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З А К О Н 
ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Редовните судови се органи на државната власт 

кои во единствениот систем на власта и самоуп-
равувањето на работничката класа и на сите ра-
ботни луѓе вршат судска функција во рамките на 
својата надлежност утврдена со Уставот и со за-
кон. 

Член 2 
Редовни судови (во натамошниот текст: судови) 

се: судовите од општа надлежност и стопанските 
судови. 

Член 3 
Судовите во вршењето на судската функција 

се независни и судат врз основа на Уставот, за-
коните и самоуправните општи акти. 

Член 4 
Судовите: одлучуваат во споровите за основ-

ните лични односи, правата и обврските на гра-
ѓаните, правата и обврските на општествено-поли-
тичките заедници; изрекуваат казни и други мерки 
спрема сторителите на кривичните дела и други 
казниви дела определени со закон; одлучуваат за 
законитоста на поединечните акти на државните 
органи и организации што вршат јавни овласту-
вања; ги решаваат споровите за имотните и ра-
ботните односи, ако решавањето на овие спорови 
не им е доверено на самоуправните судови, и ре-
шаваат за други односи кога е тоа предвидено со 
закон. 

Член 5 
Судовите ги следат и проучуваат општествени-

те односи и појави од интерес за остварувањето на 

своите функции и на собранието на општината 
односно Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија и другите државни органи и на само-
управните организации и заедници им даваат пред-
лози за спречување на општествено-опасните и 
штетните појави и за зацврстување на законитоста, 
општествената одговорност и социјалистичкиот мо-
рал. 

Судовите во рамките на својот делокруг имаат 
право и должност да го известуваат собранието на 
општината односно Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија за примената на законите и 
за својата работа. 

Стопанските судови, освен работите од став 1 
и 2 на овој член, ги следат и односите и појавите 
што се од интерес за развојот на општествено-еко-
номските односи како и за правилното стопанско 
и финансиско работење на организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници. 

За своите ставови и оценки по прашањата што 
спаѓаат во делокругот на државните органи, орга-
низациите на здружениот труд и други организа-
ции и заедници, до кои дошле во работата, судо-
вите имаат право и должност да ги известуваат тие 
органи, организации и заедници заради преземање 
на соодветни мерки за спречување и отстранување 
на општествено-опасните појави и зацврстување 
на законитоста. 

Член 6 
Судовите ги следат и проучуваат проблемите 

што произлегуваат од судската практика, а кои 
се од интерес за правилна и единствена примена 
на законот. 

Член 7 
Судовите поведуваат постапка за оценување на 

уставноста и законитоста ако прашањето на устав-
носта и законитоста настане во постапката пред 
судот. 

Доколку судот што донел правосилна одлука 
не примени пропис, освен закон, или општ акт на 
орган на општествено-политичка заедница или са-
моуправен општ акт за кој смета дека не е во сог-
ласност со Уставот или не е во согласност со за-
конот односно е спротивен на законот, должен е 
пред уставниот суд да поведе постапка за оцену-
вање на уставноста односно законитоста на тој 
пропис, општ акт односно самоуправен општ акт. 

Член 8 
Судовите, под условите предвидени во законот, 

им укажуваат правна помош на работните луѓе и 
граѓаните во остварувањето и заштитата на нивни-
те права во работите од судска надлежност. 

Член 9 
Заради остварување на своите задачи секој суд 

дбнесува годишна програма за работа. 

Член 10 
Судовите се должни едни на други да укажу-

ваат правна помош. 
Судовите, државните органи и самоуправните 

судови се должни меѓусебно да си укажуваат прав-
на помош. 

Организациите на здружениот труд, месните за-
едници, самоуправните интересни заедници и другите 
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самоуправни организации и заедници се должни на 
судот да му даваат податоци и известувања пот-
ребни за водење на постапката. 

Член 11 
Повисокиот суд може да му укаже на понис-

киот суд на недостатоците забележани при реша-
вањето по правните лекови, а ако таквите недос-
татоци се појавуваат ка ј повеќе судови или ако 
се од посебно значење, ќе ги запознае и другите 
првостепени судови од своето подрачје. 

Член 12 
Судовите меѓусебно соработуваат заради раз-

гледување на прашања кои се однесуваат на проу-
чување на општествените односи и појави и на 
спречување на општествено-штетните појави, на 
прашања од судската практика што се од интерес 
за правилна примена на законот, на организаци-
јата на судската работа и на други прашања од 
заеднички интерес за судовите на одредено под-
рачје. По овие прашања судовите соработуваат и 
со самоуправните судови и. другите правосудни 
органи. 

Член 13 
Повисоките судови од сите судови на своето 

подрачје можат да бараат податоци во врска со 
примената на законите, за проблемите што се ја-
вуваат во судењето, како и други податоци што им 
се потребни за проучување на одредени прашања 
појавени во нивната работа. 

Член 14 
Постапката пред судовите се води на македон-

ски јазик. 
Припадниците на другите народи и народности, 

во остварувањето на своите права и должности 
пред судовите, имаат право на употреба на свој 
јазик и писмо. 

Член 15 
Припадниците на другите народи и народности 

поднесоците можат да ги доставуваат на јазикот 
на народот односно народноста. 

Член 16 
На припадниците на другите народи и народнос-

ти судот ќе им обезбеди усно преведување на те-
кот на постапката, како и на исправите и на дру-
гите писмени списи, во оној обем во кој тоа треба 
да се стори, а со оглед на својството на тоа лице 
во постапката. 

За ова право ќе се запознае лицето кое може 
да се откаже од него ако го знае македонскиот ја-
зик, а во записникот ќе се внесе дека лицето е 
поучено за ова право како и неговата изјава. 

Преведувањето се врши преку преведувачи. 

Член 17 
На подрачјата на општините на кои живеат 

припадници на народностите, ако со статутот на 
општината е предвидена употреба на јазикот на 
одделна народност, постапката пред општинскиот 
суд што дејствува на тоа подрачје се води и на 
јазикот на таа народност. 

Член 18 
Поканите', одлуките и другите судски списи 

се доставуваат на македонски јазик. 
Кога со статутот на општината, на чие под-

рачје дејствува судот, е предвидена употреба на ја-
зикот на одделна народност, општинскиот суд од 
тоа подрачје на учесниците во постапката што и 
припаѓаат на таа народност списите (поканите, 
тужбите, одлуките, жалбите и другите поднесоци) 
ќе ги доставува и на јазикот на народноста, до-
колку во постапката го употребувале својот јазик. 
Тие можат да бараат постапката да се води и 
списите да им се доставуваат на македонски ја-
зик. 

Член 19 
Трошоците за преведување на списите и тро-

шоците за преведувачот паѓаат на товар на бу-
џетските средства. 

Член 20 
На подрачјата на општините на кои живеат 

припадници на народностите, ако со статутот на 
општината е предвидена употреба на јазикот на 
одделна народност, општинскиот суд кој дејствува 
на тоа подрачје има постојан судски преведувач на 
јазикот на соодветната народност. 

Член 21 
Секој суд има свој службен назив. 
Називот на судот го содржи и местото и се-

диштето на судот, како и називот и грбот на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

На зградата во која е сместен судот се истак-
нува називот на судот. 

Печатот на судот го содржи неговиот назив и 
седиште како и називот и грбот на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 22 -
Расправата пред судот е јавна. 
Заради зачувување на тајната, заштитата на 

моралот, интересот на малолетниците или заради 
заштита на други посебни интереси на општестве-
ната заедница, со закон се определува во кои слу-
чаи од расправата може да се исклучи јавноста. 

Член 23 
Работата на судовите е јавна. 
Јавноста во судската работа* се обезбедува по-

себно со јавно расправање пред судот, со давање 
известување за текот на судската постапка под ус-
лови предвидени со закон, овозможување на јав-
носта преку печатот и другите видови на инфор-
мирање да се запознава со работата на судовите, 
со известување на надлежните собранија за рабо-
тата на судовите, со огласување на составот на 
судските совети и со објавување на поважни суд-
ски одлуки. 

Член 24 
Судот суди во совет. Составот на советот се од-

редува со закон. 
Со закон се одредува по определени работи да 

суди судијата поединец. 

Член 25 
Во судењето учествуваат судии и работни лу-

ѓе и граѓани како судии-поротници, на начин ут-
врден со закон. 

Член 26 
Судиите и судиите-поротници ги избира и раз-

решува собранието на општината односно Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 27 
Судиите се избираат за време од осум години 

и по истекот на ова време можат да бидат повтор-
но избрани. 

На судијата може да му престане функцијата 
само по силата на законот или со разрешување од 
страна на собранието што го избрало во случаи и 
под услови предвидени со овој закон. 

Член 28 
Судиите-поротници се избираат за време од че-

тири години и по истекот на ова време можат да 
бидат повторно избрани. 

На судијата-поротнцк може да му престане 
функцијата со разрешување од страна на собра-
нието што го избрало во случаи и под услови пред-
видени со овој закон. 

Член 29 
Судија или судија-поротник не може да биде 

повикан на одговорност заради мислење дадено при 
донесувањето на судската одлука. 
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Судија и судија-поротник, без одобрение од 
собранието што го избрало, не може да биде прит-
ворен за кривично дело сторено во вршењето на 
судската функција. 

Член 30 
Судијата не може да биде делегат во собра-

нието или член на извршниот совет на собранието 
што го избрало ниту да врши други работи кои 
се несврзливи со судската функција. 

Како несврзливи со судската функција се сме-
таат работите чие вршење посредно или непосред-
но може да влијае врз самостојноста и независ-
носта на судијата, како и работите,што се однесу-
ваат на укажување правна помош на физички и 
правни лица, чие вршење, посредно или непосред-
но, може да влијае врз личниот доход на судијата. 

Кои работи се несврзливи со судската функ-
ција од претходниот став се одлучува на седница 
на судиите. 

Седницата на судиите ја сочинуваат претсе-
дателот на судот и судиите. 

Глава II 
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ 

Член 31 
Функцијата на редовни судови во Социјалис-

тичка Република Македонија ја вршат: 
— општинските судови и окружните судови 

како судови од општа надлежност; 
— окружните стопански судови; 
— Стопанскиот суд на Македонија; и 
— Врховниот суд на Македонија. 
Општинските судови можат да имаат одделение 

надвор од седиштето на судот. 

Член 32 ' 
Установувањето, укинувањето, подрачјето и се-

диштето на судовите се одредува со закон, а по 
претходно мислење од собранието на општината. 

Со закон може да се пропише по одредени ра-
боти од надлежност на два или повеќе општински 
или окружни судови од општа надлежност однос-
но окружни стопански судови, да суди односно да 
ги врши еден од тие општински, окружни стопан-
ски суд. 

Член 33 
Општински суд се установува за подрачјето на 

една или повеќе општини. 
Во општински суд, кој покрива подрачје на 

две или повеќе општини, може да се основе одде-
ление на општинскиот суд. 

Одделението на општинскиот суд се основа 
за подрачјето на општината во која не е седиште-
то на судот. 

Одделението се основа и укинува со одлука 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 34 
Окружен суд се установува за подрачје на два 

или повеќе општински судови. 
Окружен стопански суд се установува за под-

рачје на повеќе општини. 

Член 35 
О П Ш Т И Н С К И О Т суд надвор од местото на седиш-

тето на судот може да одржува судски денови. 
На судскиот ден судот им укажува на граѓани-

те правна помош во работите од судска надлеж-
ност, одржува рочишта по вонпроцесни предмети 
а, под условите пропишани со закон, може да 
одржува и претреси и расправи. 

За одржувањето и престанокот на одржување-
то на судски денови одлучува собранието на оп-
штината на чие подрачје се одржува судскиот 
ден. 

Поблиски одредби за постапувањето на судот 
на судските денови се пропишуваат со судскиот де-
ловник. 

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ 

1. Општински судови 

Член 36 
Општинските судови ее надлежни: 
А) Во кривичните работи 
1. во прв степен: 
а) да судат за кривични дела за кои со за-

конот е предвидена како главна казна парична 
казна, казна затвор или строг затвор до десет го-
дини, ако за некои кривични дела не е со закон 
предвидена надлежност на друг суд; 

б) да судат за кривични дела за кои со посебен 
закон е одредена надлежност на општински суд; 

2. да водат подготвителна постапка, да судат 
за кривични дела извршени од малолетни лица за 
кои е пропишана казна строг затвор до десет го-
дини или поблага казна и да вршат други работи 
во врска со овие лица определени со закон; 

3. да спроведуваат истрага за кривичните дела 
од своја надлежност како и во други случаи пред-
видени со закон; 

4. да решаваат по жалба против решенијата на 
истражниот судија и по приговорот против обви-
нителен акт; 

5. да постапуваат по предметите за правна по-
мош, доколку со закон не е одредена надлежност 
на друг суд; 

6. да вршат други работи одредени со Зако-
никот за кривичната постапка. 

Б) Во граѓанските работи 
1. во прв степен да судат: 
а) спорови за имотноправни односи доколку со 

закон не е предвидена надлежност на друг суд, 
б) спорови за утврдување или оспорување на 

татковство, спорови за утврдување постоењето на 
брак, за поништување на брак или за развод на 
брак, 

в) спорови за законско издржување, 
г) спорови за чување и воспитување на деца, 
д) спорови за нарушено владение, 
ѓ) спорови за стварни и лични службености, 
е) спорови за доживотно издржување, 
ж) спорови заради мана на стока, 
з) спорови за откажување на договор за наем 

или закуп на ствари како и спорови за отказ на 
стан или деловни простории; 

2. да одредуваат и спроведуваат извршување 
и обезбедување; , 

3. да решаваат вонпроцесни и оставински ра-
боти; 

4. да вршат таписко-интабу лацио ни работи, за-
верување на потписи, ракописи и преписи; 

5. да постапуваат по предметите за правна по-
мош доколку со закон не е одредена надлежност 
на друг суд; 

6. да вршат и други работи одредени со за-
кон. 

Член 37 
Општинските судови судат во совет кој е сос-

тавен од еден судија, како претседател на советот 
и двајца судии-поротници. 

Во совет составен од тројца судии општински-
те судови донесуваат судски одлуки надвор од 
главниот претрес. 

Член ЗВ 
Доколку со друг закон не е поинаку одредено 

судијата на општински суд, како судија поединец: 
1. суди за кривични дела за кои со закон е 

предвидена како главна казна парична казна и 
казна затвор до една година; 

2. спроведува на истрага во кривични работи; 
3. спроведува на подготвителна постапка спре-

ма малолетници; 
4. решава спорови за имотноправни побарува-

ња ако вредноста на предметот на спорот не е по-
голема од 30.000 динари; 

5. решава спорови за стварни и лични служ-
бености; 
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6. решава спорови за нарушено владение; 
7. одредува и спроведува извршување и обез-

бедување; 
8. решава вонпроцесни работи, освен ако со 

посебен закон не е поинаку пропишано; 
9. решава оставински работи; 
10. врши таписко-интабулациони работи, завер-

ка на потписи, ракописи и преписи; 
11. постапува по предметите за правна помош. 

2. Одделение на општински суд 

Член 39 
Во одделението на општинскиот суд се вршат 

судски работи од надлежноста на општинскиот суд 
за подрачјето за кое одделението е установено. 

