоделската задруга село Извор — Кичевско — 
Кичево, 

Љупчо Цавироски, економиста, вработен во Тр-
говското претпријатие „Бор" — Кичево; 

Данило Цоцоски, градежен инженер, вработен 
во „Гранит" градилиште — Кичево; 

Јован Дирчевски, виша управна школа, врабо-
тен во Здружението на пензионерите — Титов Ве-
лес; 

Ристо Нацев, работник, вработен во Ф-ката за 
метален намештај „Браќо" — Титов Велес; 

Иван Јовановски, дипломиран правник, врабо-
тен во Извршниот совет на Собранието на општи-
ната Титов Велес; 

Методи Штрбевски, економски факултет И сте-
пен, вработен во Службата на општествено книго-
водство филијала 41600 — Титов Велес; 

Илија, Кнежевиќ, економиста, вработен во ОЗТ 
„Ангропромет" — трговско претпријатие на големо 
и мало — Валандово; 

Богдан Калкавалиев, КВ работник, вработен во 
ОЗТ „6-ти Ноември" при ООЗТ „Тутун" — Валан-
дово; 

Љупчо Павловски, виша педагошка школа, чл. 
на Штабот за заштита и одбрана, пензионер — 
Скопје; 

Спиро Петровски, дипломиран економист, вра-
ботен во ГРО „Маврово", ООЗТ Занатски погон — 
Скопје; 

Михајло Михајловски, средна стручна подго-
товка, пензионер — Скопје; 

Јелена Павловска, правник, вработена во ОХИС 
— Базни хемикалии — Скопје; 

Томе Петров, социјален работник, вработен во 
ГП „Бетон" — Скопје; 

Јован Павловски, новинар, вработен во редак-
цијата „Вечер" — Скопје; 

Љупче Атанасовски, средно техничко училиште 
за сообраќај, вработен во ГП „Маврово" — Скопје; 

Даринка Мирчевиќ, заботехничар, вработена во 
Радиолошки институт при Медицинскиот факултет 
во Скопје; 

Борислав Китановски, дипломиран градежен 
инженер, вработен во ГП „Бетон" — Скопје; 

Попов Илија, КВ механичар, вработен во ГП 
„Гранит" — Скопје; 

Мухамед Баланца, правен факултет, вработен 
во ИТ „Новост" — Дебар; 

Љубица Казанџиевска, виша социјална школа, 
вработена во Општинската СИЗ за вработување — 
Дебар; 

Симо Трипуновски, дипломиран правник, вра-
ботен во Комбинатот „Тетекс" — Тетово; 

Али Љазими, просветен работник, вработен во 
Општинскиот комитет на СКМ — Тетово; 

Димче Петровски, дипломиран економист, вра-
ботен во Стопанската банка — Скопје; 

Бига Васил Новица, дипломиран, правник, вра-
ботен во ГП „Маврово" — Скопје; 

Омерагич Етен, виша стручна подготовка, про-
светен работник, вработен во ОУ „Тефејуз" — Ско-
пје; 

Томе Ангеловски, општествено-политички ра-
ботник, вработен во ГО „Црвен крст" — Скопје; 

д-р Иван Димитров, здравствен работник, вра-
ботен во Здравствениот дом ООЗТ Завод за здрав-
ствена заштита — Скопје; 

Љубинка Маленкова, дипломиран инженер-ар-
хитект-техничка струка, вработена во ГП „Пела-
гонија" — Скопје; 

Снежана Димова, медицинска сестра, вработена 
во ДЈ „Корчагин" — Скопје; 

Стојмен Ивановски, пензионер, — Скопје; 
Никола Настевски, ВКВ работник, вработен во 

ГП „Бетон", ООЗТ II градилиште — Скопје; 
Цветан Крстевски, ВКВ столар-вработен во 

фабриката за комбинован мебел ООЗТ Медел „Трес-
ка" — Скопје; 

Трифун Видановски, виша стручна подготовка, 
вработен во Општински Црвен крст — Скопје; 

Душко Кушевски, виша стручна подготовка, 
вработен во СЗБ од НОВ — Скопје; 

Предраг Акимовски, дипломиран економист, 
вработен во Собранието на општината Чаир — 
Скопје; 

Миле Геговски, просветен работник, врабо-
тен во ОУ „Васил Главинов" — Скопје; 

Вишња Шаревска, КВ шивач, вработена во ОЗТ 
„Наше дете" — Скопје; 

Илија Јовановски, ВКВ работник, вработен во 
ИГМ „Пролетер" — Скопје; 

Јосипа Богоевска, ВКВ работник-моделар, вра-
ботена во ОЗТ „Наше дете" — Скопје; 

Душан Јовановиќ, ВСС, вработен во „Комуна-
лец" — Скопје; 

Елмази Џемаил, пензионер — Скопје; 
Методија Лазевски, правен советник, врабо-

тен во „Стокопромет" — Скопје; 
Сами Зекири, учителска школа, вработен во 

ОУ „Бајрам Шабани" — Куманово; 
Спасе Трајков, социјален работник, вработен во 

Центар за социјални работи — Куманово; 
Снежана Андова, економски факултет, врабо-

тена во СИЗ за здравство и здравствено осигуру-
вање; 

Цветан Јакимовски, правен факултет, вработен 
во ф-ка за крупни кожи — Куманово; 

Адам Адамов, специјалист по општа хирургија, 
вработен во Медицински центар — Куманово; 

Трајче Краљевски, ВКВ — тутунски работник, 
вработен во Тутунски комбинат — Куманово; 

Киро Стојановски, виша комерцијална школа, 
пензионер — Куманово; 

Гаврило Михај ловиќ, ВКВ техничар, вработен 
во „ФЕНИ" — Кавадарци; 

Ване Попов, дипл. правник, вработен во Опш-
тинското собрание — Кавадарци; 

Александар Ставров, земјоделски техничар, вра-
ботен во „Мара Димова" — Кавадарци; 

Диме Попицов, ВКВ работник, вработен во 
„Треска" — Кавадарци; 

Блажо Ласков, пензионер — Кавадарци; 
Саво Крстевски, дипл. правник, вработен во 

Алкалоид" — Скопје; 
Бранко Настевски, дипл. економиста, вработен 

со Рудници и Железарница — Скопје; 
Раиф Хамити, учител, вработен во ОУ „25 МАЈ" 

— Сингелиќ — Скопје; 
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Соња Каранџуловска ,ВСС, вработена во Ма-
кедонскиот народен театар — Скопје; 

Патче Порфир, дипл. инж. агроном, вработен во 
„Македонија-табак" — Скопје; 

Петар Спасовски, КВ машинобравар, вработен 
во ф-ка „Европа" — Скопје; 

Бранко Бојковски, ВСС — сообраќаен инженер 
I степен, вработен во „Центроколонијал" — Скопје; 

Димитар Роглев, медицински факултет, лекар 
примариус, вработен во специјалната ревматолошка 
болница „Кажановска Бања" — Скопје; 

Спасија Коруновска, социјален работник, вра-
ботена во Собранието на општината Гази Баба — 
Скопје; 

Станое Пуцаревиќ,, дипл. правник, вработен во 
Металски завод „Тито" — Скопје; 

Македонка Темкова, дипл. економист, вработена 
во ф-ка „Раде Кончар" — Скопје; 

Перо Андоновски, виша педагошка школа, вра-
ботен во ОУ „Кузман Шапкаров" — Скопје; 

Јован Младенов, дипломиран правник, врабо-
тен во ЖТП „Влеча" — Скопје; 