3. Окружни сандови 

Член 40 
Окружните судови се надлежни: 
А) Во кривичните работи 
1. Во прв степен: 
а) да судат за кривични дела за кои со зако-

нот е предвидена како главна казна строг затвор 
над 10 години или смртна казна; 

б) да судат за кривични дела предвидени во 
Кривичниот законик во следниве членови: 105а, 
став 4 — оддавање на државна тајна; 117, став 4 
— здружување против народот и државата; 174 
— повреда на угледот на државата, нејзините ор-
гани и претставници; 175 — повреда на угледот 
на странска држава или меѓународна организа-
ција; 176 — повреда на честа и угледот на шеф 
на странска држава, дипломатски претставник или 
претставници на меѓународна организација; 217, 
став 1 — 3 склучување на штетен договор и поп-
речување на надворешно-трговското работење; 218, 
став 1 и 2 — оддавање и неовластено прибавување 
на службена тајна; 315, став 1 — кршење на за-
конот од страна на судија; 320, став 1 и 2 — одда-
вање на службена тајна; 

в) да судат за кривични дела за кои со посе-
бен закон е одредена надлежност на окружен суд; 

г) да водат подготвителна постапка, да судат 
за кривични дела извршени од малолетни лица за 
кои е пропишана казна поголема од десет години 
строг затвор и да вршат други работи во врска со 
овие лица определени со закон; 

2. да спроведуваат истрага за кривичните дела 
од своја надлежност; 

3. во втор степен да одлучуваат по жалбите 
против одлуките на општинските судови; 

4. да решаваат по жалбите против решенијата 
на истражниот судија и по приговори против об-
винителен акт; 

5. да решаваат по барањата за издавање на 
обвинети и осудени лица; 

6. да вршат работи што им се ставени во над-
лежност со друг закон. 

Б. Во граѓанските работи 
1. Во прв степен да судат: 
а) за спорови од авторско право, како и спо-

рови кои се однесуваат на заштитата или употре-
бата на пронајдоци, примероци, модели или жи-
гови или право на употреба на фирма; 

б) за спорови што им се ставени во надлежност 
со посебен закон; 

2. да донесуваат решение за признавање и доз-
волување извршување на одлуки на странски су-
дови; 

3. да одлучуваат по жалбите против одлуките 
на општинските судови; 

4. да вршат работи што им се ставени во над-
лежност со друг закон. 

Член 41 
Доколку со друг закон не е поинаку одредено 

окружните судови во прв степен судат во совет 
составен од судија како претседател на советот и 
двајца судии-поротници, а во совет составен од 

двајца судии и тројца судии-поротници судат за 
кривични дела за кои во законот е предвидена 
казна строг затвор преку десет години или смртна 
казна. 

Во совет составен од тројца судии окружните 
судови одлучуваат во втор степен. 

Во совет составен од тројца судии окружните 
судови донесуваат одлуки во прв степен надвор 
од главниот претрес. 

Кога окружниот суд одлучува во втор сте-
пен на претрес по кривични работи, советот на 
окружниот суд е составен од двајца судии и тројца 
судии-поротници. 

Кога окружниот суд одлучува во втор степен 
на расправа по граѓански работи, советот на ок-
ружниот суд е составен од двајца судии и тројца 
судии-поротници. 

Работите во истрагата ги спроведува истраж-
ниот судија, како судија поединец. 

Судијата поединец на окружниот суд донесува 
решение за признавање и дозволување извршува-
ње на одлуки на странски судови. 

Член 42 
Подготвителната постапка против малолетни 

лица сторители на кривични дела ја спроведува 
судијата за малолетници на општинскиот или ок-
ружниот суд. 

За судење во прв степен за кривични дела из-
вршени од малолетни лица од член 36 — А, точка 
2 и член 40, точка 1 под г) надлежен е посебен 
совет за малолетници. 

Советот за малолетници во општинскиот и ок-
ружниот суд се состои од судија за малолетници 
и двајца судии-поротници. Судијата за малолетни-
ци е претседател на советот. 

Судијата за малолетници на општинскиот суд 
го определува претседателот на окружниот суд од 
редот на судиите, на општинскиот суд, а судијата 
за малолетници на окружниот суд — претседате-
лот на Врховниот суд на Македонија од редот на 
судиите на окружниот суд. Претседателот на су-
дот може, по потреба, да определи заменик на су-
дијата за малолетници. 

Член 43 
Советот за малолетници на окружниот суд ко-

га одлучува во втор степен е составен од тројца 
судии. 

По исклучок од став 1 на овој член, кога со-
ветот за малолетници на окружниот суд' суди на 
претрес, составен е од двајца судии и тројца су-
дии-поротници. 

Член 44 
Одредбите од член 42 и 43 се применуваат до-

колку со друг закон не е поинаку определено. 

4. Окружни стопански судови 

Член 45 
Окружните стопански судови се надлежни: 
а) да судат во прв степен стопански и помор-

ски спорови, спорови за надоместок на штета во 
кои како странки се јавуваат општествено-поли-
тичките заедници, организациите на здружен труд, 
самоуправните интересни заедници и други само-
управни организации и заедници, без оглед на 
вредноста на предметот на спорот; 

б) да ја спроведуваат постапката и да судат во 
прв степен за стопански престапи; 

в) да судат стопански спорови кои се однесу-
ваат на заштита и употреба на пронајдоци, при-
мероци, модели и жигови и право на употреба на 
фирма; 

г) да ја спроведуваат постапката за присилно 
порамнување и стечај и постапката за редовна 
ликвидација на организациите на здружениот труд 
и да ги судат споровите што ќе настанат при спро-
ведувањето на постапката без оглед на вредноста 
на спорот и својството на странките во спорот; 
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д) да водат судски регистар за организациите 
на здружениот труд и другите организации за кои 
тоа е одредено со закон; 

ѓ) да го спроведуваат извршувањето на одлу-
ките на стопанските судови во стопанските спорови 
и стопанските престапи, освен за недвижност; 

е) да ги судат стопанските спорови меѓу до-
машни правни лица и странски физички или прав-
ни лица, како и меѓусебните стопански спорови на 
странски физички или правни лица; 

ж) да одлучуваат во прв степен за законитоста 
на поединечните акти во управно-сметководните 
спорови; 

з) да вршат и други работи одредени со закон. 
За споровите од точка ж) е надлежен окруж-

ниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа прес-
тојувалиштето на тужителот. 

Член 46 
Доколку со друг закон не е поинаку одредено, 

окружните стопански судови судат во совет соста-
вен од еден судија, како претседател на советот, 
л двајца судии-поротници. Стечајниот совет е сос-
тавен од тројца судии, од кои еден е претседател 
на советот. 

Судијата на окружен стопански суд како суди-
ја поединец: 

1. суди за стопански спорови, ако вредноста на 
предметот на спорот не е поголема од 50.000 
динари; 

2. спроведува истражни дејствија по стопански 
престапи; 

3. суди за стопански престапи кога е тоа про-
пишано со посебен закон; 

4. спроведува постапка и донесува одлуки по 
предметите за правна помош, обезбедување на до-
кази и спроведување на привремени мерки пред 
отпочнувањето на постапката; 

5. одлучува по предметите за запишување во 
судски регистар, како и во други вонпроцесни ра-
боти; 

6. како стечаен судија постапува по сите пра-
шања по кои со одредбите на овој закон не е 
предвидена надлежност на стечајниот совет. 

5. Стопански суд на Македонија 

Член 47 
Стопанскиот суд на Македонија: 
а) зо рамките на надлежноста утврдена со за-

кон, одлучува по жалбите против пресудите и дру-
гите одлуки на окружните стопански судови; 

б) одлучува во прв степен кога е тоа одредено 
со закон; 

в) решава по споровите за надлежноста меѓу 
окружните стопански судови. 

Седиштето на Стопанскиот суд на Македонија 
е во Скопје. 

Член 48 
Стопанскиот суд на Македонија: 
а) ја проучува судската практика и општест-

вените односи и појави забележани во текот на ра-
ботата на стопанските судови; 

б) учествува во работата на Врховниот суд на 
Македонија кога Врховниот суд на Македонија 
утврдува начелни ставови и начелни правни мис-
лења по прашањата од значење за единството во 
примената на републичките закони и другите про-
писи од страна на судовите од општа надлежност 
и стопанските судови; 

в) учествува во работата на Врховниот суд на 
Македонија кога се одлучува за вонредни правни 
средства против правосилни одлуки на стопански-
те судови или се решава по спорови за надлеж-
ност меѓу судовите од општа надлежност и стопан-
ските судови. 

Член 49 
Стопанскиот суд на Македонија суди во прв 

степен во совет составен од еден судија, како прет-
седател на советот, и двајца судии-поротници, а 

во втор степен во совет составен од тројца, од кои 
двајца се редовни судии и еден судија-поротник. 

Кога решава спорови за надлежност, советот 
на Стопанскиот суд на Македонија е составен од 
тројца судии. 

6. Врховен суд на Македонија 

Член 50 
Врховниот суд на Македонија, како највисок 

суд во Републиката, обезбедува единствена приме-
на на законите од страна на судовите. 

Седиштето на Врховниот суд на Македонија е 
во Скопје. 

Член 51 
Врховниот суд на Македонија: 
а) утврдува начелни ставови и начелни прав-

ни мислења по прашања од значење за единство-
то во примената на републичките закони и дру-
гите републички прописи и самоуправните општи 
акти од страна на судовите; 

б) одлучува по редовните правни средства про-
тив одлуките на окружните судови донесени во 
прв степен; 

в) одлучува во трет степен по редовните прав-
ни лекови против одлуките на окружните судови 
и својот совет донесени во втор степен и по ба-
рање на ревизија против одлуките на окружните 
судови донесени во втор степен; 

г) одлучува по вонредни правни средства про-
тив правосилни одлуки на судовите од општа над-
лежност и стопанските судови, со кои е повреден 
републичкиот закон, а во случаи кога е тоа со 
закон предвидено, и кога е повреден сојузен за-
кон; 

д) одлучува во прв степен во управните споро-
ви, доколку со закон не е пропишана надлежност 
на друг суд; 

ѓ) ги решава споровите за надлежност меѓу ок-
ружните судови, меѓу судовите од општа надлеж-
ност и стопанските судови и меѓу редовните су-
дови и самоуправните судови; 

е) врши и други работи определени со посебни 
закони. 

Член 52 
Врховниот суд на Македонија одлучува на 

седница во совет составен од тројца судии, однос-
но од пет судии, ако првостепениот односно второ-
степениот суд одлучувал во совет составен од двај-
ца судии и тројца судии-поротници. 

Во составот од став 1 на овој член одлучува 
и по барањата за вонредно ублажување на каз-
ната. 

Кога Врховниот суд на Македонија одлучува 
во втор степен по жалбите против одлуките на 
советите за малолетници на окружните судови и 
решава во други случаи за овие лица определени 
со закон, советот е составен од тројца судии за 
малолетници. Кога советот за малолетници суди 
на претрес, составен е од двајца судии за малолет-
ници и тројца судии-поротници. 

Кога Врховниот суд на Македонија суди во 
втор степен на претрес односно расправа, советот 
е составен од двајца судии и тројца судии-порот-
ници. 

Врховниот суд на Македонија одлучува на оп-
шта седница по жалба на второстепен суд кога: 

а) советот на Врховниот суд како второстепен 
суд изрекол смртна казна, ако таквата казна е про-
пишана со републички закон или казна строг 
затвор од 20 години или ако ја потврдил пресуда-
та на првостепениот суд со која е изречена таква 
казна; 

б) советот на Врховниот суд на Македонија ка-
ко второстепен суд, врз основа на одржан прет-
рес, утврдил поинаква фактичка положба од прво-
степениот суд и на така утврдената фактичка по-
ложба ја донел својата пресуда; 
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в) советот на Врховниот суд на Македонија, 
како второстепен суд, ја преправил пресудата на 
првостепениот суд со која обвинетиот е ослободен 
од обвинението и донел пресуда со која обвинетиот 
го огласил за виновен; 

г) решава по барање за заштита на закони-
тоста против одлуките на своите совети. 

Кога Врховниот суд на Македонија одлучува 
за вонредните правни лекови донесени против од-
луките на Стопанскиот суд на Македонија и кога 
решава за спорови за надлежност меѓу судовите 
од општа надлежност и стопанските судови од-
носно редовните судови и судовите на здружениот 
ТРУД, советот е составен од тројца судии на Вр-
ховниот суд и двајца судии на Стопанскиот суд на 
Македонија односно на Судот на здружениот труд 
на Македонија. 

Кога Врховниот суд решава спорови за над-
лежност меѓу стопанските судови и судовите на 
здружениот труд, советот е составен од тројца су-
дии на Врховниот суд на Македонија, еден судија 
на Стопанскиот суд на Македонија и еден судија 
на Судот на здружениот труд на Македонија. 

Член 53 
Врховниот суд на Македонија, односно Стопан-

скиот суд на Македонија, на судовите од општа 
надлежност односно на стопанските судови, им да-
ва упатства за начинот на водење на евиденцијата 
и проучување на судската практика и општестве-
ните односи и појави што се забележани во текот 
на работата. 

Член 54 
Со одлука на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија може да се определи во 
град Скопје еден од општинските судови да биде 
надлежен за сите кривични предмети на малолет-
ни лица. 

Со одлуката од став 1 на овој член можат да 
се определат општинските судови што ќе ги ре-
шаваат кривичните предмети на малолетни лица 
од надлежност на повеќе општински судови од под-
рачјето на ист окружен суд. 

Глава III 

ПОДРАЧЈА И СЕДИШТЕ НА СУДОВИТЕ 

1. Општински судови 

Член 55 
Во Социјалистичка Република Македонија пос-

тојат следните општински судови: 
1. Општински суд во Берово за подрачјето на 

општината Берово; 
2. Општински суд во Битола за подрачјата на 

општините Битола и Демир Хисар; 
3. Општински суд во Гевгелија за подрачјата 

на општините Гевгелија и Валандово; 
4. Општински суд во Гостивар за подрачјето 

на општината Гостивар; 
5. Општински суд во Дебар за подрачјето на 

општината Дебар; 
6. Општински суд во Делчево за подрачјето на 

општината Делчево; 
7. Општински суд во Кавадарци за подрачје-

то на општината Кавадарци; 
8. Општински суд во Кичево за подрачјата на 

општините Кичево и Македонски Брод; 
9. Општински суд во Кочани за подрачјата на 

општините Кочани и Виница; 
10. Општински суд во Кратово за подрачјето на 

општината Кратово; 
11. Општински суд во Крива Паланка за под-

рачјето на општината Крива Паланка; 
12. Општински суд во Куманово за подрачјето 

на општината Куманово; 
13. Општински суд во Неготино за подрачјето 

на општината Неготино; 
14. Општински суд во Охрид за подрачјето на 

општината Охрид; 
15. Општински суд во Прилеѕп за подрачјето на 

општината Прилеп; 

16. Општински суд во Радовиш за подрачјето на 
општината Радовиш; 

17. Општински суд во Ресен за подрачјето на 
општината Ресен; 

18. Општински суд во Свети Николе за подрач-
јето на општината Свети Николе; 

19. Општински суд Скопје I — во Скопје за 
подрачјата на општините Карпош и Центар; 

20. Општински суд Скопје II — во Скопје за 
подрачјата на општините Гази Баба, Кисела Вода 
и Чаир; 

21. Општински суд во Струга за подрачјето на 
општината Струга; 

22. Општински суд во Струмица за подрачјето 
на општината Струмица; 

23. Општински суд во Тетово за подрачјето на 
општината Тетово; 

24. Општински суд во Титов Велес за подрачје-
то на општината Титов Велес; 

25. Општински суд во Штип за подрачјата на 
општините Штип и Пробиштип; 

26. Општински суд во Крушево за подрачјето 
на општината Крушево. 