Милан Поповски, ВКВ металостругар, претседа-
тел на ОП на СОМ — Кисела Вода — Скопје; 

Евдокија Гркова, лекар, вработена во Здрав-
ствен дом Скопје; 

ѓорѓи Дика, дипл. машински факултет, врабо-
тен во „Унионинвест" •— Скопје; 

Панче Андреевски, социјален работник, врабо-
тен во Индустријата за стакло и стаклени влакна 
— Скопје; 

Боро Костовски, виша стручна подготовка, пен-
зионер — Скопје; 

Јован Ристовски, ВКВ машинбравар, вработен 
во Цементарницата „Усје" — Скопје; 

Боислав Стојановиќ, КВ работник во ОХИС — 
Азотара — Скопје; 

Владо Богоевски, економист, вработен во ГП 
..Црвена Звезда" — Гостивар; 

Пиро Тефик, ВКВ електричар, вработен во 
„Електродистрибуција" — Гостивар; 

Џеваир Мустафи, ВКВ работник, вработен 
во „Мермери" — Гостивар; 

Павлина Матеска, книговодител во СС „Напре-
док" — Гостивар; 

Живка Гајдаџиева, правник во Собранието на 
општината Гостивар; 

Агрон Салиу, правник во „Братство" е. Ростуше. 

IV 
ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СО СЕДИШТЕ 
ВО ШТИП СЕ ИЗБИРААТ: 

Славчо Славков, виша школа за социјални ра-
ботници, вработен во Центарот за социјална работа 
— Штип; 

Борис Зуламов, ВКВ автомеханичар, вработен 
во „Аутомакедонија" увоз-извоз — Скопје, ООЗТ 
„Напредок" — Штип; 

Васил Стојанов, ВКВ трговски работник, вра-
ботен во Трговското претпријатие „Чатал" — Штип; 

Нада Рогожарова, ВКВ и средна стопанска 
школа, вработена во „Астибо", ООЗТ „Пинки" — 
Штип; 

Мирјана Гоцева, средно медицинско училиште, 
вработена во Здравствениот дом во Делчево; 

Коста Борисов, виша педагошка школа, врабо-
тен во ЦОУ — Каменица — Делчево; 

Ќирил Момчилов, средно земјоделско учили-
ште, вработен во Станицата за унапредување на 
индивидуалното земјоделство — Делчево; 

Славица Механџиска, средна стручна подготов-
ка, вработена во Здравствената станица — Свети 
Николе; 

Васил Јованов, ВКВ автомеханичар, вработен 
во ЗИК „Овче Поле" ООЗТ „Агроремонт" — Свети 
Николе; 

Ванчо Коцев, КВ работник во трговија, врабо-
тен во ОЗТ за трговија „Прогрес" — Свети Николе; 

Д-р Марика Трајковска, висока стручна подго-
товка, вработена во Здравствената станица — Ви-
ница ; 

Ангел Богатиновски, виша педагошка школа, 
вработен при ЦОУ „Славчо Стојменски" — Виница; 

Станојко Стојанов, ВКВ лозарски работник, 
вработен при ЗИК „Брегалница" — Виница; 

Ангелина Маркова, средно медицинско учили-
ште, вработена во Здравствениот дом — Кочани; 

Бранка Недкова, наставник, вработена во Цен-
тарот за основно образование „Ванчо Прке" — 
Штип; 

Љупчо Андонов, ВКВ земјоделски работник, 
вработен во ЗИК „Кочанско поле" — Кочани; 

Гоше Манасиев, виша социјална школа, врабо-
тен во СЗБ од НОВ — Кочани; 

Стеван Донев, КВ машинбравар, вработен во 
„Руен", ООЗТ Запчести елементи — Кочани; 

Горѓи Трајков, филозофски факултет, вработен 
во Заводот за унапредување на предучилишното и 
основното образование и воспитување во Струмица; 

Томе Мицев, средно земјоделско училиште, вра-
ботен во ЗИК „Струмица" ООЗТ „Плодно поле" — 
Струмица; 

Димитар Арменски, виша педагошка академија, 
вработен во ЦОУ „Дедо Ило Малешевски" — Бе-
рово; 

Јордан Цикарски, ВКВ автомеханичар, врабо-
тен во „Агросервис" — Берово; 

Милева Мавровска, земјоделско-шумарски фа-
култет, вработена во ООЗТ „Малешевска слива" — 
Берово; 

Цвета Чакиевска, правен факултет, вработена 
во ОЗТ „Тргопромет" — Берово; 

Македонка Станисавлевиќ, професор, вработе-
на во Гимназијата „К Сусинов" — Радовиш; 

Горѓи Пејков, КВ трговски работник, вработен 
во „Тргоснабдител" — Штип — Радовиш; 

Тодор Иванов, лекар, вработен во Здравствена 
станица — Радовиш; 

Јован Трајков, КВ земјод. работник, вработен 
во ЗИК „Радовишко Поле" — Радовиш; 

Ласка Бошковска, социјален работник, вработе-
на во Рудници за олово и цинк „Злетово" — Про-
биштип; 

Павле Нанев, наставник во ОУ „Браќа Милади-
нови" — Пробиштип; 

Мино НИКОЛОВ, болничар, вработен во здрав-
ствена амбуланта — е. Злетово. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-176 Претседател 
26 јануари 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

36. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" број 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 26 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВНИТЕ 
ОРГАНИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ 
ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

I 
— Во Работничкиот совет на ООЗТ Здружени 

институти се именуваат: 
1. Петар Јанески, на работа во Институтот за 

тутун во Прилеп; 

Стр. 94 — Бр. 4 



27 јануари 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 4 — Стр. 95 

2 Милован Шиковски, секретар на Собранието 
на општината „Чаир" — Скопје и 

3. Прим. др. Диме Мешков, на работа во Ме-
дицинскиот центар во Кавадарци. 

— Во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за 
трансфузија и хематологија се именуваат: 

1. Рахман Бесини, директор на Црвен крст во 
Тетово; 

2. Ѓорѓи Чирков, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СР Македонија; 

3. Душко Арсовски, секретар на Статутарната 
комисија на Градскиот комитет на СКМ Скопје 

— Во Советот на ООЗТ кардиологија се имену-
ваат: 

1. Томе Захов, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на општината Гевгелија; 

2. Д-р Верољуб Василевски, директор на Ме-
дицинскиот центар во Охрид и 

3. Александар Балабановски, директор на сек-
тор во Народната банка на Македонија. 

— Во Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Клиника за неврологија се именуваат: 

1. Пахуми Рамазан, дипломиран економист, на 
работа во ООЗТ „Новост" — Дебар; 

2. Светлана Додевска, шеф на Контролна служ-
ба при Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова" 
— Титов Велес и 

3. Д-р Михаил Еленчевски, директор на Меди-
цинското училиште „Д-р Панче Караѓозов" — 
Скопје 

— Во Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Институт за клиничка биохемија се именуваат: 

1. Д-р Милка Божинова, лекар во Медицински-
от центар во Радовиш; 

2. инж. Драшко Исаевски, делегат во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на СРМ; и 

3. Лазе Јуруковски, ВКВ работник, вработен во 
Ф-ка за шеќер — Битола. 

— Во Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Гастроентерохепатологија се именуваат: 

1. М И Т К О Велков, директор на Републичкиот 
завод за унапредување на домаќинството; 

2. Д-р Ксенија Груева-Беговиќ, делегат во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на СР 
Македонија и 

3 Трајче Ленов, дипломиран инженер агроном, 
вработен во Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кавадар-
ци. 

— Во Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Пулиоалергологија се именуваат: 

1. Лазо Чадиевски, ВКВ работник во Рудници 
и Железарница — „Скопје" во Скопје; 

2. Бранко Босиљанов, лекар во Медицинскиот 
центар — Струмица и 

3. Мите Митревски, дипломиран правник во 
ЗИК „Пелгонија" — Битола. 

— Во Собирот на Работната заедница на По-
ликлиниката за збринување на ургентни интернис-
тички случаи и Клиниката за токсикологија се 
именуваат: 

1. Исмет Исмаил, ВКВ работник во ФАС „11 Ок-
томври" — Скопје; 

2. Д-р Борис Герасимовски, началник на Ин-
фективното одделение во Медицинскиот центар — 
Тетово и 

3 Владо Гоговски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на ' Собранието на СРМ. __ 

— Во Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Ендокринологија и болести на метаболизмот се 
именуваат: 

1. Пеза Рахман, заменик на секретарот на ОК 
на СКМ — Кичево; 

2. Тодор Јовановски, ВКВ работник во ЖТП — 
Скопје и 

3. Киро Данаилов, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ. 

— Во Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Клиника за ревматологија се именуваат: 

1. Јелена Мандиќ, ВКВ работник во „Конзерва-
експорт" — Скопје; 

2. Димче Димитриески, член на Претседател-
ството на Републичкиот одбор на Сојузот на бор-
ците од НОВ за Македонија и 

3. Драган Коцев, секретар на Самоуправната 
интересна заедница за здравство и здравствено 
осигурување во Кавадарци. 

— Во Советот на ООЗТ Клиника за детски бо-
лести се именуваат: 

1. Цвета Филипова, секретар на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата; 

2. Мира Сотировска, директор на Комбинира-
ната детска установа „Тафталиџе I" — Скопје и 

3. Салмани Шефик, правник, вработен во 
„ЕМУЦ" во Гостивар. 

— Во Советот на ООЗТ Клиника за хируршки 
болести се именуваат: 

1. Михајло Мугрешански, член на Советот на 
Републиката; 

2. Мицко Русковски, заменик републички јавен 
обвинител на Македонија и 

3. Д-р Димитар Трпеновски, вработен во Меди-
цинскиот центар во Струга. 

— Во Советот на ООЗТ Клиника за ортопед-
ски болести се именуваат: 

1. Хаме Садо, делегат во Општествено-поли-
тичкио собор на Собранието на СРМ; 

2. Д-р Борче Ивановски, на работа во Меди-
цинскиот центар во Прилеп и 

3. Д-р Олга Шендова, началник на Одделени-
ето за физикална терапија при Воената болница — 
Скопје. 

— Во Советот на ООЗТ Клиника за нервни и 
душевни болести се именуваат: 

1. Павле Рибарски, дипломиран индустриски 
психолог, вработен во Металскиот завод „Тито" — 
Скопје; 

2. Д-р Круме Соколовски, вработен во Меди-
цинскиот центар во Прилеп и 

3. Блажо Петковски, претседател на Окружни-
от суд во Скопје. 

— Во Советот на ООЗТ Клиника за инфектив-
ни болести се именуваат: 

1. Д-р Џавид Алибеговски, лекар во ГП „Пела-
гонија" — Скопје; 

2. Коста Гацев, ВКВ работник на работа зо 
„Киро Ќуќук" — Титов Велес и 

3. Д-р Душко Панев, епидемиолог во Републич-
киот завод за здравствена заштита — Скопје. 

— Во Советот на ООЗТ Клиника за кожни и 
венерични болести се именуваат: 

1. Ѓуладин Ѓуладинов, секретар на Медицин-
скиот центар во Охрид; 

2. Тихомир Георгиевски, самостоен советник во 
Собранието на СРМ и 

3. Мирјана Аранасова, вработена во предилни-
цата за памук — Струмица. 

— Во Советот на ООЗТ Клиника за уво, нос и 
грло се именуваат: 

1. Ратка Илиевска, професор во Центарот за 
професионална рехабилитација на младинци со 
оштетен слух — Скопје; 

2. Јован Струмениковски, ВКВ работник врабо-
тен во Ф-ка за кожи „Борис Кидрич" — Битола и 

3. Ристо Савевски, политички работник при 
Општинската конференција на ССРНМ — Тетово. 

— Во Советот на ООЗТ Клиника за очни бо-
лести се именуваат: 

1. Павлина Зигова, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ; 

2. Атанас Глигоров, секретар на Фабриката за 
автомобилски делови и трактори „Руен" — Коча-
ни и 

3. Мице Димевски, секретар на Советот на Ре-
публиката. 

— Во Советот на ООЗТ Клиника за гинеколо-
гија и акушерство се именуваат: 

1. Ратка Крстевска, член на Советот на Ре-
публиката; 

2. Д-р Димче Марковски, гинеколог — акушер 
при Медицинскиот центар во Охрид и 
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3. Божана ѓорѓевска, технолог, вработена во 
Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски Мерџан — 
Тетово. 

— Во Советот на ООЗТ Институт за радиоло-
гија и онкологија се именуваат: 

1. Дургут Едиповски, секретар на Секретарија-
тот за индустрија и рударство, градежништво и 
сообраќај во Стопанската комора на Македонија; 

2. Д-р Томе Дериевски, радиолог во Медицин-
скиот центар — Битола и 

3. Никола Гашовски — технолог-металург во 
Топилницата за цинк и олово „Злетово" — Титов 
Велес. 

— Во Советот на работната заедница на ООЗТ 
Клиника за максилофацијална хирургија се име-
нуваат: 

1. Д-р Ибраим Асани, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ; 

2. Боро Ефремов, член на Советот на Републи-
ката и 

3. Д-р Лазо Елезовић Институт за спортска ме-
дицина во Здравствениот дом во Скопје. 

— Во Советот на ООЗТ Стоматологија се име-
нуваат: 

1. Сан. потполк. прим. д-р Димитар Попнико-
лов, вработен во Воената болница — Скопје; 

2. Мехмед Керимовски, делегат во Соборот на 
општините на Собранието на СРМ и 

3. Д-р Мирослав Мешков, стоматолог во Меди-
цинскиот центар во Титов Велес. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-170 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

37. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНИ 
КОМИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА 

ИЗБОР НА ДЕКАНИ, ДИРЕКТОРИ 

I 

— Се именуваат двајца членови на Конкурсна-
та комисија за изготвување предлог за избор на 
директор и членови на колегијалниот работоводен 
орган на Универзитетскиот центар за медицински 
науки во Скопје: 

1. Димитар Герасимовски, директор на Цента-
рот за идеолошко и политичко образование и сту-
дии на ЦК СКМ и 

2. Д-р Видое Стефановски, потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за здравство и социјална 
политика. 

— Се именуваат двајца членови на Конкурсна-
та комисија за изготвување предлог за избор на 
декан на Медицинскиот факултет во Скопје: 

1. Методи Петровски, претседател на Собра-
нието на Општината Куманово и 

2. Борче Атанасовски, секретар во Градскиот 
комитет на СКМ — Скопје. 

— Се именуваат двајца членови на Конкурсна-
та комисија за изготвување предлог за избор на 
декан на Стоматолошкиот факултет во Скопје: 

1. М-р Јаков Лазаревски, член на Секретарија-
тот на Претседателството на РК на ССРНМ и 

2. Будимка Романо, секретар на Секретаријатот 
за образование и култура на Собранието на Оп-
штината на Скопје. 