2. Окружни судови 
Член 56 

Во Социјалистичка Република Македонија ок-
ружни судови се: 

1. Окружниот суд во Битола за подрачјата на 
општинските судови во Битола, Охрид, Прилеп, Ре-
сен, Струга и Крушево; 

2. Окружниот суд во Скопје за подрачјата на 
општинските судови во Гостивар, Гевгелија, Де-
бар, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крива Палан-
ка, Куманово, Неготино, Скопје I, Скопје И, 
Тетово и Титов Велес; 

3. Окружниот суд во Штип за подрачјата на 
општинските судови во Берово, Делчево, Кочани, 
Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип.' 

3. Окружни стопански судови 

Член 57 
Во Социјалистичка Република Македонија ок-

ружни стопански судови се: 
1. Окружниот стопански суд во Битола за под-

рачјата на општините Битола, Демир Хисар, Кру-
шево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга; 

2. Окружниот стопански суд во Скопје за под-
рачјата на општините Македонски Брод, Валандо-
во, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, 
Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, 
Скопје, Тетово и Титов Велес; 

3. Окружниот стопански суд во Штип за под-
рачјата на општините Берово, Виница, Делчево, Ко-
чани, Пробиштип, Свети Николе, Струмица, Радо-
виш и Штип. 

Глава IV 

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Судска управа 

Член 58 
Работите со кои се обезбедуваат услови за 

правилно работење на судот се вршат во рамките 
на судската управа. 

Работите на судската управа ги врши претсе-
дателот на судот врз основа на овластувањата ут-
врдени со закон или општ акт на судот и е одго-
ворен за нивното извршување. 

Претседателот на судот вршењето на одредени 
работи од судската управа може да му го довери 
на судија. 

Определени работи од судската управа врши 
Републичкиот секретаријат за правосудство. 

Член 59 
Вршењето на судската управа се состои во: 

увид во тоа дали работите се вршат уредно и бла-
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говремено според судскиот деловник и другите 
прописи за организацијата и работата' на судот, 
испитување наводите во поплаките на граѓаните 
во врска со неуредното работење на судовите од-
носно ^постапувањето или одолжувањето на суд-
ската работа по одделни предмети, како и увид 
во тоа дали се вршат и како се вршат другите ра-
боти од судската управа со кои се обезбедува нор-
мално работење на судовите. 

Член 60 
Претседателот на судот го претставува судот, 

се грижи за обезбедување на услови за правилна 
работа на судот, го утврдува распоредот на ра-
ботите по претходно прибавено мислење од седни-
цата на судиите, одлучува за одржување на ро-
чишта надвор од седиштето на судот, одлучува за 
потребата од објавување на судските одлуки преку 
средствата за јавно информирање, дава известува-
ња за текот на судската постапка, врши и други 
работи кои со закон или со Друг општ акт му се 
ставени во надлежност. 

Претседателот на општинскиот суд ги врши 
работите од претходниот став и во одделението на 
општинскиот суд. 

Во случај на отсутност или спреченост, прет-
седателот го заменува судија кого го определува 
претседателот на судот со годишниот распоред за 
работа. 

Член 61 
Републичкиот секретаријат за правосудство: 
— ја следи и проучува работата на судовите 

во врска со усовршувањето на нивната органи-
зација, проблемите на кадрите и нивното стручно 
усовршување, обезбедувањето на услови за работа 
на судовите, благовременоста и експедитивност и 
ажурноста во нивното работење, 

— на судовите им дава упатства за вршење 
на работите од судската управа во согласност со 
судскиот деловник, 

— на судовите им дава упатства за водење на 
статистичките податоци, 

— врши увид во работите од судската управа 
на судовите, 

— ги испитува наводите од претставките и поп-
лаките во врска со неуредното работење на судо-
вите односно непостапувањето или одолжувањето 
на судската работа по одделни предмети. 

Републичкиот секретаријат за правосудство мо-
.ке да бара од судовите податоци и извештаи што 
му се потребни за вршење на работите на судската 
управа. 

Во вршењето на работите од став 1 и 2 на овој 
член Републичкиот секретаријат за правосудство 
не може да преземе дејствија кои би имале влија-
ние врз судот при одлучувањето по судските ра-
боти. 

Член 62 
Републичкиот секретар за правосудство донесу-

ва правилник за внатрешно работење на судовите 
(судски деловник). 

Со судскиот деловник се пропишува органи-
зацијата и начинот на работење на судовите, а по-
себно правилата за водење на судски уписници и 
други помошни книги, за работата на судската пи-
сарница, за обрасците што се употребуваат во ра-
ботата на судот, за постапувањето со судските спи-
си од нивниот прием до архивирањето, за матери-
јалното и паричното работење, за работата по ме-
ѓународна правна помош, за постапката при ука-
жување на правна помош на граѓаните во судот и 
надвор од судот, за информирање на јавноста за 
работата на судот, за евиденција на приправнич-
ката практика во судовите, за повикување и рас-
поредување на судиите-поротници по судските со-
вети, за работата во совет, за работата на сед-
ници на судски одделенија и др. 

Во судскиот деловник се пропишува и начинот 
на организација на заедничките служби во суд-

ските згради во кои се сместени повеќе право-
судни органи. 

Член 63 
Кога ќе се утврди дека работите од судската 

управа не се вршат уредно и благовремено според 
судскиот деловник и другите прописи за органи-
зацијата и работата на судот, а тоа има влијание 
врз вршењето на благовременоста, експедитивноста 
и ажурноста во работењето на судовите, Репуб-
личкиот секретаријат за правосудство ќе му ука-
же на претседателот на судот. 

Ако и покрај ваквите укажувања положбата на 
судската управа не се подобри, републичкиот сек-
ретар за правосудство е должен за тоа да го из-
вести надлежното собрание и да предложи презе-
мање на соодветни мерки. 

2. Судски одделенија 

Член 64 
Во судовите во кои повеќе совети односно су-

дии поединци одлучуваат за работи од иста прав-
на област, се формираат судски одделенија во чиј 
состав влегуваат судиите што одлучуваат во ра-
ботите од иста правна област. 

На седниците на судските одделенија се раз-
гледуваат прашања од интерес за работата на сите 
совети односно судии што се во состав на одделе-
нието. 

Во општинските и окружните судови, окруж-
ните судови, окружните стопански судови и Сто-
панскиот суд на Македонија, се одржуваат сед-
ници со сите судии на кои посебно се разгледуваат 
прашања кои се однесуваат на општествените од-
носи кои судот ги проучувал, се утврдуваат из-
вештаи и известувања за собранијата и други ор-
гани и организации и се утврдува годишниот рас-
поред за работата на судиите. 

Член 65 
Во Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот 

суд на Македонија се свикува седница на одде-
ление и кога ќе се утврди дека по прашањето за 
примена на законот постои несогласност меѓу не-
кои совети или кога еден совет одлучи да го из-
мени правното мислење усвоено од дотогашната 
своја практика или мислење дотогаш усвоено од 
сите совети. 

Правното мислење усвоено на седница на од-
деление задолжително е за сите совети во состав 
на одделението. 

Член бб 
Седницата на судското одделение на Врхов-

ниот суд на Македонија односно Стопанскиот суд 
на Македонија ја свикува и со нејзината работа 
раководи претседателот на одделението. 

Седницата на одделението донесува правно 
мислење со мнозинство на гласрви на сите судии 
што се во состав на одделението. 

Претседателот на Врховниот суд на Македо-
нија односно на Стопанскиот суд на Македонија 
може да учествува во работата на седницата на 
одделението. 

Одредбите од овој член за свикувањето и ра-
ботата на седниците на судските одделенија соод-
ветно се применуваат и во општинските, окружни-
те и окружните стопански судови. 

Член 67 
За обезбедување спроведувањето на одредбите 

од Законикот за кривичната постапка за истраж-
ните дејствија, кои доколку не се извршат без од-
лагање, штетно би се одразиле врз натамошното 
водење на постапката, окружните и општинските 
судови организираат дежурна истражна служба 
надвор од работното време во работни денови, са-
бота, недели и државни празници. 
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3. Општа седница на Врховниот суд на Македонија 

Член 68 
Врховниот суд на Македонија на општа сед-

ница: 
— утврдува начелни ставови и начелни правни 

мислења по прашања од значење за единството во 
примената на републичките закони и другите ре-
публички прописи и самоуправните општи акти од 
страна на судовите, 

— одлучува во случаи предвидени со закон, 
— дава мислење за потребата од донесување 

или измена на закони или други прописи, 
— предлага давање на автентично толкување 

на републички закон, 
— разгледува прашања кои се однесуваат на 

општествените односи и појави кои судот ги сле-
дел и проучувал и утврдува извештаи и известу-
вања за Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија или други органи или организации, 

— утврдува програма за работата на судот и 
годишен распоред за работата на судиите, 

— врши други работи определени со закон. 

Член 69 
Општата седница на Врховниот суд на Македо-

нија ја свикува и со неа раководи претседателот 
на судот. 

Општата седница ја сочинуваат претседателот 
и сите судии на Врховниот суд на Македонија. 

За полноважно одлучување на општата сед-
ница потребно е во работата да учествуваат на ј -
малку 2/3 од судиите. Одлуките се донесуваат со 
мнозинство на гласови на сите судии на тој суд. 

Поблиски прописи за работата на општата 
седница се пропишуваат со деловник што го доне-
сува општата седница. 

4. Заедничка седница на Врховниот суд и 
Стопанскиот суд на Македонија 

Член 70 
Кога претседателот на Врховниот суд на Ма-

кедонија утврди дека судската практика е неизед-
н а ч е н по прашања што се од значење за единст-
вото во примената на републичките закони од 
страна на судовите од општа надлежност и стопан-
ските судови, или дека во врска со неизедначената 
примена на републички закон кај судовите од 
општа надлежност и стопанските судови треба да 
се заземат начелни ставови и начелни правни мис-
лења, закажува заедничка седница на Врховниот 
суд на Македонија и Стопанскиот суд на Маке-
донија. 

Претседателот на Врховниот суд на Македонија 
ќе свика заедничка седница и кога тоа ќе го по-
бара претседателот на Стопанскиот суд на Маке-
донија. 

Заедничката седница ја сочинуваат претседате-
лите и судиите на Врховниот суд на Македонија 
и на Стопанскиот суд на Македонија. 

За одржување на заедничката седница е пот-
ребно присуство на најмалку 2/3 од судиите на се-
кој суд. 

Се смета дека определен став е заземен кога 
за него гласало мнозинството од присутните чле-
нови на заедничката седница. 

На заедничка седница се определуваат деле-
гатите за заедничката седница на Сојузниот суд, 
републичките врховни судови, покраинските вр-
ховни судови и Врховниот воен суд за заземање на 
начелни ставови по прашања што се од интерес 
за применувањето на сојузни прописи. 

Делегатите се определуваат посебно за секоја 
заедничка седница. 

Заедничката седница донесува деловник за ра-
бота на заедничката седница. 

5. Критериуми за бројот на судиите и судските 
соработници во одделни судови 

Член 71 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија ќе утврди критериуми за определување 
бројот на судиите и судските соработници и при-
правници во окружните, окружните стопански и 
општинските судови. 

Во судовите, во кои во рок од шест месеци од 
денот на донесувањето на одлуката за определува-
ње бројот на судиите не биде избран предвидениот 
број судии, повисоките судови се должни да деле-
гираат судии од редот на своите судии. 

Ако во рокот од претходниот став во одделен 
суд не биде избран определениот број судии, ќе се 
поведе постапка за неговото укинување. 

Г л а в а V 
СУДИИ И СУДИИ-ПОРОТНИЦИ 

Член 72 
Бројот на судиите и судиите-поротници го ут-

врдува собранието на општината кое е надлежно 
за нивниот избор и разрешување односно Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Во општинскиот суд установен за територија на 
две или повеќе општини бројот на судиите и суди-
ите-поротници го одредува собранието на општина-
та каде што се наоѓа седиштето на судот, по прет-
ходна согласност на собранијата на другите оп-
штини. 

Одредбите на овој закон за судиите се одне-
суваат и на претседателот на судот. 

1. Избор на судии и судии-поротници 

Член 73 
Судиите и судиите-поротници на општинскиот 

суд ги избира и разрешува собранието на општи-
ната за чие подрачје е установен судот. Ако оп-
штинскиот суд е установен за подрачја на две или 
повеќе општини, изборот го вршат собранијата на 
сите општини. Избран е оној кандидат кој ќе би-
де избран во сите собранија на општините. 

Судиите и судиите-поротници на окружен суд, 
на окружен стопански суд, на Стопанскиот суд на 
Македонија и на Врховниот суд на Македонија ги 
избира и разрешува Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 74 
За судија на општински суд, окружен суд и 

окружен стопански суд може да биде избран др-
жавјанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија дипломиран правник со потреб-
ното искуство и стручно знаење, со положен пра-
восуден испит и морално-политички квалитети за 
вршење на судската функција. 

За судија на Врховниот суд на Македонија и 
Стопанскиот суд на Македонија може да биде из-
бран државјанин на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија дипломиран правник, кој се 
истакнал како правен стручњак и поседува морал-
но-политички квалитети за вршење на судската 
функција. 

Член 75 
За судија-поротник може да биде избран др-

жавјанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија кој е полнолетен и поседува мо-
рално-политички квалитети за вршење на оваа 
функција. 

Судија-поротник во стопански суд, покрај ус-
ловите предвидени во претходниот став, треба да 
биде лице кое, со оглед на своето стручно знаење 
или искуство, е способен да ја врши судиската 
должност во стопанскиот суд. 

Су ди ја-поротник на општински, окружен и Вр-
ховен суд за судење на малолетници, покрај усло-
вите од став 1 на овој член, треба да биде лице 
кое има искуство во воспитување на малолетници. 
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Член 76 
Судиите-поротници имаат право на надоместок 

па трошоците настанати во вршењето на судската 
функција и надоместок за изгубената заработу-
вачка. 

Поблиски прописи за надоместоците за судии-
те-поротници на општинските судови донесува со-
бранието на општината каде што се наоѓа седиш-
тето на судот, а за судиите-поротници на другите 
судови Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 77 
За судија или судија-поротник во ист суд не 

може да биде избрано лице кое на претседателот 
на судот или на избраниот судија на тој суд му е 
брачен другар или е во сродство во права линија 
или странична линија до втор степен. 

Член 78 
Собранието на општината односно Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија, кога из-
бира судија на општински суд, окружен и окру-
жен стопански суд, претходно ќе објави дека ќе 
врши избор на судија на одреден суд и ќе ги по-
вика кандидатите во одреден рок да поднесат при-
јави до собранието. Рокот за пријавување не може 
да биде пократок од 15 дена, сметано од денот на 
обј авувањето. 