— Се именуваат двајца членови на Конкурсна-
та комисија за изготвување предлог за избор на 
директор на ООЗТ — Институт за трансфузија и 
хематологија во Скопје: 

1. Борче Атанасовски, судија на Окружниот 
суд во Скопје и 

2. Панче Миркуловски, претседател на Коми-
сијата за животни и работни услови на Претседа-
телството на ССМ. 

— Се именуваат двајца членови на Конкурсна-
та комисија за изготвување предлог за избор на 
директор на ООЗТ — Клиника за максилофациј ал-
иа хирургија во Скопје: 

1. Павле Игновски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

2. Прим. д-р Никола Стојанов, директор на Ме-
дицинскиот центар — Титов Велес. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-225 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

38. 
Врз основа на член 35 од Законот за Службата 

на општественото книговодство во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 44/77), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, одржана на 26 јануари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА СОБРА-
НИЕТО НА СРМ ВО СОВЕТОТ НА СЛУЖБАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА СРМ 

I 

За претставник на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија во Советот на Служ-
бата на општественото книговодство во СР Македо-
нија се именува РОЗА РУСО, потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за финансии. 
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II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-226 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

39. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на Социјалистичка Репу-
блика Македонија" број 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 26 јануари 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕН-
ТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗ-
БЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

ВО СКОПЈЕ 

I 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита во Скопје 
се именуваат: 

1. Павле Игновски, делегат во Општеетвено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

2. Симо Ивановски, уредник на весникот „Труд-
беник", 

3. Тосум Пахуми, претседател на Општинската 
конференција на ССРНМ „Карпош". 

40. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

експропријација („Службен весник на СРМ", бр. 
47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ", бр. 15/73) и член 169 став 2 од Де-
ловникот на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 24/76), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА 
ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — 
СИЛОС ОД 6 ЌЕЛИИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ 
ОД 6.000 ТОНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО 

1. Се утврдува општиот интерес за изградба на 
инвестиционен објект — силос од 6 ќелии со вку-
пен капацитет од 6.000 тони на подрачјето на оп-
штината Куманово, кој се лоцира во кругот на сто-
чарскиот погон на Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Куманово" во атарот на е. Речица, општина 
Куманово. 

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

Бр. 12-2664/1 Претседател 
29 декември 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

41. 

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 
експропријација („Службен весник на СРМ", бр. 
47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ", бр. 15/73) и член 169 став 2 од Де-
ловникот на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 24/76), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-227 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА 
ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — 
РЕГИОНАЛЕН ВОДОВОД НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНИТЕ: КИЧЕВО, МАКЕДОНСКИ БРОД, 

КРУШЕВО И ПРИЛЕП 

1. Се утврдува општиот интерес за изградба на 
инвестиционен објект — Регионален водовод на 
подрачјето на општините: Кичево, Македонски 
Брод, Крушево и Прилеп, кој се лоцира на под-
рачјето на општините Кичево, Македонски Брод, 
Крушево и Прилеп, а трасата на истиот го следи 
патот Кичево — Македонски Брод — Прилеп. 

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

Бр. 12-2664/2 Претседател 
29 декември 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 
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42. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за пре-

несување на средствата на Социјалистичка Репу-
блика Македонија за инвестиции во стопанството 
врз организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ", бр. 9 / 7 4 , 2 0 / 7 4 , 2 5 / 7 6 , 1 5 / 7 7 и 4 2 / 7 7 ) , 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА 
РУДНИЦИТЕ И ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА „СКОПЈЕ" 

— СКОПЈЕ 

1. Заради санирање на состојбата на Рудниците 
и железарницата „Скопје" — Скопје, која работи 
под отежнати услови за стопанисување, и се одла-
га плаќањето на стасаните ануитети по кредитите 
одобрени од средствата на Републиката за .инве-
стиции во стопанството во износ од 432,3 мил. ди-
нари. 

2. Пресметаната камата за 1977 и 1978 година 
по кредитите одобрени од средствата на Републи-
ката за инвестиции во стопанството се намалува 
за 90°/о. 

3. Плаќањето на одложените ануитети од точ-
ката 1 на оваа одлука ќе се изврши на тој начин 
што Рудниците и железарницата „Скопје", секој 
месец, почнувајќи од месец ноември 1977 година, 
ќе уплатува износ од 10 мил. динари до конечното 
намирување на долгот. 

4. Стопанската банка — Скопје, во смисла на 
точките 2 и 3 од оваа одлука, ќе го измени амор-
тизациониот план за отплата на кредитите. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Д О Б . б р . 1 2 - 1 2 5 / 1 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

43. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77 и 
42/77), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА 
ТОПИЛНИЦАТА ЗА ЦИНК И ОЛОВО „ЗЛЕТОВО" 

— ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Заради санирање на состојбата на Топилни-
цата за цинк и олово „Злетово" — Титов Велес, 
која работи под отежнати услови за стопанисување, 
пресметаната камата за 1977 и 1978 година по кре-
дитите одобрени од средствата на Републиката за 
инвестиции во стопанството се намалува за 50%. 

2. Стопанската банка — Скопје ќе ја спроведе 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

ДОБ. бр. 12-125/2 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот совет, 
Благој Попов* с. р. 

44. 
Врз основа на член 68 став 3 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен 
весник на СРМ", број 30/77), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ТАКСАТА 
ЗА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА 
НА ЖИВОТНИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ 

ИНСПЕКЦИСКИ ПРЕГЛЕДИ 

1. Висината на таксата за уверението за здрав-
ствена состојба на животните и висината на надо-
местоците за ветеринарно-санитарните инспекциски 
прегледи се определува според Тарифата, која е 
составен дел на оваа одлука. 

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

Бр. 12-2579/1 
15 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Т А Р И Ф А 

ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕТО 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ 
И ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕ-

ТЕРИНАРНО - САНИТАРНИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ 
ПРЕГЛЕДИ 

I 

За уверението за здравствена состојба на жи-
вотните од член 16 на Законот за заштита на жи-
вотните од заразните болести што ја загрозуваат 
целата земја („Службен лист на СФРЈ", број 43/76) 
— Сојузен закон — држателот на животни ја пла-
ќа следнава такса по глава: 

1. — коњ, говедо, бивол, мазга или муле 
— ждребе, теле, биволче до една година 

10,00 Дин. 
2. 

— коњ, говедо, бивол, мазга или муле 
— ждребе, теле, биволче до една година 

возраст и магаре 8,00 дин. 
3. — свиња над 30 кг жива мера 6,00 дин. 
4. — свиња над 30 кг жива мера и прасе 3,00 дин. 
5. — овца 3,00 Дин. 
6. — јагне 3,00 дин. 
7. — возрасна живина 0,20 Дин. 
8. — млада живина (до седумдневна 

возраст) 0,05 дин. 

За продолжување важноста на уверението за 
здравствената состојба на животните се плаќа 50% 
од предвидената такса во Тарифата за соодветни-
от вид животни. 

За пренесување на сопственоста на уверение-
то за здравствена состојба на животните при ку-
попродажба се плаќа такса во висина од 100% од 
предвидениот износ во тарифата за соодветниот 
вид животно. 

II 

За ветеринарно-санитарниот инспекциски прег-
лед од член 17 на Сојузниот закон се наплатуваат 
следниве надоместоци: 

1. — за вагонски, камионски и авионски прат-
ки до 10 тони 80 динари, а за секој натамошен тон 
плус 6 динари. 

2. — за денчани пратки: 
а) за секоја глава крупен добиток односно за 

секои започнати 10 глави ситен добиток или 50 
глави живина или 5 сандаци (кошници) пчели • 
12 динари; 
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б) за животински производи, животински су-
ровини и животински отпадоци до 5 пакета — 12 
динари за еден пакет, а за секој натамошен пакет 
8 динари. 

Забелешка: 

При ветеринарно - санитарниот инспекциски 
преглед на поголем број денчани пратки на жи-
вотни, животински производи, животински сурови-
ни и животински отпадоци, натоварени во едно ис-
то превозно средство, назначени за еден примател, 
не може да се наплатува повисок износ од надомес-
токот предвиден за вагонски, камионски односно 
авионски пратки. 

3. — за добиток што се тера пеш надвор од 
подрачјето на општината за една глава се напла-
туваат следниве надоместоци: 

а) за крупен добиток 8,00 ДИЕ!. 
б) за ситен добиток 0,80 дин. 
в) за крупен добиток при сезонско 

одење на пасиште односно враќање 
од пасиште 2,00 дин. 

г) за ситен добиток при сезонско одење 
на пасиште односно враќање од 
пасиште до 1.000 глави по 0,10 
дин. на глава, а за секоја глава над 
илјада глави по 0,05 дин. 

III 

За ветеринарно-санитарниот инспекциски прег-
лед од член 21 на Сојузниот закон се наплатуваат 
следните надоместоци: 

1. за вагонски, камионски и авионски пратки 
до 10 тони — 120 динари, а за секој натамошен тон 
10 динари; 

2. за секоја глава крупен добиток односно за 
секои започнати 10 глави ситен добиток или 50 гла-
ви живина или 5 кошници (сандаци) пчели — 16 
динари; 

3. за животински производи, животински су-
ровини и животински отпадоци до 5 пакета — 16 
динари за еден пакет, а за секој натамошен пакет 
8 динари. 

Забелешка: 

б) на кг: 

10. за смрзнато месо и маст во ладилници - 0,08 
динари. 

Забелешка: 

За прегледите на смрзнато месо и маст во ла-
дилници надоместокот се наплатува еднаш во те-
кот на целиот период на чување. 

11. За месни производи 0,20 дин. 

Забелешка: 

Прегледот на месните производи ги опфаќа 
прегледот на суровините, контролата на процесот 
на изработката на месни производи и прегледот на 
готовите месни производи и се врши на местото 
на производството и складирањето на месните 
производи односно во магацините и продавниците, 
ако постои индикација за повторен преглед која 
се утврдува при редовната ветеринарно-санитарна 
контрола. 

2. Преглед на јајца и млеко и на производи од 
јајца и млеко: 

1. ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА НА ЈАЈЦА 

а) за преглед односно контрола на 
местото на производството или 
складирањето, за едно ја јце 0,01 дин. 

б) за преглед на пазарите и во 
продавниците, за едно јајце 0,015 дин. 

Забелешка: 

Прегледот односно контролата на јајца се врши: 

а) пред пуштањето во продажба на местото на 
производството или складирањето; 

б) на пазарите и во продавниците, ако претход-
но не е извршена контрола односно преглед на 
местото на производството или складирањето и 

3) ако постои индикација за повторен преглед, 
која се утврдува при редовната ветеринарна са-
нитарна контрола. 

При ветеринарно-санитарниот преглед на по-
голем број денчани пратки на животни, животин-
ски производи, животински суровини и животин-
ски отпадоци, натоварени во едно исто превозно 
средство, назначени за еден примател, не може да 
се наплатува повисок износ од надоместокот пред-
виден за вагонски, камионски односно денчани 
пратки. 

IV 

1. За ветеринарно-санитарниот инспекциски 
преглед од член 30 на Сојузниот закон се плаќаат 
следниве надоместоци: 

а) по глава: 

1. копирни со офталмомалеинизација 28 дин. 
2. говеда и биволи 24 ДИН. 
3. телиња и биволчиња 16 дин. 
4. овци и овни 8 дин. 
5. јагниња 6 дин. 
6. прасиња со трихиноскопирање 8 дин. 
7. свињи со трихиноскопирање 12 дин. 
8. кокошки и патки 0,40 дин. 
9. мисирки и гуски 0,80 дин. 

Забелешка: 

2. ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДИ 
ОД ЈАЈЦА 

За преглед односно контрола на производи од 
јајца (меланж, јајца во прав, белка, жолчка и ел.) 
на 1 кг. 0,12 дин. 

Забелешка: 

Ветеринарно-санитарен инспекциски преглед 
односно контрола на производи од јајца се врши 
органолептички и со земање на мостри за лабо-
раториски преглед на местото на производството. 

3. ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА НА МЛЕКО 

За преглед односно контрола на 1 лит. 
млеко 

Забелешка: 

0,02 дин-

Надоместокот се наплатува на местото на до-
бивањето, обработката односно преработката на 
млекото. 

4. ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА НА МЛЕЧНИ; 
ПРОИЗВОДИ 

За дивеч се плаќа предвидениот износ за со-
одветен или сличен вид домашно животно. 

За преглед односно контрола на млечни про-
изводи, за 1 кг. 0,80 дин. 
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Забелешка: 

Прегледот односно контролата на млечни про-
изводи се врши органолептички и со земање на 
мостри за лабораториски преглед: 

1) пред пуштањето во продажба во мандрите, 
бачилата, конзумните млекарници и во складовите 
(ладилниците); 

2) на пазарите и во продавниците, ако претход-
но не е извршен преглед на местото на производ-
ството или складирањето; 

3) ако постои индикација за повторен преглед 
која се утврдува при редовната ветеринарно-сани-
тарна контрола. 

5. ПРЕГЛЕД ОДНОСНО КОНТРОЛА НА РИБА, 
ПРОИЗВОДИ ОД РИБА 

а) за преглед односно контрола на риба и про-
изводи од риба, за 1 кг. 0,10 дин. 

Забелешка: 
Преглед односно контрола на риба се врши на 

местото на уловот, складирањето и преработката 
односно во текот на продажбата, ако постои инди-
кација за повторен преглед, која се утврдува при 
редовната ветеринарно-санитарна инспекциска кон-
трола. 

б) за преглед на смрзната, солена, сушена или 
пушена риба во ладилници (складови) за 1 кг ОДО 
динари. 

Забелешка: 
За преглед на смрзната риба во ладилници 

(складови) надоместокот се наплатува еднаш во те-
кот на целиот период на чување пред изнесување-
то на рибата на пазар. 

V 
За ветеринарно-санитарните инспекциски прег-

леди од точките И, потточките 1 и 2, III и IV на 
оваа тарифа, што се вршат ноќе, ако за тоа се обез-
бедени услови за ноќен преглед, надоместокот се 
зголемува за 100°/о, а за прегледите што се изврше-
ни вон редовното работно време на општината, на-
доместокот се зголемува за 50%. 

Како ноќен преглед се смета прегледот извр-
шен меѓу 22 и 5 часот. 

За организациите на здружениот труд што ра-
ботат во две или три смени, надоместокот од точка 
IV под а) од оваа тарифа не се зголемува за вете-
ринарно-санитарните инспекциски прегледи што се 
вршат вон од редовното работно време на општи-
ната односно ноќе. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 1978 година, обја-
вен во „Службен весник на СРМ" број 44/77, се 
поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУ-

БЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1978 ГОДИНА 

Во членот 4, алинеја 2, наместо бројката „52" 
треба да стои бројката „53". 