Објавувањето дека ќе се избира судија на оп-
штински суд, на окружен и окружен стопански суд 
се врши во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" и во дневниот печат, а за 
судија на општински суд и во службениот глас-
ник на општината што го објавува изборот. 

Член 79 
За резултатот на изборот собранието ќе го из-

вести судот за избраниот судија и судијата. 
Против одлуката за избор не може да се води 

управна ниту, пак, судска постапка. 

Член 80 
Избор на судиите на кои им истекува мандатот 

се врши најдоцна 15 дена пред истекот на ман-
- датот. 

Член 81 
Избраниот судија, пред да стапи на должност, 

дава свечена изјава пред претседателот на собра-
нието што го избрало. 

Судиите-поротници даваат свечена изјава пред 
претседателот на судот. 

Текстот на свечената изјава гласи: 
„Изјавувам дека во вршењето на судската 

должност ќе се залагам за развојот на социјали-
стичката самоуправна заедница и остварувањето на 
заедничките интереси на работничката класа и на 
работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и за остварување на 
општествено-економските и другите самоуправни 
односи и права на самоуправните организации и 
заедници и на работните луѓе и дека ќе се при-
држувам за Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија, законите и са-
моуправните акти и дека совесно и одговорно ќе 
ја вршам својата должност". 

Член 82 
Во вршењето на судската функција судијата е 

должен да придонесува за заштитата и јакнењето 
на уставноста и законитоста како и да ги штити пра-
вата, слободите, должностите и материјалната и 
општествената положба на работните луѓе и граѓа-
ните, организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници. 

Член 83 
Судиите се должни стручно да се усовршуваат. 

Член 84 
За штетата што судијата во вршењето на суд-

ската функција со својата незаконита или непра-
вилна работа ќе им ја стори на граѓаните или на 
правни лица, одговара Социјалистичка Република 
Македонија. 

Ако врз основа на правосилна пресуда Соци-
јалистичка Република Македонија ја надоместила 
штетата сторена од судијата, може од него да бара 
надоместок на исплатениот износ само ако тој 
штетата ја сторил намерно или со крајно невни-
мание. 

2. Времено упатување на работа во друг суд 

Член 85 
Судија на општински, окружен и окружен сто-

пански суд може да биде времено упатен на ра-
бота во друг суд по своја согласност најмногу до 
шест месеци во една година. 

Времено упатување во друг суд се врши само 
доколку поради спреченост или изземање на су-
дија или поради други оправдани причини е дове-
дено во прашање редовното работење на судот. 

Член 86 
Во општински суд може да биде времено упа-

тен на работа судија на окружен суд или судија 
на друг општински суд од подрачјето на истиот 
окружен суд. 

Во окружен стопански суд може да биде вре-
мено упатен на работа судија на друг окружен 
стопански суд. 

Решение за времено упатување на работа во 
друг суд во случајот од став 1 на овој член до-
несува претседателот на окружниот суд со прет-
ходна согласност на извршниот орган на собрание-
то на општината во која се упатува судијата, а од 
став 2 — претседателот на Стопанскиот суд на 
Македонија. 

Ако упатувањето се врши за време до еден 
месец, не се бара согласност од претходниот став. 

Член 87 
Судијата, кој времено се упатува на работа во 

друг суд, има право на личен доход на товар на 
судот во кој е упатен. 

Ако судијата е упатен на работа надвор од 
местото на неговото живеалиште, има право на 
дневници или надоместок за одвоен живот од се-
мејството на товар на судот во кој е упатен. 

3. Разрешување на судија и судија-поротник 

Член 88 
Судијата и судијата-поротник го разрешува од 

должноста собранието што го избира. 
Ако за разрешување се надлежни собранија 

на повеќе општини, судија или судија-поротник ќе 
се смета за разрешен ако е разрешен само во едно 
од тие собранија. 

Член 89 
Судија ќе биде разрешен од должност: 
1. кога самиот бара да биде разрешен, 
2. кога по своја согласност ќе биде избран во 

Друг суд или избран односно именуван на друга 
должност, 

3. кога ќе биде осуден за кривично дело на 
казна затвор во траење повеќе од 6 месеци, 

4. кога ќе се утврди дека извршил потешка по-
вреда на судиската должност односно на угледот 
на судската служба или дека со својата работа 
покажал дека не е способен за вршење на таа 
должност, 

5. кога ќе се утврди дека немал услови пов-
торно да биде избран за судија, 

6. кога ќе се утврди дека трајно ја загубил 
работната способност за вршење на судската 
функција, 
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7. ако се утврди дека е морално-политички не-
подобен за вршење на судската функција, 

8. ако се утврди дека не е стручно способен за 
вршење на судската функција или дека подолго 
време неуредно ја врши должноста на судија од-
носно дека подолго време не постигнува задоволи-
телни резултати во работата, 

9. кога ќе наполни 40 години пензиски стаж 
(маж) и 35 години пензиски стаж (жена). 

Член 90 
Судијата може да биде разрешен од должнос-

та ако собранието на општината односно Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија од-
лучило, заради намалување обемот на работата, 
да се намали бројот на судските места во судот. 

Се смета дека судијата е разрешен од долж-
носта ако биде укинат судот во кој е избран. 

Член 91 
Судија, кој не е повторно избран или е пред-

време разрешен заради укинување на судот или 
намалување обемот на работата на судот, за шест 
месеци по престанокот на должноста ги задржува 
сите права од работата и врз основа на работата. 
За тоа време има право на личен доход, доколку 
не се вработи претходно, во висина на личниот 
доход, што го примал во последниот месец пред пре-
станувањето на судиската должност, како и на 
другите зголемувања на личниот доход и на дру-
гите примања на судиите. 

Судија кој не е повторно избран или е пред-
време разрешен според одредбите од претходниот 
став, му се става на располагање на собранието 
на општината односно на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија и може за тоа време 
да му се довери вршење на одредени работи кои 
одговараат на неговата стручна подготовка и функ-
цијата што ја вршел. 

Судија, кој наполнил 30 години пензиски стаж 
до денот на разрешувањето, ги задржува правата 
од став 1 на овој член една година по престанокот 
па должноста. 

Член 92 
Судија-поротник ќе биде разрешен од долж-

носта пред истекот на времето за кое е избран: 
1. кога самиот ќе побара да биде разрешен, 
2. кога ќе се утврди дека е недостоен или не-

способен за вршење на судиската функција, 
3. кога ќе се утврди дека неуредно ја врши 

должноста на судија-поротник, 
4. ако се утврди дека е морално-политички не-

подобен за вршење на оваа функција. 

Член 93 
Ако судијата побара да биде разрешен, а над-

лежното собрание не донесе одлука по ова бара-
ње во рок од 3 месеци од денот на поднесувањето 
на барањето, судот, по барање од претседателот на 
судот или од судијата, ќе утврди дека му преста-
нала должноста во судот и за тоа ќе го извести 
надлежното собрание. 

Член 94 
Судија, кој е избран во друг суд односно е из-

бран или именуван на друга должност, не може 
да стапи на таа должност пред надлежното собра-
ние да го разреши од судиската должност. 

Член 95 
Одлука за разрешување од должност на судија 

или судија-поротник поради немање на морално-
политички квалитети може да се донесе само ако 
претходно е спроведена постапка за утврдување 
на причините за разрешување и ако во таа по-
стапка судијата односно судијата-поротник имал 
можност да се изјасни за причините. 

Член 96 
Предлог за отпочнување на постапка за раз-

решување на судија поради причините од точ-
ките 4, 5, 7 и 8 од член 89 на овој закон поднесува 

општата седница на Врховниот суд на Македонија 
односно седницата на судиите на Стопанскиот суд 
на Македонија. Во предлогот ќе се изнесат при-
чините поради кои се предлага отпочнување на 
постапка. 

Предлог за отпочнување на постапката за раз-
решување на судија-поротник наведен во точка 
2—4 од член 92 може да поднесе претседателот на 
судот во кој судијата-поротник е избран. 

Во предлогот мораат да се изнесат причините 
поради кои се покренува постапката за разрешу-
вање. 

За поднесување на предлогот од став 1 на овој 
член ќе се извести републичкиот секретар за пра-
восудство. 

Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија односно соодветното тело на со-
бранието на општината, по предлог или по своја 
иницијатива, донесува одлука за отпочнување и ја 
води постапката за разрешување на судијата. 

Претседателот на судот го известува собрание-
то на соодветната општина односно Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија за тоа де-
ка судијата ги исполнил условите за здобивање со 
право на старосна пензија, кое ќе го разреши од 
должноста и пред истекот на времето за кое е из-
бран. 

За разрешување на судијата и судијата-порот-
ник собранието го известува разрешениот судија 
односно судијата-поротник, судот чиј судија однос-
но поротник е разрешен и Републичкиот секрета-
ријат за правосудство. 

Член 97 
Ако општинскиот суд е установен за подрач-

јето на две и повеќе општини, собранијата на оп-
штините можат да се согласат сите или некои 
работи во врска со изборот и разрешувањето на 
судиите и судиите-поротници, освен изборот на су-
дијата и судија-поротник, да ги врши собранието 
на општината во седиштето на судот. 

Секое собрание на општината од подрачјето 
на општинскиот суд може независно од спогод-
бата од став 1 на овој член да покрене постапка 
за разрешување односно може да разреши судија 
и судија-поротник под услови предвидени со закон. 

Член 98 
На судијата за времето додека се наоѓа на от-

служување на воената обврска, функцијата му ми-
рува. 

4. Отстранување од должност на судија и судија -
поротник 

Член 99 
Судијата ќе се отстрани од должноста додека 

се наоѓа во притвор. 
г Судијата може да биде отстранет од должноста 

додека трае истрагата и ако е отпочната постапка 
за негово разрешување поради тоа што е правосил-
но осуден за кривично дело кое его прави непо-
добен за вршење на судиската функција или зара-
ди потешка повреда на судиската должност. 

Одлука за отстранување во случаите од став 
1 и 2 на овој член за судијата донесува претседа-
телот на судот, а за претседателот на судот прет-
седателот на повисокиот суд. 

Член 100 
Ако против судијата-поротник е отворена ис-

трага или е отпочната постапка за негово разре-
шување од должноста, претседателот на судот нема 
да го повикува судијата-поротник на вршење на 
должноста додека трае кривичната постапка од-
носно постапката за разрешување. 
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Г л а в а VI 

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ, ПРИПРАВНИЦИ И 
ДРУГИ РАБОТНИЦИ ВО СУДОТ 

Член 101 
Во судовите постои потребен број стручни со-

работници, судски приправници и други работници 
за вршење на стручните, административните и по-
мошните работи. 

Во судовите можат да постојат и потребен број 
на редари (судски стражари) за одржување на ре-
дот во судската зграда. 

Положбата, овластувањата и начинот на ра-
ботење на судските редари ги пропишува репуб-
личкиот секретар за правосудство. 

Член 102 
Стручен соработник во суд може да биде ди-

пломиран правник со положен правосуден испит. 
Стручен соработник во Врховниот суд на Ма-

кедонија и Стопанскиот суд на Македонија може 
да биде дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, кој поминал пет години на практика на 
правни работи. 

Стручен соработник во окружен односно окру-
жен стопански суд може да биде дипломиран прав-
ник со положен правосуден испит, кој поминал две 
години на практика на правни работи. 

Член 103 
Стручните соработници им помагаат во рабо-

тата на судиите, ги проучуваат правните прашања 
во врска со работата на судот во некои видови на 
предмети, изработуваат нацрти на судски одлуки, 
земаат тужби на записник, предлози и други под-
несоци и изјави на странките и работат самостојно 
или под надзор и упатство на судија, вршат и 
други стручни работи предвидени со закон или 
со правилник на судот. 

Член 104 
Судски приправник може да биде дипломиран 

правник кој ги исполнува општите услови за вра-
ботување во органите на управата. 

Приправници се вработуваат во општинските, 
окружните и окружните стопански судови и наиз-
менично се распоредуваат на сите работи за да се 
здобијат со практика во сите области на судската 
работа. 

Приправниците можат на определено време да 
се упатат на практика во друг суд, јавно обвини-
телство, јавно правобранителство, орган на упра-
ва или служба за правна помош. 

Траењето на приправничката практика, усло-
вите за стекнување право за полагање на право-
суден испит и програмата и начинот на полагање 
на испитот се уредува со посебен закон. 

На приправник, кој не ќе го положи право-
судниот испит во рок од 2 години му престанува 
својството на приправник во судот. 

По положениот правосуден испит и исполнува-
њето на условите за стажот, приправникот се рас-
поредува на работно место стручен соработник. 

Г л а в а VII 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Постојани судски преведувачи 

Член 105 
За преведување на говор или писмени испра-

ви се поставуваат постојани судски преведувачи. 
Постојаните судски преведувачи ги поставува и 

разрешува републичкиот секретар за правосудство. 
Поблиски одредби за правата и должностите 

на судските преведувачи донесува републичкиот 
секретар за правосудство. 

2« Средства за работа на судовите 

Член 106 
Средства за работа на Врховниот суд на Ма-

кедонија, Стопанскиот суд на Македонија, окруж-
ните и окружните стопански судови обезбедува Со-
цијалистичка Република Македонија, а средства 
за работа на општинскиот суд обезбедува општи-
ната. 

Член 107 
Кога општинскиот суд е установен за подрачја 

на две или повеќе општини, средствата за работа 
на судот спогодбено ги обезбедуваат општините. 

Средствата од претходниот став се предвиду-
ваат во буџетот на општината на чие подрачје е 
седиштето на судот. 

Член 108 
Надоместоците на личните доходи на претсе-

дателот на судот и судиите ги определува Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
односно собранието на општината на начин на кој 
се определуваат надоместоците на личните доходи 
на функционерите што собранието ги избира од-
носно именува. 

Средствата што му се одобрени на судот за 
примање на приправници, за опрема, за стручно 
усовршување на судиите и другите работници и 
за други посебни намени, не можат да се користат 
за друга намена. 

Г л а в а УШ 
САМОУПРАВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 

ВО СУДОВИТЕ 

Член 109 
Прописите за самоуправување на работните лу-

ѓе во органите на управата и средствата за работа 
на органите на управата во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, како и прописите за меѓусебни-
те односи на работниците во здружениот труд се 
применуваат и на работниците во редовните судови, 
ако со овој закон не е поинаку определено. 

Одредбите за одговорноста за повреда на об-
врските, утврдени со општиот акт на работната за-
едница на судот, не се применуваат на судиите. 

Г л а в а IX 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член НО 
Одредбите на член 36—54 на овој закон ќе се 

применуваат од 1 јануари 1977 година. 

Член 111 
Окружните судови, најдоцна до 1 јануари 1978 

година, ќе ш довршат истражните предмети и ќе 
донесат првостепена одлука по кривичните и гра-
ѓанските предмети што ќе ги примат во работа до 
1 јануари 1977 година, а за кои според одредбите 
на овој закон, е надлежен општинскиот суд. 

Член 112 
Стопанскиот суд на Македонија, најдоцна до 

1 јануари 1978 година, ќе ја доврши постапката по 
предметите примени до 1 јануари 1977 година за 
кои, според одредбите на овој закон, се надлежни 
окружните стопански судови. 

Член 113 
Предметите по кои по 1 јануари 1978 година, 

а по^ поднесени правни средства, второстепениот 
суд ќе донесе одлука со која се укинува првосте-
пената одлука, ќе се достават до судот надлежен 
според овој закон. 

Член 114 
Општинските судови Скопје I и Скопје II 

правосилно ќе ги довршат предметите што ги при-
миле до 1 јануари 1977 година а што според изме-
нетата месна надлежност според одредбите на овој 
закон се од надлежност на друг суд. 
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Член 115 
До донесувањето на законот за вонпроцесната 

постапка и законот за извршната постапка, од-
луките на судот во втор степен од овие постапки 
се правосилни. 

По однос на надлежноста на судот за реша-
вање на барањето за заштита на законитоста што 
го поднесува јавниот обвинител, условите за под-
несување на барањето и за другите прашања во по-
стапката, ќе се применуваат одредбите на Законот 
за процесната постапка. 

Член 116 
Општинскиот суд во Неготино ќе отпочне со 

работа на 1 јануари 1977 година. 
Општинскиот суд во Кавадарци по предметите 

примени до 1 јануари 1977 година, за кои е месно 
надлежен Општинскиот суд во Неготино, ќе по-
стапува до 31 декември 1977 година. 

Член 117 
Републичкиот секретар за правосудство ќе го 

определи начинот и постапката за пренесување на 
архивата и несвршените предмети меѓу судовите 
надлежни според досегашните прописи и судовите 
надлежни според овој закон. 

Член 118 
Судиите избрани според досегашните прописи 

остануваат на должност и по влегувањето во сила 
на овој закон. 

Времето за повторен избор) на лицата од став 
1 на овој член се смета од денот на последниот из-
бор на судијата. 

Избор на судиите-поротници ќе се изврши нај-
доцна до крајот на 1976 година. 

Член 119 
На денот кога почнува примената на овој закон, 

престануваат да важат: Законот за судовите од 
општа надлежност („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65); Законот за стопанските судови („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/65); Законот за стварната 
надлежност на редовните судови („Службен весник 
на СРМ" бр. 20/74); Законот за подрачјата на оп-
штинските и окружните судови од општа надлеж-
ност во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРЖ" бр. 16/65 и 19/66); За-
конот за подрачјата на окружните стопански су-
дови во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/65 и 19/66). 

На 1 јуни 1976 година престанува да важи Од-
луката за определување општински судови кои ќе 
бидат надлежни за кривични предмети на мало-
летници од подрачјата на повеќе општински судо-
ви од ист окружен суд („Службен весник на СРМ" 
бр. 27/68). 

Републичките прописи, донесени врз основа на 
законите што престанале да важат, остануваат во 
сила шест месеци по влегувањето во сила на овој 
закон. 

Правилникот за внатрешно работење на судо-
вите (судски деловник) ќе се донесе во рок од 6 
месеци по влегувањето во сила на овој закон. 

Член 120 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македониј а". 

90. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ОБВИНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за јавното обвинител-
ство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 16 март 1976 година. 

Број 06-941 
16 март 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Собранието на Претседателството 

на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Јавното обвинителство е самостоен државен ор-

ган што ги гони сторителите на кривични и други 
со закон определени казниви дела, презема со за-
кон определени мерки за заштита на интересите 
на општествената заедница и вложува правни сред-
ства заради заштита на уставноста и законитоста. 

Член 2 
Јавното обвинителство ја врши својата функ-

ција врз основа на Уставот и законите, а во со-
гласност со политиката утврдена со општите акти 
на собранието на општината односно на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 3 
Јавното обвинителство ги следи и проучува оп-

штествените односи и појави од интерес за оства-
рувањето на своите функции и на собранието на 
општината односно на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и на другите држав-
ни органи и на самоуправните организации и за-
едници им дава предлози за спречување на оп-
штествено-опасните и штетните појави и за за-
цврстување на законитоста, општествената одго-
ворност и социјалистичкиот морал. 

Член 4 
Јавното обвинителство, во рамките на својот 

делокруг, има право и должност да го известува 
собранието на општината односно Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, по нивно 
барање или по своја иницијатива, за примената на 
законите и за својата работа. 

Член 5 
Јавното обвинителство, со поднесување на из-

вештај за својата работа на собранието на оп-
штината односно на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, како и преку сред-
ствата за јавно информирање, ја известува јавноста 
за состојбата на криминалитетот и за другите про-
блеми и појави од општо значење забележани во 
текот на работата. 

Во рамките на законот и во согласност со ин-
тересите на постапката, јавното обвинителство мо-
же да ја информира јавноста како и заинтереси-
раните лица и за одделни случаи по кои поста-
пува. 

Член 6 
Јавното обвинителство по прашањата што се од 

значење за остварување на неговите функции, ка-
ко и по прашањата од заеднички интерес, сорабо-
тува со правосудните органи и со други органи и 
организации. 
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Член 7 
Повисокиот јавен обвинител, може, во соглас-

ност со овој закон, да му дава задолжителни упат-
ства на понискиот јавен обвинител за неговата ра-
бота и да презема вршење на одделни работи за 
кои е надлежен понискиот јавен обвинител. 

Повисокиот јавен обвинител може да го овла-
сти понискиот јавен обвинител да води постапка 
по одделни предмети или да врши определени ра-
боти од надлежност на друг понизок јавен обви-
нител. 

Член 8 
Понискиот јавен обвинител е должен да ги 

извршува задолжителните упатства на повисоки-
от јавен обвинител што упатуваат кон презема-
ње на определени мерки за заштита на интере-
сите на општествената заедница или насочување 
на прогонот заради поефикасно откривање на кри-
вичните дела и стопанските престапи, употреба на 
правни средства или во решавањето на конкретни 
предмети по прашањата за утврдување на фак-
тите и примената на законот. 

Член 9 
Законот со кој се уредуваат правата, обврски-

те и одговорностите на работниците во работните 
заедници во органите на општината и на Републи-
ката се однесува и на работниците во работните 
заедници на јавните обвинителства, ако со овој 
или друг закон не е поинаку одредено. 

Член 10 
Работата во јавното обвинителство се врши на 

македонски јазик. 
Припадниците на другите народи и народности-

те, во остварувањето на своите права и должности 
пред јавното обвинителство имаат право на упо-
треба на својот јазик и писмо. 

Член 11 
Припадниците на другите народи и на народ-

ностите поднесоците, пријавите и изјавите кои се 
однесуваат на преземање на дејствија за кои е 
овластено јавното обвинителство, имаат право да 
ги доставуваат на јазикот на народот односно на-
родноста. 

Член 12 
На припадниците на другите народи и народ-

ности јавното обвинителство ќе им обезбеди усно 
преведување на текот на постапката, на исправите 
и на другите писмени списи, во оној обем во кој 
тоа треба да се стори, имајќи го предвид својство-
то на тоа лице во постапката. 

За ова право ќе се запознае лицето, кое може 
да се откаже од него ако го знае македонскиот ја-
зик, а во записникот ќе се констатира дека лицето 
е поучено за ова право, како и неговата изјава. 

Преведувањето се врши преку преведувач. 

Член 13 
Доколку со статутот на општината, на чие по-

драчје живеат припадници на народностите, е пред-
видена употреба на јазикот на одделна народност, 
пријавите, изјавите и одлуките по нив до општин-
ското јавно обвинителство се поднесуваат и доне-
суваат и на јазикот на таа народност. 

Член 14 
Општинското јавно обвинителство што дејству-

ва на подрачје на општина која со статутот пред-
видува употреба на јазик на одделна народност, 
може да има постојан преведувач на јазикот на со-
одветната народност. 

Член 15 
Трошоците за преведувањето на списите и за 

преведувачот паѓаат на товар на буџетските сред-
ства. 

II. НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАСТУВАЊА 

Член 16 
Во остварување на функцијата на гонење на 

сторители на кривични дела и на стопански пре-
стапи јавното обвинителство се грижи за откри-
вање на сторителите, поднесува барање за пове-
дување на кривична постапка* презема мерки пред-
видени со закон заради правилно насочување на 
претходната постапка, покренува и застапува об-
винение, изјавува редовни и вонредни правни сред-
ства и презема други дејствија предвидени со 
закон. 

Член 17 
Јавното обвинителство презема дејствија за чие 

вршење е овластено со закон во кривичната, по-
стапката по стопански престапи и прекршочната 
постапка. 

Во процесната, вонпроцесната, извршната, 
управната и во другите постапки, јавниот обвини-
тел презема дејствија и врши други работи за чие 
вршење е овластен со посебен закон. 

Член 18 
Заради остварување функцијата на кривично-

то гонење, јавното обвинителство е надлежно со 
органите на гонењето и други органи да утврдува 
и презема потребни мерки за откривање на кри-
вичните дела кои се гонат по службена должност 
и стопанските престапи и за откривање на нивните 
сторители. 

Член 19 
Кога јавниот обвинител на Македонија ќе нај-

де дека поради повреда на закон или на меѓуна-
роден договор постои основ да употреби правно 
средство против извршна судска одлука или одлу-
ка донесена во управна или друга постапка, може 
да бара да се одложи односно прекине извршува-
њето на таквата одлука, ако со нејзиното извр-
шување би можеле да настапат неотстранливи 
штетни последици. 

Барањето за одлагање односно прекршување на 
извршувањето од став 1 на овој член го поднесува 
јавниот обвинител на Македонија, овластен да го 
употреби правното средство против таквата одлу-
ка. Барањето за одлагање односно прекинување на 
извршувањето се поднесува до судот односно ор-
ганот надлежен за дозволување на извршувањето, 
а ако извршувањето е во тек, до судот односно над-
лежниот орган кој го спроведува извршувањето. 

По барање од јавниот обвинител на Македони-
ја судот односно надлежниот орган ќе го одложи 
односно прекине извршувањето. 

Одлагањето односно прекинувањето на извр-
шувањето трае до донесувањето на одлука по прав-
ното средство на јавниот обвинител. 

Одлуката за одлагање односно за прекинува-
ње на извршувањето престанува да важи ако јав-
ниот обвинител на Македонија во рок од 30 дена 
од денот на приемот на одлуката не употреби прав-
но средство. 

Член 20 
Јавното обвинителство е должно од граѓаните, 

државните органи, организациите на здружениот 
труд, месните заедници, други самоуправни орга-
низации односно заедници и други органи, органи-
зации и здруженија да прима пријави, поднесоци 
и изјави по предмети од својата надлежност, за-
ради преземање на дејствија за кои е овластено. 

Јавното обвинителство може да повикува гра-
ѓани и да бара од нив изјави и известувања во 
врска со нивните пријави, претставки и изјави. 

Член 21 
Јавното обвинителство од судовите, државните 

органи, организациите на здружениот труд, другите 
самоуправни организации и заедници и другите ор-
гани, организациите и здруженија може да бара 
да му се доставуваат одредени списи и известува-
ња што му се потребни за преземање на дејствија 
од неговата надлежност. 
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Органите и организациите од претходниот став 
се должни по барање на јавното обвинителство да 
даваат податоци и известувања потребни за в р т е -
ње на неговата функција. 

Член 22 
Јавното обвинителство е должно на судовите 

и на државните органи да им укажува правна по-
мош со доставување на списи или исправи кои се 
наоѓаат кај него потребни за водење на постап-
ката. 

Член 23 
Јавните обвинителства се должни меѓусебно да 

соработуваат и да укажуваат правна помош по 
прашања што се од заеднички интерес во оства-
рувањето на нивната функција. 

Член 24 
Функцијата на јавното обвинителство ја вр-

шат: општинските јавни обвинители, окружните 
јавни обвинители и јавниот обвинител на Маке-
донија. 

Член 25 
Општинското јавно обвинителство се формира 

за подрачје на еден или повеќе општински судови. 
Окружно јавно обвинителство се формира за 

подрачје на окружен суд. 
Јавното обвинителство на Македонија се фор-

мира за територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Седиштето на јавното обвинителство е во се-
диштето на судот. 

Седиштето на јавното обвинителство на Маке-
донија е во Скопје. 

Ш. ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 26 
Во Социјалистичка Република Македонија јав-

ни обвинителства се: 

А. ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

X. Општинско јавно обвинителство во Берово, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Берово, 

2. Општинско јавно обвинителство во Битола, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Битола, 

3. Општинско јавно обвинителство во Гевгели-
ја, за подрачјето на Општинскиот суд во Гев-
гелија, 

4. Општинско јавно обвинителство во Гостивар, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Гостивар, 

5. Општинско јавно обвинителство во Дебар, за 
подрачјето на Општинскиот суд во Дебар, 

6. Општинско јавно обвинителство во Делчево, 
За подрачјето на Општинскиот суд во Делчево, 

7. Општинско јавно обвинителство во Кавадар-
ци, за подрачјето на општинските судови во Ка-
вадарци и Неготино, 

8. Општинско јавно обвинителство во Кичево, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Кичево, 

9. Општинско јавно обвинителство во Крива 
Паланка, за подрачјето на Општинскиот суд во 
Крива Паланка, 

10. Општинско јавно обвинителство во Кочани, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Кочани, 

11. Општинско јавно обвинителство во Кума-
ново, за подрачјето на општинските судови во Ку-
маново и Кратово, 

12. Општинско јавно обвинителство во Ох-
рид, за подрачјето на Општинскиот суд во Охрид, 

13. Општинско јавно обвинителство во Прилеп, 
за подрачјето на општинските судови во Прилеп 
и Крушево, 

14. Општинско јавно обвинителство во Радовиш, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Радовиш, 

15. Општинско јавно обвинителство во Ресен, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Ресен, 

16. Општинско јавно обвинителство во Свети 
Николе, за подрачјето на Општинскиот суд во Све-
ти Николе, 

17. Општинско јавно обвинителство во Скопје, 
за подрачјето на општинските судови Скопје I и 
Скопје П. 

18. Општинско јавно обвинителство во Струга, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Струга, 

19. Општинско јавно обвинителство во Стру-
мица, за подрачјето на Општинскиот суд во Стру-
мица, 

20. Општинско јавно обвинителство во Титов 
Велес, за подрачјето на Општинскиот суд во Ти-
тов Велес, 

21. Општинско јавно обвинителство во Тетово, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Тетово, и 

22. Општинско јавно обвинителство во Штип, 
за подрачјето на Општинскиот суд во Штип. 

В. ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 
1. Окружно јавно обвинителство во Битола за 

подрачјето на Окружниот суд во Битола и Окруж-
ниот стопански суд во Битола, 

2. Окружно јавно обвинителство во Штип, за 
подрачјето на Окружниот суд во Штип и Окруж-
ниот стопански суд во Штип, и 

3. Окружно јавно обвинителство во Скопје, за 
подрачјето на Окружниот суд во Скопје и Окруж-
ниот стопански суд во Скопје. 

В. ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

Јавно обвинителство на Македонија за терито-
ријата на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 27 
Секое јавно обвинителство има службен на-

зив, кој се истакнува на зградата во која е сме-
стено обвинителството. 

Називот на јавното обвинителство го содржи 
и местото и седиштето на јавното обвинителство 
како и називот и грбот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Печатот на јавното обвинителство го содржи 
називот и грбот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и називот и седиштето на јавното обви-
нителство. 