Број 09-249 
30 јануари 1978 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИ-
СИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕ-

ДОНИЈА 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

28. 
Врз основа на член 8 од Општествениот дого-

вор за висината и движењето на средствата за фи-
нансирање на општата и заедничката потрошувач-
ка преку Републичкиот буџет и финансиските пла-
нови на републичките самоуправни интересни за-
едници во 1977 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 16/77), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Општата за-
едница на образованието, Републичката заедница на 
културата, Заедницата на научните дејности на Со-
цијалистичка Република Македонија, Републичка-
та самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита и Републичката заедница на физичката 
култура склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ИЗДВОЕНИ НА 
ПОСЕБНИ СМЕТКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-
ВАЧКА ПРЕКУ ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 

ЗАЕДНИЦИ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 

Учесниците во овој договор се согласија дел од 
издвоените средства на посебните сметки кај Служ-
бата на општественото книговодство да можат од-
делни корисници да го користат во текот на 1977 
година и тоа: 

1. Општата заедница на образованието — до 
износ од 40 милиони динари; 

2. Републичката заедница на културата — до 
износ од 5 милиони динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 точка 1 на овој договор 

ќе се користат за покривање на вонредни издатоци 
создадени со дисперзијата на високообразовните 
организации и за други зголемени обврски на Опш-
тата заедница на образованието. 

Средствата од член 1 точка 2 на овој договор 
ќе се користат за покривање на вонредните трошо-
ци за заштита на спомениците на културата и за 
други зголемени обврски на Републичката заедни-
ца на културата. 

Член 3 
Договорот е потпишан на 23 декември 1977 го-

дина. 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

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

Бр. 12-2722/1 
23 декември 1977 година 

Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И : 

1. Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија 

2. Општата заедница на 
образованието 

3. Републичката заедница на 
културата 

4. Заедницата на научните дејнос-
ти на Социјалистичка Република 

Македонија 
5. Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за социјална 
заштита 

6. Републичката заедница на фи-
зичката култура 
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29. 
Врз основа на член 14 став 1 од Општествениот 

договор за висината и движењето на средствата за 
финансирање на општата и заедничката потрошу-
вачка во општините за 1977 година („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 18/77), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја и собранијата на општините во Социјалистичка 
Република Македонија склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ИЗДВОЕНИ НА 
ПОСЕБНИ СМЕТКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА 

ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ ЗА 1977 
ГОДИНА 

Член 1 

Учесниците во овој договор се согласија, од сред-
ствата издвоени на посебни сметки кај Службата 
на општественото книговодство да може да се ко-
ристи дел за подобрување на материјалната по-
ложба на основното образование. 

За намената од став 1 на овој член може да 
се користат средства во висина до 5% од износот 
на средствата што со општествените договори за 
средствата за финансирање на општата и заеднич-
ката потрошувачка за 1977 година се утврдени за 
основните самоуправни интересни заедници за об-
разование во општините. 

Член 2 

За користење на средствата од членот 1 на 
овој договор ќе се склучи одделен договор меѓу из-
вршните совети на собранијата на општините и 
самоуправните интересни заедници во општините. 

Член 3 

Договорот е потпишан на 24 декември 1977 го-
дина. 

Овој договор влегува во сила со денот на пот-
пишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2715/1 
24 декември 1977 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ: 

1. Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија 
2. Собранието на општината 

Берово 

3. Собранието на општината 
Битола 

4. Собранието на општината 
Македонски Брод 

5. Собранието на општината 
Валандово 

6. Собранието на општината 
Виница 

7. Собранието на општината 
Гостивар 

8. Собранието на општината 
Гевгелија 

9. Собранието на општината 
Делчево 

10. Собранието на општина-
та Демир Хисар 

11. Собранието на општина-
та Дебар 

12. Собранието на општина-
та Кавадарци 

13. Собранието на општина-
та Кичево 

14. Собранието на општина-
та Крива Паланка 

15. Собранието на општина-
та Кратово 

16. Собранието на општина-
та Крушево 

17. Собранието на општина-
та Кочани 

\ 

18. Собранието на општина-
та Куманово 

19. Собранието на општина-
та Неготино 

20. Собранието на општина-
та Охрид 

21. Собранието на општина-
та Пробиштип 

22. Собранието на општина-
та Прилеп 

23. Собранието на општина-
та Свети Николе 

24. Собранието на општина-
та Радовиш 

25. Собранието на општина-
та Ресен 

26. Собранието на општина-
та Струга 

27. Собранието на град 
Скопје 

28. Собранието на општина-
та „Центар" 

29. Собранието на општина-
та „Карпош" 

30. Собранието на општина-
та „Кисела Вода" 

31. Собранието на општина-
та „Гази Баба" 

32. Собранието на општина-
та „Чаир" 

33. Собранието на општина-
та Струмица 

34. Собранието на општина-
та Тетово 

35. Собранието на општина-
та Титов Велес 

36. Собранието на општина-
та Штип 



Стр. 102 — Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 27 јануари 1978 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ С^Д СКОПЈЕ II ВО СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје за-
веден е спор за развод на брак по тужбата на ту-
жителот Бесник Мехмед од Скопје, ул. „Хо Ши 
Мин" бр. 435-а, против тужената Ката Витингер од 
Скопје, сега со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Ката Витингер да се ја-
ви во судот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот. Во спротивно ќе и биде поста-
вен привремен застапник заради окончувањето на 
спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
1884/77. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

При Општинскиот суд во Титов Велес заведен 
е спор за развод на брак од тужителката Штандо-
ва Смил јана од Белград, против тужениот Поп-
андов Тодор од Титов Велес, а сега со непознато 
место на живеење во Јужна Америка. 

Се повикува тужениот Попандов Тодор да се 
јави во овој суд или да ја соопшти својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе 
го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
792/77. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување постоење на брак по тужбата на 
Петровиќ, родена Димовска Гурѓана од Белград, 
ул. „Устаничка" бр. 131, застапувана од полномош-
никот Наумовски Петре од Тетово против тужена-
та Стојанка Марковиќ, родена Петровиќ од село 
Старо Село, а сега со непозната адреса во Шведска. 

Се повикува тужената да се јави во судот, до-
стави точна адреса или да одреди полномошник 
кој ќе ја застапува, во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот. Во спротивно ќе и се постави 
привремен старател кој ќе ги штити нејзините пра-
ва и интереси во овој спор. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 1156/77. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води спор 
за издршка по тужбата на тужителката Маровиќ 
Рената, застапувана од законскиот застапник Ма-
ровиќ Славица од Тетово, ул. „Страшо Пинџур" 
бр. 71, против тужениот Маровиќ Никола од село 
Бајмок кај Суботица, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Маровиќ Никола во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
пред Општинскиот суд во Тетово, или означи свој 
полномошник, кој ќе го застапува во постапката. 
Доколку не го стори предното Општинскиот суд во 
Тетово ќе побара да му биде поставен старател кој 
ќе ги штити неговите интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 930/77. (4) 

Никола, Славчо и Борис Тодоров, сите од Варна, 
ул. „Париска^ комуна" бр. 40, Народна Република 
Бугарија и Пајсија Спасеновски од село Волко-
вија. 