Член 28 
Секое јавно обвинителство постапува во гра-

ниците на својата стварна и месна надлежност, ако 
со закон не е поинаку определено. 

Член 29 
Јавните обвинителства во остварување на сво-

ите функции постапуваат: 
— општинското јавно обвинителство пред оп-

штинскиот суд, 
— окружното јавно обвинителство пред окруж-

ниот суд и окружниот стопански суд, 
— Јавното обвинителство на Македонија пред 

Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд 
на Македонија. 

Јавното обвинителство постапува и пред дру-
ги органи од својата територија односно подрачје 
кога е за тоа овластено со посебен закон. 

Во надлежност на општинското јавно обвини-
телство спаѓаат и работите кои со закон не се да-
дени во надлежност на другите јавни обвинител-
ства. 

Член 30 
Јавниот обвинител го претставува јавното об-

винителство, раководи со неговата работа и врши 
други права и должности со овој или друг закон 
или општ акт на јавното обвинителство. 

Јавниот обвинител може да има еден или по-
веќе заменици. 

Заменикот на јавниот обвинител може да вр-
ши секое од дејствијата во постапката пред судот 
и пред другите државни органи за кои според за-
конот е овластен јавниот обвинител. 

Бројот на замениците на јавниот обвинител го 
одредува надлежното собрание на општината од-
носно Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 
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Член 31 
Кога јавниот обвинител е отсутен или спречен 

да ја врши својата должност, го заменува замени-
кот што тој ќе го одреди. 

Во случај на отсутност или спреченост на оп-
штинскиот јавен обвинител кој нема заменик, 
окружниот јавен обвинител може времено да го 
упати својот заменик, најдолго шест месеци во една 
календарска година, да врши работи во соодвет-
ното општинско јавно обвинителство, или да од-
реди тие работи времено да ги врши јавен обви-
нител или негов заменик од друго општинско јав-
но обвинителство од подрачјето на истото окруж-
но јавно обвинителство. 

Член 32 
За јавен обвинител и заменик на јавниот об-

винител може да биде именуван државјанин на 
СФРЈ, кој е дипломиран правник и кој е морал-
но-политички подобен за вршење на таа функција. 

За општински или окружен јавен обвинител и 
нивни заменик може да биде именувано лице кое, 
покрај условите од претходниот став, има положе-
но правосуден испит. 

Член 33 
Јавниот обвинител и неговиот заменик се име-

нуваат на осум години, а по истекот на тој пе-
риод можат повторно да бидат именувани. 

Јавниот обвинител, односно неговиот заменик 
кој не ќе биде повторно именуван или ќе биде 
предвреме разрешен заради укинување на јавното 
обвинителство или намалување обемот на работа-
та, во него, ги задржува сите права од трудот и 
врз основа на трудот за време од шест месеци по 
престанокот на функцијата. За тоа време тој има 
право на личен доход, доколку не се вработи, во 
висина на личниот доход што го примал во послед-
ниот месец пред престанувањето на функцијата, 
како и на зголемувањата на личниот доход и на 
другите примања на јавните обвинители односно 
заменици. 

Јавниот обвинител односно неговиот заменик 
кој не е повторно именуван или ќе биде предвре-
ме разрешен според одредбите од претходниот став, 
се става на располагање на собранието на општи-
ната односно на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и за тоа време може да му се 
довери вршење на одредени работи кои одгова-
раат на неговата стручна подготовка и функцијата 
што ја вршел. 

Јавниот обвинител односно неговиот заменик 
кој наполнил 30 години пензиски стаж до денот на 
разрешувањето, ги задржува правата од став 2 на 
овој член една година по престанокот на функ-
цијата. 

Член 34 
Општинскиот јавен обвинител и неговиот за-

меник ги именува и разрешува од должност собра-
нието на општината, по предлог на соодветното те-
ло определено со статутот на општината, а по прет-
ходно прибавено мислење од јавниот обвинител на 
Македонија. 

Доколку општинското јавно обвинителство деј-
ствува на подрачје на општински суд за две или 
повеќе општини, именувањето и разрешувањето од 
должност го вршат собранијата на тие општини, 
според претходниот став. 

Член 35 
Окружните јавни обвинители и нивните заме-

ници и замениците на јавниот обвинител на Маке-
донија ги именува и разрешува од должност Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, по предлог од Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата, а по претходно прибавено 
мислење од јавниот обвинител на Македонија. 

Член 36 
Јавниот обвинител за својата работа и за ра-

ботата на јавното обвинителство му одговара на 
Собранието што го именува и разрешува. 

Заменикот јавен обвинител за својата работа му 
одговара на јавниот обвинител и на собранието што 
го именува и разрешува. 

Член 37 
Пред стапувањето на должност јавниот обви-

нител и неговиот заменик даваат свечена изјава 
пред претседателот на собранието што ги именува, 
која гласи: 

„Изјавувам дека при вршењето на својата 
должност ќе се залагам за развојот на социјали-
стичката самоуправна заедница и за остварување 
на заедничките интереси на работничката класа и 
на работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка 
Република Македонија и Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и за остварување на 
општествено-економските и другите самоуправни 
односи и права на самоуправните организации и 
заедници и на работните луѓе и дека ќе се при-
држувам за Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, законите и дека ќе 
постапувам согласно со политиката утврдена со 
општите акти на Собранието, дека својата должност 
ќе ја вршам совесно и одговорно и дека ќе го 
штитам поредокот на Социјалистичка Република 
Македонија и на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија." 

Член 38 
Јавниот обвинител и неговиот заменик не мо-

жат да бидат делегати во собранието на опште-
ствено-политичката заедница која ти именува ниту 
да вршат работа или служба што е несврзлива со 
нивната функција. 

Како несврзливи со јавно обвините леќата функ-
ција се сметаат работите чие вршење посредно или 
непосредно може да влијае врз самостојноста и не-
зависноста на јавниот обвинител и на неговите 
заменици, како и работите кои се однесуваат на 
укажување правна помош на физички и правни 
лица кои посредно или непосредно можат да вли-
јаат врз личниот доход на јавниот обвинител. 

Кои работи се несврзливи со јавнообвинител-
ската функција одлучува јавниот обвинител на 
Македонија. 

Член 39 
Јавниот обвинител ќе биде разрешен од долж-

ност пред истекот на времето за кое е именуван: 
— ако самиот побара да биде разрешен, 
— ако биде осуден за кривично дело на безус-

ловна казна затвор во траење подолго од 6 (шест) 
месеци, 

— ако се утврди дека извршил потешка по-
вреда на должноста односно функцијата што ја 
врши, 

— ако се утврди дека трајно ја загубил работ-
ната способност за вршење на јавнообвинителската 
функција, 

— ако неговото постапување во работата не е 
во согласност со политиката утврдена со општите 
акти на собранието на општината односно на Со-
бранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, 

— ако се утврди дека е морално-политички не-
подобен за вршење на јавнообвинителската, функ-
ција, 

— ако се утврди дека не е стручно способен за 
вршење на јавнообвинителската функција или 
дека подолго време неуредно или неодговорно ја 
врши должноста односно подолго време не постиг-
нува задоволителни резултати,. 

— ако наполни 40 години пензиски стаж (маж) 
или 35 години пензиски стаж (жена), и 

— ако биде укинато јавното обвинителство или 
ако собранието на општината односно - Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија го на-
мали бројот на работните места заменици на јавни 
обвинители, поради намалување обемот на рабо-
тата. 
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Член 40 
Кога јавниот обвинител ќе побара да биде раз-

решен од должност, а надлежното собрание не до-
несе одлука по барањето во рок од три месеци од 
денот на поднесувањето на барањето, јавниот об-
винител на Македонија, по негово барање, ќе 
утврди дека му престанала должноста и за тоа 
ќе го извести надлежното собрание. 

Член 41 
Одлука за разрешување од должност на јав-

ниот обвинител поради причините од член 39, став 
1, алинеја 3, 5, 6 и 7 може да се донесе само ако 
претходно е спроведена постапка за утврдување 
на причините за разрешувањето и ако во таа по-

стапка јавниот обвинител имал можност да се из-
јасни по нив. 

Предлог за отпочнување на постапка за разре-
шување на јавниот обвинител поради причините од 
член 39, став 1, алинеја 3, 5, 6 и 7 дава јавниот 
обвинител на Македонија. 

Одлука за отпочнување на постапка за разре-
шување, по предлог или по своја иницијатива, до-
несува соодветното тело одредено со статутот на 
собранието на општината односно Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 42 
Окружниот и општинскиот јавен обвинител ќе 

бидат отстранети од должноста ако против нив е 
поведена кривична постапка за кривично дело кое 
ги прави недостојни за вршење на јавнообвинител-
ската должност или додека трае притворот. 

Окружниот и општинскиот јавен обвинител ќе 
бидат отстранети од должноста ако против нив 
е покрената постапка за разрешување поради тоа 
што се осудени за кривично дело на безусловна 
казна затвор во траење подолго 6 (шест) месеци, 
од денот на правносилноста на пресудата; поради 
морално-политичка неподобност или потешка по-
вреда на должноста, од денот на покренувањето на 
постапката за разрешување од должноста. 

Член 43 
Одредбите од членовите 39—42 на овој закон се 

однесуваат и ќе се применуваат и на замениците на 
јавниот обвинител. 

Член 44 
Во јавните обвинителства за работа на правни 

работи се вработуваат потребен број работници кои 
се дипломирани правници со правосуден испит, 
под услови и постапка предвидена за вработување 
во органите на управата. 

За приправник може да биде назначен дипло-
миран правник кој ги исполнува општите услови 
за вработување. 

Приправникот се распоредува на сите работи 
и му се овозможува да се здобие со практика во 
сите области на работата во јавното обвинителство 
односно судот. 

Прописите за траењето на приправничката 
практика, условите за стекнување право на по-
лагање на правосуден испит, програмата и начи-
нот на полагање на испитот се однесуваат и на 
приправниците во јавното обвинителство, 
ј На приправник кој не ќе го положи правосуд -
ниот испит во рок од 2 години му престанува свој-
ството на приправник во јавното обвинителство. 

По полагањето на правосудниот испит и испол-
нувањето на условите за стажот, приправникот се 
распоредува на работно место стручен соработник. 

Член 45 
За вршење на други стручни., финансиски, ад-

министративно-технички и други работи во јавно-
то обвинителство се вработуваат определен број 
работници со соодветна стручна и друга подго-
товка. 

Член 46 
Работите со кои се обезбедуваат услови за 

правилно работење во јавното обвинителство се 
вршат во рамките на јавнообвинителската управа. 

Работите од јавнообвинителската управа ги вр-
ши јавниот обвинител врз основа на овластувањата 
утврдени со закон или со општ акт на јавното об-
винителство. 

Член 47 
Јавниот обвинител се грижи за обезбедување 

на услови за правилна работа во јавното обвини-
телство, го донесува и утврдува распоредот на ра-
ботите, врши и други работи кои со закон или 
друг општ акт му се ставени во надлежност. 

Јавниот обвинител е одговорен за вршење на 
работите од јавнообвинителеќата управа. 

Член 48 
Прописите за внатрешно работење и водење 

евиденција во јавните обвинителства ги пропишу-
ва јавниот обвинител на Македонија. 

Упатство за водење на единствена евиденција 
во јавните обвинителства донесува јавниот обвини-
тел на Македонија. 

Член 49 
Внатрешната организација како и систематиза-

цијата на работните места во општинското јавно 
обвинителство, освен за бројот на замениците на 
јавниот обвинител, ја утврдува јавниот обвинител 
во согласност со извршниот орган на собранието на 
општината во седиштето на општинското јавно 
обвинителство. 

Доколку општинското јавно обвинителство е 
формирано за две или повеќе општини, за систе-
матизацијата од претходниот став извршниот ор-
ган на собранието на општината ќе даде соглас-
ност, откако таква ќе добие и од извршните ор-
гани на собранијата на другите општини. 

Внатрешната организација и систематизација 
на работните места во окружните јавни обвини-
телства и Јавното обвинителство на Македонија, 
освен бројот на замениците на јавниот обвинител, 
ја утврдува окружниот односно јавниот обвинител 
на Македонија во согласност со Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

IV. ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

Член 50 
Функцијата на јавното обвинителство во рам-

ките на правата и должностите на Републиката, 
ја врши јавниот обвинител на Македонија. 

Член 51 
За јавен обвинител на Македонија и за заме-

ник на јавниот обвинител на Македонија може да 
биде именуван државјанин на СФРЈ, дипломиран 
правник, кој се истакнал како правен стручњак и 
кој е морално-политички подобен за вршење на таа 
функција. 

Јавниот обвинител на Македонија за својата 
работа му одговара на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија. 

Член 52 
Јавниот обвинител на Македонија вложува 

правни средства за кои е овластен со закон во 
работите за кои е надлежен Врховниот суд на Ма-
кедонија и врши други работи определени со 
закон. 

Член 53 
Јавниот обвинител на Македонија поведува 

постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на прописи, општи акти и самоуправни оп-
шти акти кога ќе се постави прашање за нивната 
уставност и законитост во работата на јавното 
обвинителство. 

Јавниот обвинител на Македонија постапката 
ја поведува пред Уставниот суд на Македонија и 
Уставниот суд на Југославија. 
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Кота општинскиот или окружниот јавен обви-
нител оцени дека има место за поведување на 
постапка за оценување на уставноста и законито-
ста на прописи, општи акти или самоуправни ак-
ти, ќе го извести за тоа јавниот обвинител на Ма-
кедонија. 

Член 54 
Јавното обвинителство на Македонија ги следи 

и проучува проблемите од практиката на јавните 
обвинителства кои се од интерес за примена на 
законите. 

Член 55 
Јавното обвинителство на Македонија може да 

му дава иницијатива на Сојузното јавно обвинител-
ство, на републичките или покраинските јавни об-
винителства, за формите на договарање заради 
заземање на заеднички начелни становишта по 
прашања што се од интерес за примена на закон 
и слично. 

Член 56 
Јавното обвинителство соработува со Републич-

киот секретаријат за правосудство по прашањата 
за усовршување на организацијата, решавањето на 
кадровските, материјалните и други услови за ра-
бота, како и по други прашања од заеднички ин-
терес. 

Републичкиот секретаријат за правосудство мо-
же да бара од Јавното обвинителство на Македони-
ја податоци и известувања потребни за вршење на 
работите од неговата надлежност. 

V. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛСТВА 

I 

Член 63 
Општинските јавни обвинителства во Берово, 

Битола и Охрид предметите што ќе ги примат до 
1 јануари 1977 година, а по кои би биле месно 
надлежни општинските јавни обвинителства во 
Делчево, Ресен и Струга, ќе ги довршат до влегу-
вањето во правна сила на обвинението, а најдоцна 
до 1 јануари 1978 година. 

Член 64 
Окружните јавни обвинителства предметите 

што ќе ги примат до 1 јануари 1977 година, а кои 
според одредбите на овој закон се во надлежност 
на општинското јавно обвинителство односно оп-
штинскиот суд, ќе ги довршат до влегувањето во 
правна сила на обвинението, а најдоцна до 1 ја-
нуари 1978 година. 