Се повикуваат тужените од еден до реден број 
7 — седум да се јават пред Општинскиот суд во 
Тетово или да одредат полномошник кој ќе ги за-
стапува пред судот по овој спор во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе им се 
постави привремен старател од Центарот за соци-
јални работи кој ќе ги штити нивните права и ин-
тереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 646/77. (1) 

.ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Охрид се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ја -
кубовска Нијат Мелика од Охрид, со стан на ул. 
„Абас Емин" бр. 45, против тужениот Јакубоски 
Расим Нијат од Струга, со стан на ул. „Елпида Ка-
раманди" бр. 30, а сега во странство со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Јакубовски Расим Ни-
јат, да се јави пред овој суд, да достави точна ад-
реса или да определи полномошник кој ќе го за-
стапува по овој предмет, во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде по-
ставен привремен старател, по барање на судот од 
Центарот за социјални работи на општината Стру-
га, кој ќе се грижи за неговите права во овој спор. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Охрид, П. бр. 1005/77. (2) 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на Општината Тетово, 
против тужените Гурѓана, Василка, Марија, Горѓи, 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Лична карта на име М и х а ј л о в а ц Никола 
од село Вруток — Гостивар (326) 

Возна карта издадена од Сојузот на слепи-
те — Гостивар, на име Михај ловски Никола од 
село Вруток — Гостивар (326-а) 

Членска карта издадена од Сојузот на сле-
пите — Гостивар, на име Михај ловски Никола од 
село Вруток — Гостивар. (326-6) 

Свидетелство за УШ одделение на име Атанас 
Станков, ул. „А. Демнијев" бр. 9, Т. Велес. (3976) 

Диплома за фризер на име Деспина Цветков-
ска, Т. Велес. (3977) 

Свидетелство за Ш година стопанска школа на 
име Светислав Андреев, ул. „Бл. Горев" бр. 20/6, Т. 
Велес. (3978) 

Свидетелство од УШ одделение на име Миф-
тар Идризи, с. Полог, Тетово. (3979) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Федула Усеини, е. Желино, Тетово. (3980) 

Свидетелство за IV клас на име Чекеј Зибери, 
е. Ново Село П, Тетово. (3981) 

Лична карта на име Крсто Крстовски, е. Ту-
денце, Тетово. (3982) 

Свидетелство од УШ одделение на име Милица 
Здравеска, е. Зркле, Тетово. (3983) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бојан Страчков, Скопје. (3984) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Тони Никадиноски, Скопје. (3985) 

Оружен лист издаден од СВР — Скопје и ло-
вечка дозвола на име Димче Трајковски, Скопје. 

(3986) 
Ученичка книшка за завршено I и П година, 

издадена од Гимназијата „Браќа Миладинови" нас. 
Драчево — Скопје на име Ристо Б. Спировски, 
Скопје. (3987) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ду-
шан Трендевски, Скопје. (3989) 
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Свидетелство издадено од Индустриското учи-
лиште во Битола на име Миле Трај чески, е. Ро-
тино, Битола. (3991) 

Свидетелство за УШ одделение на име Спиро 
Николоски, ул. „Лазе Филипоски" бр. 11, Прилеп. 

(3992) 
Свидетелство за УШ одделение на име Павли-

на Глигороска, е. Г. Јеловце, Гостивар. (3993) 
Диплома на име Емине Бафтиари, ул. „М. 

Ацев" бр. 17, Тетово. (3994) 
Свидетелства од Ш и IV година на име Ефрем 

Мурсели, ул. „102" бр. 15, Тетово. (3995) 
Диплома на име Ибраим Халими, с. Речица, 

Тетово. (3996) 
Свидетелство од IV клас на име Ибрахим Ха-

лими, с. Речица, Тетово. (3997) 
Свидетелства од Ш и IV клас на име Херлибе-

дин Раими, е. Речица, Тетово. (3998) 
Диплома на име Изаир Амети, е. Пирок, Те-

тово. (3999) 
Свидетелство за IV одделение на име Олгица 

Јовановска, е. Милетино, Тетово. (4000) 
Свидетелство за IV одделение на име Имер 

Имери, е. Селцекеч, Тетово. (4001) 
Уверение за ѕидаротесар на име Шаип Нуреди-

н а Гостивар. (4002) 
Свидетелство од УШ одделение на име Џелал 

Фидани, Гостивар. (4003) 
Работна книшка на име Јованче Димитриески, 

ул. „П. Здравевски" бр. 6, Прилеп. (4004) 
Диплома издадена од Металското училиште 

„Ристо Ристески — Ричко" — на име Митре Су-
лески, ул. „Пиринска" бр. 75, Прилеп. (4005) 

Свидетлество од V одделение на име Менка 
Шафкулоска, ул. „11 Октомври" бр. 63, Прилеп. 

(4006) 
Индекс бр. 14275, издаден од ВЕШ — Прилеп 

на име Ленка Конеска, ул. „Ленин" бр. 212, Прилеп. 
Свидетелство за УШ одделение на име Благоја 

Димески, ул. „Ј. Јордански" бр. 79, Прилеп. (4008) 
Свидетелство од УШ одделение на име Цветко 

Чолаковски, е. Витолиште, Прилеп. (4009) 
Работна книшка на име Борче Димовски, ул. 

„Костурска" бр. 48, Т. Велес. (4010) 
Свидетелство за V оделение на име Ристо Анге-

ловски, е. Бусилци, Т. Велес. (4011) 
Свидетелство од IV одделение на име Блажо 

Тасков, е. Бусилци, Т. Велес. (4012) 
Работна книшка на име Трајче Симсаров, ул. 

„М. Тито" бр. 12, Т. Велес. (4013) 
Свидетелство за IV одделение на име Мусљи 

К. Арифи, Ново Село П, Тетово. (4014) 
Свидетелство за IV одделение на име Рафиз М. 

Јонузи е. Ново Село И, Тетово. (4015) 
Свидетелство од IV оделение на име Решит 

Мисљими, е. Гургурница, Тетово. (4016) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мустафа Зибери, е. Желино, Тетово. (4017) 
Диплома од индустриско училиште на име Мех-

медали Абиби, е. Туин, Кичево. (4018) 
Свидетелство од IV одделение на име Нешат 

Рамадани, Гостивар. (4019) 
Диплома издадена од Средно сообраќајно учи-

лиште на име Гоце Стефановски, ул. „М. Тито" бр. 
19, Делчево. (4020) 

Свидететство од I клас на име Љубен Ц. Стоил-
ков, е. Каменица, Делчево. (4021) 

Свидетелство од IV одделение на име Елена 
С. Јанева, ул. „Скопска" бр. 5, Делчево. (4022) 

Свидетелство на име Јован Кесакоски, ул. „Меч-
кин Камен" бр. 114, Прилеп. (4023) 

Лична карта на име Салих Зијадин, е. Лажа-
ни, Прилеп. (4024) 

Воена книшка на име Урош Попоски, ул. 
„Дримколска" бр. 3, Струга. (4025) 

Сообраќајна дозвола на име Марко Илиески, 
ул. „Бр. Симовски" бр. 21, Тетово. (4026) 

Работна книшка на име Снежана Радическа, 
ул. „Б. Кидрич" бр. 35, Гостивар. (4027) 

Работна книшка на име Аднан Адеми, Гости-
вар. (4028) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од ЦОУ 
„Единство" — М. Брод на име Томислав Ристески, 
е. Крапа, М. Брод. (4029) 

Свидетлество за УШ одделение на име Вера 
Србиноска, е. Д. Манастирец, М. Брод. (4030) 

Свидетелство од I клас на име Љубен Стоил-
ков, Македонска Каменица, Делчево. (4031) 

Свидетелство за УШ одделение на име Перо 
Коцев, е. Чифлик, Делчево. (4032) 

Уверение за шивач на име Бранко Спиров, ул. 
„Бл. Леов" бр. 4, Т. Велес. (4033) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Ха-
рун Адиловиќ, е. Отиштино, Т. Велес. (4034) 

Здравствена легитимација на име Елмас Ду-
ши, ул. „Ристо Оџаклиски", Гостивар. (4035) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдула-
саки Алкач, е. Врапчиште, Гостивар. (4036) 

Уверение издадено од СО Гостивар на име 
Абдурами Јусуфи, ул. „Београдска" бр. 39, Гос-
тивар. (4037) 

Свидетелство за IV одделение на име Раде 
Анакиев, ул. „Брегалница" бр. 30, Делчево. (4038) 

Свидетелство за УШ одделение на име Галина 
Шиндева, е. Вирче, Делчево. (4039) 

Здравствена легитимација бр. 17060 на име Ва-
сил Гаврилов, е. Блатец, Виница. (4040) 

Лична карта бр. 67200, издадена од СВР — При-
леп на име Славко Јанески, е. Ерековци, Прилеп. 