Член 65 
Јавниот обвинител на Македонија ќе го опре-

дели начинот и постапката на пренесување на ар-
хивата и на несвршените предмети меѓу јавните 
обвинителства надлежни според досегашните про-
писи и јавните обвинителства надлежни според 
овој закон. 

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

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

Член 57 
Средствата за работа на Јавното обвинител-

ство на Македонија и окружните јавни обвинител-
ства се обезбедуваат со буџетот на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 58 
Средствата за работа на општинското јавно об-

винителство се обезбедуваат со буџетот на оп-
штината во чие седиште е општинското јавно 
обвинителство. 

Кога општинското јавно обвинителство е уста-
новено за подрачјето на општински судови за две 
или повеќе општини, средствата за работа на тоа 
јавно обвинителство ги обезбедуваат тие оп-
штини. 

Средствата од претходниот став се предвидуваат 
во буџетот на општината на чие подрачје е се-
диштето на јавното обвинителство. 

Член 59 
Надоместоците на личните доходи на јавниот 

обвинител и заменикот на јавниот обвинител ги 
определува собранието на општината односно Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на начин на кој се определуваат надоместоците 
на личните доходи на функционерите што ги изби-
раат односно именуваат тие собранија. 

VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 60 
Јавните обвинители и нивните заменици, име-

нувани според досегашните прописи, остануваат на 
должност и по влегувањето во сила на овој закон. 

Времето потребно за повторно именување на 
лицата од претходниот став се смета од денот на 
последното именување. 

Член 61 
Организацијата на јавното обвинителство пред-

видена со овој закон ќе се усогласи со одредбите 
на овој закон најдоцна до 1 јануари 1977 година. 

Член 62 
Општинските јавни обвинителства во Делчево, 

Ресен и Струга ќе отпочнат со работа на 1 јану-
ари 1977 година. 

91. 
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 ФОРМИРАЊЕ НА 
СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТ-
СТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕН-
ТАРНИ НЕПОГОДИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ „НЕДЕЛА 

НА СОЛИДАРНОСТА" 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за формирање на средства на солидарноста 
на Социјалистичка Република Македонија за от-
странување на последиците од елементарни непо-
годи за воведување „Недела на солидарноста", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 16 март 1976 година. 

Број 06-905 
16 март 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА 
СР МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОС-
ЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ЗА 
ВОВЕДУВАЊЕ „НЕДЕЛА НА СОЛИДАРНОСТА" 

Член 1 
Во Законот за формирање на средства на со-

лидарноста на Социјалистичка Република Македо-
нија за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди и за воведување „Недела на со-
лидарноста" („Службен весник на СРМ" бр. 30/74 
и 36/74), по член 10 се додаваат два нови члена 
кои гласат: 

„Член 10-а 
Контрола на издвојувањето и уплатувањето на 

средствата на солидарноста од член 5, став 1, точ-
ка 1 и 2 и член 7 на овој закон, врши Службата 
на општественото книговодство во СР Македонија. 
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Член 10-6 
Во поглед на враќањето, застареноста и напла-

тата на средствата на солидарноста од член 5, 
став 1, точка 3 и А на овој закон, се применуваат 
соодветните прописи за даноците на граѓаните". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-, 
пиј а листичка Република Македонија". 

92. 
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 ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА КНИ-
ГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Законот за книговодството на организа-
циите на здружениот труд од општествените деј-
ности, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 16 март 1976 година. 

Бр. 06-874 
16 март 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Законот за книговодството на организациите на 

здружениот труд од општествените дејности 
(,,Службен весник на СРМ", број 13/73) престанува 
да важи. 

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

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

93. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 

338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија, член 42 од Законот за 
судовите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" број 41/75), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 16 март 1976 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ПОСТОЈАНИ 
СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

Во Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола се избираат: 

за претседател: Наум Пал игора, судија на Ок-
ружниот суд во Битола, 

за постојани судии: Вангел Груевски, секретар 
на Општествено-политичкиот собор на Собранието 
на општина Битола, 

Михајло Нојков, раководител на работна гру-
па во Општинската заедница за вработување — 
Битола, 

II 
Во Основниот суд на здружениот труд во Скоп-

је се избираат: 
за претседател: Александар Топличански, прет-

седател на Општинскиот суд Скопје II, 
за постојани судии: Зико Зиков, шеф на Кад-

ровската служба во Стопанската банка — Дирек-
ција — Скопје, 

Љубинка Муратовска — Маркова, судија на 
Општинскиот суд — Скопје I, 

Димитар Тодоровски, шеф на Општокадров-
скиот сектор во ф-ката за цемент „Усје" — Скопје, 

Димитар Узунов, вработен во „Младина" — 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија 
— Скопје. 

III 
Во Основниот суд на здружениот труд во Штип 

се избираат: 
за претседател: Стојан Трендов, директор на 

Водостопанството — Кочани, 
за постојани судии: Деница Кралева — Цацкова, 

секретар на „Нова трговија" — Штип, 
Драги Танчев, судија на Окружниот суд — 

Штип. 

IV 
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 

Бр. 06-866 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието наСРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

94. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 

338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија, член 42 од Законот за 
судовите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" број 41/75), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница 
на сите собори, одржана на 16 март 1976 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 

ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА СУДОТ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА СЕ 

ИЗБИРААТ: 

— Абдура Абдурахман, на работа во Ф-ка „Га-
зела"; 

— Андоновски Павле, на работа во ХЕ „Шпи-
ље" — Дебар; 

— Александрова Димитрова Деса, логопед во 
работната единица депанданс за слух, говор и глас 
во Битола; 

— Апостолова Анастасија, ш е ф на сметковод-
ството во „Водостопанство" ОТР „Преспанско езе-
ро" — Ресен; 

— Атанасовски Симо, раководител на Стопан-
ската банка — Делчево; 
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— Бебекоски Гаврил, раководител на трговија 
во ГЗП „Дримкол" — Вевчани; 

— Бојчевски Јани, шеф на погон во „Авто-ре-
монт" — Битола; 

— Блажевски Јорданов Пејко, виши советник 
во Стопанската банка — Скопје; 

— Велески Крсте, директор на Општиот сек-
тор во „Електро-монтажа" — Охрид; 

— Видически Видое, директор на Домот на кул-
турата — Охрид; 

— Велиу Абдураман, КВ работник во ООЗТ 
„Неметали" на ХЕК „Југохром"; 

— Гацев Коста, ВКВ работник во претприја-
тието „Киро Чучук" — Титов Велес; 

— Георгиев Георги, секретар на ООЗТ за про-
мет „Прогрес" — Св. Николе; 

— Гошев Ристо,, економист во „Југо-тутун" 
ООЗТ „Борис Кидрич" — Струмица; 

— Девалиев Јован, на работа во ТП „Солун", 
Комерцијално одделение — Гевгелија; 

— Дедиќ Тодор Лилјана, самостоен референт за 
самоуправување и нормативна дејност во „Југопет-
рол" — Скопје; 

— Димовски Јован Филип, багерист во ф-ка 
за цемент „Усје" — Скопје, ООЗТ — Рудник; 

— Димовски Тодор Крсте, на работа во Ж Т П 
— Погон за влеча на возови — референт на тех-
ничка оперативна група — Скопје; 

— Димова Павлина, на работа во „Јака" — 
Радовиш; 

— Додовски Панде, ВД раководител на Маши-
но-техничко одделение во ЗИК „Пелагонија" —• 
ф-ка за шеќер — Битола; 

— Ѓорѓевиќ Љубинка, на работа во претпри-
јатието „Чистота и зеленило" — шеф на работна 
заедница — Куманово; 

— Гулер Селим, на работа како новинар во 
редакцијата „Бирлик" — Скопје; 

— Заев Гоце, ВКВ работник во ЗИК „Стру-
мица", ООЗТ „Моша Пијаде" — Струмица; 

— Иванов Иван, директор на ГП „Гранит" — 
Делчево; 

— Идризи Неџат, секретар на Самоуправната 
интересна заедница на културата во Тетово; 

— Илијоски Владо, возач на Данпер во Рудни-
ци и железарница — Скопје — Рудник Демир Хи-
сар — Сопотница; 

— Илиев Мише, на работа во РИК „Силекс" — 
Кратово; 

— Илиеска Димо Лепосава, правник во „Тутун-
скиот комбинат" — Прилеп; 

— Јанев Јордан, класер во ШИК — Радовиш; 
— Јевтиќ Јован Сретен, ВД директор на ООЗТ 

— Геолошка служба во ХЕК „Југохром" — Јегу-
иовци; 

— Јовановски Јордан Тодор, на работа во Ж Т П 
ООЗТ — Погон за влеча на возови — Скопје; 

— Јовевски Ристо, ВКВ работник во Трговско-
то претпријатие „Тигар" — Крива Паланка; 

— Колевски Јованчо, мошинобравар на текс-
тилни машини во „Алкалоид" — Скопје, ООЗТ 
„Завој ни материј али"; 

— Кокотанова Милена, професор во гимнази-
јата — Штип; 

— Котевски Илија Доше, пом. директор во 
ООЗТ „Електрометал" при интер-промет — Скопје; 

— Кузмановска Кузман Перса, на работа во 
„Технометал — Македонија" •— Скопје; 

— Кузмановски Ицко д-р Петар, инфектолог 
во Медицинскиот центар — Прилеп; 

— Ку јунџиски Никола, раководител на Одде-
лението за самоуправни односи и информирање, во 
ф-ка за заварување на цевки „11 октомври" — 
Куманово; 

— Максудовски Музафер, ВКВ работник во 
ОЗТ „Преспанско Езеро" — Ресен; 

— Мандиќ Драгољуб Јелена, на работа во 
„Конзерва-експорт" — Скопје; 

•— Марку Љутви, директор на Општествениот 
дом „Скопје" — Дебар; 

— Мешков Мирослав, на работа во Медицин-
ски центар — Титов Велес; 

— Мишев Мишко, секретар на ф-ката за гра-
дежни материјали „8-ми ноември" —• Неготино; 

— Митрушев Михаилов Јордан, на работа во 
ф-ката за хартија и целулоза во Кочани; 

— Мислими Демир Мислим, ВКВ работник во 
ф-ка „Силика" — Гостивар; 

— Михајловска Душан Нада, на работа во Ме-
дицински центар — Гостивар; 

— Митовска Вера, правник во ф-ката за де-
коративни ткаенини „Карпош" — Крива Паланка; 

— Милев Тихомир, лекар во Медицински цен-
тар — Штип; 

— Миовска Дафинка, наставник во ЦОУ „Ван-
чо Китанов" — Пехчево; 

— Милеска Љуба, на работа во ОЗТ „Отекс" 
— Охрид; 

— Мицевска Милица, учителка во ОУ „д-р Тр. 
Пановски" — Битола; 

— Муртезани Алирами, на работа во „Тетекс" 
— Тетово; 

— Муртиши Адем, на работа во ООЗТ — Пи-
лана при ДК во Струга; 

— Насковски Александар Славе, раководител 
на Општата служба во ЗИК „Скопско поле" — 
Скопје; 

— Неделковски Љубе, раководител на Општо-
кадровскиот сектор во Текстилниот комбинат „Ви-
то ла-текст"— Битола; 

— Нешовски Тодор Душко, шеф на конструк-
ција во „Раде Кончар" — Скопје; 

— Николова Вера, на работа во ф-ка „Европа" 
•— Скопје; 

— Николовски Андре, шеф на сала во Угост. 
прет. „Илинден" — Крушево; 

— Николов Владо, ВКВ работник во „Напре-
док" — Штип; 

— Николов Павле, на работа во Трговско прет. 
„Пролетер" — Неготино; 

— Османи Регаипе, учителка во основното учи-
лиште „Бајрам Шабани" — Куманово; 

— Пешиќ Велко, секретар на Културно-прос-
ветната заедница на општината — Куманово; 

— Рамаданов Енвер, на работа во Универзитет-
ската печатница •— Скопје; 

— Ристевски Љубе, ВКВ работник во ТП „Но-
ва трговија" — Кратово; 

— Салмани Емина Шефик, на работа во ЕМУЦ 
— Гостивар; 

— Сеизова Елисавета, на работа во ТП „Ви-
шешница" — Кавадарци; 

— Софрониоски Софронија, на работа во ОЗТ 
„Водовод" и Станбено-комунални работи „Кому-
налец" — Кичево; 

— Солтирова д-р Љубинка, шеф на епидемио-
логија во Здравниот дом Кочани; 

— Симј ановски Борко, работоводител во „Елек-
тромакедонија" — Скопје — ООЗТ електрична цен-
трала Охрид — единица на здружен труд Маке-
донски Брод; 

— Спахил Илјаз, КВ машинобравар во ф-ката 
„Тане Цаневски" — Кичево; 

— Стојанов Ѓуро, на работа во „Тиквеш-транс" 
— Кавадарци; 

— Сој ковска Љубица, наставник во ОУ „Анд-
реа Савески" — Тетово; 

— Стојановски Атанас, раководител во ф-ката 
за акумулатори „3летово" — Пробиштип; 

— Стефановски Борис, раководител на машин-
скиот парк при ЗИК „Овче поле" — ООЗТ погон 
— Свети Николе; 

— Стоилова Елена, КВ работник во ЗИК „Зо-
ра" — Гевгелија; 

—• Стој ческа Антинула, шеф по план и анали-
за на Собранието на општина •— Крушево; 

•— Таљат Авдураман Авче, уредник на албан-
ска емисија на „Радио—Скопје"; 

—• Талески Силјан Душан, управник на Цен-
тарот за марксистичко образование во Работнич-
киот универзитет „Кочо Рацин" — Скопје; 

— Тасевски Аксентие а, работник во Стол ирско-
то претпр. „1 Мај" — Куманово; 
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— Танчев Киро, секретар на ОЗТ „6-ти Ноем-
ври" — Валандово; 

— Трај кова Славица, на работа во „Центроко-
лониј ал" — Скопј е; 

— Тодоровски Јане д-р Петар, заменик дирек-
тор на Институтот за тутун — Прилеп; . 