(4041) 
Свидетелство на име Павле Трајановски, е. 

Пешталево, Прилеп. (4042) 
Ученичка книшка од VI оделение на име Ма-

рика Дамеска, ул. „Крушеска", бр. 1а, Прилеп. 
(4043) 

Свидетелство за УШ одделение на име Димит-
рија Андоноски, ул. „Димо Наредниот" бр. 61, 
Прилеп. (4044) 

Свидетелство од УШ одделение на име Гојко 
Божиновски, ул. „Марксова" бр. 43, Прилеп. (4045) 

Свидетелство за I клас на име Тони Ангелов-
ски, ул. „И. Игески" бр. 51, Прилеп. (4046) 

Свидетелство за VI одделение на име Орде 
Кондоски, е. Леништа, Прилеп. (4047) 

Свидетелство за УШ одделение на име Трајанка 
Трај коска, е. Чаниште, Прилеп. (4048) 

Свидетелство на име Оливера Ставрова, ул. „Д. 
Груев" бр. 46, Неготино. (4049) 

Свидетелство за завршено V одделение изда-
дено од Основното училиште „Борис Терзиев" е. 
Д. Чичево на име Благојка Мицева, Дол. Чичево, 
Т. Велес. (4050) 

Свидетелство за УШ одделение на име Сафет 
Идризи, е. Пирок, Тетово. (4051) 

Лична карта на име Сафет Идризи, е. Пирок, 
Тетово. (4051) 

Диплома на име Харун Шехани, е. Вешала, 
Тетово. (4052) 

Здравствена легитимација на име Нехат Ка-
мили, ул. „Лазар Лазарески" бр. 4, Гостивар. (4053) 
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Здравствена земјоделска легитимација на име 
Марифе Даути, е. Камењане, Тетово. (4054) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
иа име Марјан Цветановски, Скопје. (4055) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Асан Марина, Скопје. (4056) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Андон 
Аврамовски, Скопје. (4057) 

Индекс бр. 5665, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Даниела Чапароска, Скопје. 

Воена книшка издадена од Скопје на име Му-
хамед Беља, Скопје. (4059) 

Здравствени легитимации на име Магбер и Ајсер 
Кариманови, Скопје. (4060) 

Уверение за завршено угостителска дејност, 
издадено од Републичкиот секретаријат за труд на 
име Стојан Павиќ, е. Васил ево, Струмица. (4061) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Асан 
Мамуд, Скопје. (4062) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ѓор-
ѓи Димчевски, Скопје. (4063) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Абду-
ла Садик, Скопје. (4064) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име 
Илче Радевски, Ресен. (4065) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
ДПУ „Димитрије Туцовиќ" — на име Садри Абду-
ла, Скопје. (4066) 

Врз основа на член 505 од Законот за здруже-
ниот труд, а во врска со член 70 став 3 од Статутот, 
Работничкиот совет на „ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА" 
— Скопје — ООЗТ „Електродистрибуција" — Стру-
мица, донесе одлука за распишување 

К О Н К У Р С 
за именување инокосен работоводен орган 
(директор) во ООЗТ „Електродистрибуција" 

— Струмица 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 

услови: 
— да има висока стручна подготовка од елек-

тро-техничка, економска или правна струка со 4 
години практика во струката; 

— да има виша стручна подготовка од економ-
ска, техничка или правна струка со работно ис-
куство над 6 години во струката; 

— да има средна стручна подготовка или ВКВ 
работник со работно искуство во струката над 6 го-
дини. 

Кон молбите кандидатите да ги приложат след-
ните документи: свидетелство-диплома за стручна-
та подготовка; уверение за потребната практика; 
уверение дека не е осудуван и дека нема забрана 
за вршење на должноста инокосен работоводен ор-
ган (директор). 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Некомплетираните документи комисијата нема 
да ги зема во разгледување. 

Молбите со потребната документација да се до-
ставуваат на адреса: „Електромакедонија" — Скопје 
— ООЗТ „Електродистрибуција" — Струмица, ул. 
„Сандо Масев" број 3. (60) 

СОДРЖИНА 
30. Закон за заштита од експлозивни ма-

терин — — — — — — — — — 81 
31. Закон за водење евиденција во областа 

на научната, културно-просветната и 
техничката соработка со странство — 89 

32. Закон за дополнување на Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата 90 

33. Одлука за избор на судија на Стопан-
скиот суд на Македонија и разрешување 
на судии на Окружниот суд и Окружни-
от стопански суд во Скопје — — — 91 

34. Одлука за избор на постојани судии на Су-
дот на здружениот труд на Македонија и 
основните судови на здружениот труд — 31 

35. Одлука за избор на повремени судии на 
Судот на здружениот труд на Македо-
нија и на основните судови на здруже-
ниот труд — — — — — — — — 91 

36. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во самоуправ-
ните органи на основните организации 
на здружениот труд при Универзитет-
скиот центар за медицински науки во 
Скопје — — — — — — — — — 94 

37. Одлука за именување членови на кон-
курсни комисии за изготвување предло-
зи за избор на декани, директори — — 96 

38. Одлука за именување претставник на 
Собранието на СРМ во Советот на Служ-
бата на општественото книговодство на 
СРМ — — — — — — — — — 96 

39. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на 
Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита 
во Скопје — — — — — — — — 97 

40. Одлука за утврдување на општиот ин-
терес за изградба на инвестиционен об-

јект — силос од 6 ќелии со вкупен ка-
пацитет од 6.000 тони на подрачјето на 
општина Куманово — — — — — — 97 

41. Одлука за утврдување на општиот ин-
терес за изградба на инвестиционен об-
јект — регионален водовод на подрачје-
то на општините: Кичево, Македонски 
Брод, Крушево и Прилеп — — — — 97 

42. Одлука за давање на кредитни олесну-
вања на Рудниците и железарницата 
„Скопје" — Скопје — — — — — — 97 

43. Одлука за давање на кредитни олеснува-
ња на Топилницата за цинк и олово 
„3летово" — Титов Велес — — — — 98 

44. Одлука за определување висината на 
таксата за уверението за здравствена сос-
тојба на животните и за висината на 
надоместоците за ветеринарно-санитар-
ните инспекциски прегледи — — — 98 
Тарифа за висината на таксата за уве-
рението за здравствена состојба на жи-
вотните и за висината на надоместоците 
за ветеринарно-санитарните инспекциски 
прегледи — — — — — — — — 98 
Исправка на Законот за извршување на 
Републичкиот буџет за 1978 година — 100 

Општествени договори и самоуправни спогодби 
28. Договор за користење на средства из-

двоени на посебни сметки од средства-
та за финансирање на заедничката по-
трошувачка преку финансиските плано-
ви на републичките самоуправни инте-
ресни заедници за 1977 година — — — 100 

29. Договор за користење на средства из-
двоени на посебни сметки од средствата 
за финансирање на општата и заеднич-
ката потрошувачка во општините за 
1977 година _ _ _ _ _ _ _ 100 
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