— Трчкова Татјана, на работа во Гимназијата 
„Кочо Рацин" — Титов Велес; 

— Трајковски Данчо, на работа во Свиларски 
комбинат „Нонча Камишова" — Титов Велес; 

— Трпков Методи, директор на Текстилното 
училиште — Штип; 

— Ќаев Алеко, 
— Хаџитосева Аница, професор на Вишата зем-

јоделска школа — Струмица; 
— Цвеиќ Живоин Симо, ВКВ работник во ф -

ката „Микрон" — Прилеп; 
— Патаровски Трахков д-р Љубомир, асистент 

на Интерната клиника — Скопје; 
— Чаршавски Михаил, на работа при ЗДИШ 

„30 август" — Виница; 

II 

ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО БИТОЛА СЕ 

ИЗБИРААТ: 

— Абдуловски Назим, на работа во Металско-
преработувачка индустрија „Металец" — Битола; 

— Ајтен Лита, на работа во ф-ката „Стружан-
ка" — Струга; 

— Андоноски Петко, на работа во „Дехитекс" 
— Демир Хисар; 

— Ангеловски Јане, секретар на ОЗТ „Лих-
нида" — Охрид; 

— Ангеловски д-р Гере, началник на болничко 
одделение во Болницата за коснозглобна ТБЦ — 
Охрид; 

— Ангелоски Мите, работоводител на „Електро 
— Струга" — Струга; 

Апостолоски Славе, на работа во „ХТ Дра-
говиќ" — Охрид; 

— Балабан Марија, шеф на правна служба 
на Градежното претпријатие „Трудбеник" — Ох-
рид; 

— Бавти јари Ислам, наставник во Централното 
основно училиште во е. Радолишта; 

— Башуроски Ристо, пом. директор на Меди-
цинскиот центар — Струга; 

—• Башеска Божин Ружа, на работа во СОК — 
Прилеп; 

— Бекировски Елез, КВ електричар во ОЗТ 
„Светлост" — Ресен; 

— Булоска Климентина, началник во Одделе-
нието за организација и унапредување на работата 
во ООЗТ „ХТ Драговиќ" — Охрид; 

— Бучукоски Блаже, на работа во Станбено-
комуналното претпријатие — Демир Хисар; 

— Велј анова Цвета, на работа во Установата 
за претшколско воспитување „Естреја Мара" — 
Крушево; 

— Верушески Пере, одговорен на возниот парк 
и механизација во ООЗТ ХБ „Глобочица" — Стру-
га; 

— Гацоски Велко, на работа во Авто турист 
— Скопје; 

— Гулески Бранко, раководител на објект во 
ООЗТ „Утро турист" — Струга; 

— Дарковски Симеон, раководител на стопан-
ска единица во Земјоделското стопанство „Овош-
тар", е. Кажани; 

— Дамј ановски Димитар, наставник во ЦОУ 
„Н. Карев" — Крушево; 

— Димзов Борис, директор на општ сектор во 
ОЗТ „Отекс" — Охрид; 

— Донку Хариклица, секретар на ОЗТ — Зла-
тара — Крушево; 

— Дој ниноски Томе, на работа во Електро-ма-
кедонија — Охрид; 

— Георгиевски Здравко, шеф на сала во хо-
тел „Палас" — Охрид; 

— Ѓорѓиески Стефан, референт по план и 
анализа во „Градинар" — Охрид; 

— Еленчевски Симо, на работа во ШИП „Прес-
па" — Ресен; 

— Ефтимова Ружа, технички секретар во ОК 
на ССММ — Ресен; 

— Жупаноски Гоко, шеф на ООЗТ за волнени 
и синтетички производи во ф-ка „Стружанка" — 
Струга; 

— Иваноска Пандора, на работа во ОЗТ — 
ТИК „Илинденка" — Крушево; 

— Иванова Лилјана, секретар на фабриката 
„Преспатекс" — Ресен; 

— Имероски Енвер, на работа во установа за 
комунални услуги — Струга; 

— Јанушески Јован Драги, главен инженер на 
производен погон во Монтажно-инсталатерското 
претпријатие „Димче Мирчески — Банкарот" — 
Прилеп; 

— Јовановски Кире, референт на општо-кад-
ровски сектор во Лозаро-винарски комбинат „Ло-
зар" — Битола; 

— Јосифовски Најдо, на работа во Угостител-
ско-трговското претпријатие „Младост" — Демир 
Хисар; 

— Јорданоска Илија Стевка, на работа во елек-
тро-лабораторијата на Енергоинвест — фабрика „11 
Октомври" — Прилеп; 

— Јованоски Димко Томислав, лекар во Ме-
дицинскиот центар — Прилеп; 

— Јуруковски Лазе, на работа во ЗИК „Пела-
гонија" — фабрика за шеќер — Битола; 

— Јурукова Васка, референт за одржување на 
станбениот фонд во Станбено претпријатие — Де-
бар; 

— Котевски Благој, раководител на градилиште 
во Водостопанското претпријатие „Пелагонија" — 
Битола; 

— Кокалевски Драган, раководител на ОЗТ 
— дијагностичка гранка во Медицинскиот центар 
— Битола; 

— Ковачевски Илија, шумарски инженер во 
Шумско-производното претпријатие „Бигла" — Д. 
Хисар; 

— Костоска Петар Вера, на работа во ф-ка 
,.Микрон" — Прилеп; 

— Лазарески Круме Трајче, виши стручен со-
работник во Институтот за тутун — Прилеп; 

— Лемана Муфти, наставник во училиштето 
„Братство-Единство" — Охрид; 

— Манева Елица, кустос во Историскиот ло-
калитет Хераклеја — Битола; 

— Макаријоски Силјан, лекар во ОЗТ — 
Здравка станица во Демир Хисар на Медицинскиот 
центар „д-р Трифун Пановски" — Битола; 

— Милевски Јован, самостоен референт за на-
бавка во фабриката за фрижидери „Раде Кончар" 
— Битола; 

— Митревски Мите, правен референт во ЗИК 
„Пелагонија" — Генерална дирекција — Битола; 

— Михајл овски Нове, професор во Вишата пе-
дагошка академија — Битола; 

— Нака Александра, шеф на подготвување на 
производството во ОЗТ — ТИК „Илинденка" — 
Крушево; 

Наданоски Александар, наставник во Основно-
то училиште „Браќа Миладиновци" — Струга; 

— Наумова Ванилица, шеф по кредити во 
ЗИК „Пелагонија" — Битола; 

— Наумовски Никола, финансиски директор на 
трговското претпријатие „Јавор" — Демир Хисар; 

— Наумовски Димко, реонски инструктор во 
„Југотутун" — погон Демир Хисар; 

— Наумоски Косто, шеф на машинско одржу-
вање во ф-ка „Борис Кидрич"; 

— Нелоски Илија, директор на ОЗТ — фабри-
ка за конфекција во ОЗТ „Отекс" — Охрид; 

— Неновски Митко, раководител на градеж-
ниот погон во ОЗТ „Слога" — Ресен; 

— Неновски Трајан, раководител на механич-
ка работилница во ОЗТ „Слога" — Ресен; 
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— Николоски Илија, референт по прехрана во 
ООЗТ на големо во „Струшка трговија" — Струга; 

— Павлоски Васко, шеф на сметководството на 
Трговското претпријатие „Универзал" — Крушево; 

— Петров Панде, наставник по ликовно обра-
зование во Осумгодиганото училиште „Тодор Ан-
гелевски" — Битола; 

— Петровски Петар, раководител на погон за 
лимарија и климатизација во Занаетчиско прет-
пријатие „Гоце Радосавлевиќ" — Битола; 

— Пети Викторија, кустос во Спом. дом „Илин-
ден" — Крушево; 

— Пиркооки Мито, на работа во Рудници и 
железарница „Скопје" — рудник „Демир Хисар" 
— Сопотница; 

— Плашеска Киро Домника, секретар на оси-
гурителниот завод „Македонија" — Прилеп; 

— Рецепи Зија, член на Извршниот совет — 
е. Грнчари, Ресен; 

— Ристески Кире, лекар во ДНЗ — Ресен; 
— Ристески Борис Александар, ВКВ работник 

во Фабриката „11 Октомври" -— Прилеп; 
— Рушидоски Даут Зија, индивидуален земјо-

делец од е. Црнилиште — Прилеп; 
— Салих Абдулах, кустос — етнолог во ОЗТ 

— Завод за заштита на спомениците на културата 
— Охрид; 

— Сандрески Никодин, КВ работник — контро-
лор во ИП „Езерка" — Охрид; 

— Силјаноски Кице, на работа во „Југотутун" 
ООЗТ „Нико Доаѓа" — Крушево; 

— Слатинова Даница, професор по француски 
јазик во гимназијата „Климент Охридски" — Ох-
рид; 

— Стефкоска Благица, професор по хемија во 
Училишниот центар „Крсте Петков — Мисирков" 
— Демир Хисар; 

— Стефаноска Васка, сменоводител во ООЗТ 
производство при ЗУП „Единство" — Струга; 

— Стојкоски Веле Милан, заменик директор на 
основното училиште „Гоце Делчев" — Прилеп; 

— Стојаноски Цветан, на работа во Електро-
македонија — дистрибутивен погон — Прилеп; 

— Струмениковски Јован, на работа во ф-ка 
за кожи „Борис Кидрич" — Битола; 

— Сулејмани Шаја, наставник во оеумгодига-
ното училиште „Никола Тесла" — Дебар; 

— Таневски Круме, советник во ОЗТ „Прес-
л а т к о Езеро" — Ресен; 

— Талески Благоја Цане, на работа во ДИК 
„Црн Бор" — Прилеп; 

— Тасевски Јане, земјоделски техничар во 
Земјоделското стопанство „Нов Живот" — е. Кре-
меница, Битолско; 

— Този Владо, раководител на сектор за зеле-
нило во „Комуналец" — Охрид; 

— Трај коски Јордан Стеван, раководител на 
кадровската служба на ДИК „Црн Бор" — Прилеп; 

— Трајаноски Калчо Петар, предавач на Висо-
ката економска школа, Прилеп; 

— Тодороски Мирче Душан, на работа во Ра-
ботничкиот универзитет — Прилеп; 

— Филипоски Кире, ВКВ работник во ОЗТ за 
комунални услуги — Крушево; 

— Цанески Михајло Симон, секретар на Гра-
дежното претпријатие „Прилепец" — Прилеп; 

— Царулеска Илија Магдалена, на работа во 
Медицинскиот центар — Прилеп; 

— Шопов Симеон, раководител на Општокад-
ровскиот сектор во Рударско-енергетски комбинат 
— Битола; 

III 

ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ; СЕ 

ИЗБИРААТ: 

— Абдулбари д-р Абази, на работа во Ортопед-
с к о ^ одделение на Медицинскиот центар — Те-
тово; 

— Абдулмецит Османи, на работа како нови-
нар во локалниот весник „Наш весник" и радио-
станица — Куманово; 

— Адеми Бафти, на работа во КП „Комуналец" 
— Скопје; 

— Адиле Пустина, учителка во основното учи-
лиште „Андреја Савевски — Кикиш" Тетово; 

— Аксенчев Никола, на работа во Свиларски 
комбинат „Нонча Камишова" — Титов Велес; 

— Акиф Врангали, на работа во рудникот 
„Тајмиште" — Кичево; 

— Андоновски Сотир Панајот, на работа во Ту-
ту нскиот комбинат — Скопје; 

— Андреев Мирко, на работа во колска рабо-
тилница — Титов Велес; 

— Андреев Павле, на работа во ф-ка за "пор-
целан — Т. Велес; 

— Ангелов Ангел, раководител на Амбалажер-
ка во Миравци — Гевгелиско; 

— Ангеловски Здравко, лекар во Медицински 
центар — Дебар; 

— Ангеловски Милојко, на работа во ф-ката 
за кожна галантерија „Елегант" — Крива Па-
ланка; 

— Андонов Петар, електричар во ООЗТ „Ви-
нарска визба" — Неготино; 

— Асим Колчи, на работа во Собранието на 
град Скопје; 

— Антеска Димитар Веслинка, наставник во 
основно училиште „Братство Единство" — Струга; 

— Атанаеовски Миле, на работа во МЗ „Тито" 
— Скопје; 

— Ахмети Реџеп Хамдија, на работа во „Плас-
тика" — Ѓорче Петров; 

— Батиќ Јован, секретар на ф-ката за елек-
троинсталациони материјали „Фем" — Неготино; 

— Бекировски Фазли Асан, работоводител во 
ГП „Маврово" — ООЗТ — Високоградба — Скопје; 

— Белогарски ѓорѓи, секретар на Собранието — 
Кратово; 

— Билбиловски Атанас Здравко, новинар во 
редакцијата „Нова Македонија" — Скопје; 

— Богоевиќ Драгољуб, на работа во Музејот на 
современа уметност — Скопје; 

— Божјаков Ристо, ф-ка за електроинсталацио-
ни материјали „Фем" — Неготино; 

— Бојаџиев Андон Раде, секретар на Култур-
но-просветната заедница — Скопје; 

— Ванов Јордан, на работа во Хигиенски за-
вод — Т. Велес; 

—Василевски Никче, пензионер — Скопје; 
— Ванески Стојан, наставник по математика во 

Централното осумгодишно училиште „Единство" — 
Македонски Брод; 

— Вегова Драгица, самостоен референт во фи-
нансиската оператива во ф-ка за амбалажа „30 Јули" 
— Куманово; 

— Велиновски Александар, на работа во прет-
пријатието за комунални и услужни дејности — 
Кр. Паланка; 

— Влаинкова Вера, на работа во АК „Тиквеш" 
— Кавадарци; 

— Вуличиќ Лила, на работа во Работничкиот 
универзитет —- Т. Велес; 

— Гетовска Нада, на работа во Драмскиот теа-
тар — Прилеп; 

— Герасимовски Ратко, раководител на ресто-
ранот „Мостар" на Угостителското претпријатие 
„Бисерка" — Куманово; 

— Дабевски Војко, ВКВ работник во „Техно-
метал Македонија" — Автокуќа — Тетово; 

— Данова Грозда, наставник во Осмогодишното 
училиште „Лазо Трновски" — Скопје; 

— Дашјевска Милка, шеф на Отсекот за про-
писи во органот на управата на Собранието на оп-
штината — Куманово; 

— Димков Драги, на работа во Трговското 
претпријатие „Вишешница" — Кавадарци; 

— Димовски Александар, на работа во ОЗТ 
„Чевлара", шеф на производство во ф-ката „Чик" 
— Куманово; 
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— Димов Петар, на работа во ООЗТ „Анска 
Река" — Валандово; 

— Додевски Милан Славко, со стан на ул. 
,булевар Илинден" — 64 — Скопје; 

— Доцевска Фердинанд Билјана, на работа во 
„Интеримпекс" — Скопје; 

— Дуро лој кова д-р Е лисавета, лекар во Здрав-
ствениот дом — Валандово; 

— ѓорѓиев Јаким, на работа во сервисната ра-
ботилница „Иднина" — Кратово; 

— Ефтимова Милка, медицинска сестра во Ме-
дицински центар — Гевгелија; 

— Ефтимов Драги, главен инженер во Градеж-
ното претпријатие „Козјак" — Куманово; 

— Зимбаков Ванчо, на работа во ф-ка за ви-
сокофреквентна керамика — Гевгелија; 

— Зрмановски Киро, на работа во Републич-
2шот центар за идеолошко пол. образование и сту-
дии — Скопје; 

— Ивановски Киро, на работа во Угостителско-
то претпријатие „Угостител" — Крива Паланка; 

— Ивановски Вранко, раководител на комуна-
лии „Си лекс" — Кратово; 

— Илиев Петре, .на работа во ООЗТ — Меха-
ничка — „Треска" — Кавадарци; 

— Имери Ашим Шинази, референт за набавка 
во ГП „Маврово" — Скопје; 

— Илиовски Алиризиа, на работа во фарбар-
ско-градежното одделение на Столарском прет-
пријатие „Димче Еребица" — Куманово; 

— Исмаили Зулфа Атредин, референт по трго-
вија во „Жито Македонија" — Гостивар; 

—• Јани Лирија, учителка во детското забавиш-
те „Бршија" •— Дебар; 

— Јанкуловски Илија Алексо, на работа во 
СИЗ за култура на град Скопје; 

— Јовановски Благоја, на работа во Аутотурист 
— Скопје; 

— Јовановски Киро Стојче, шеф на техничка 
служба во ЖТП — Куманово; 

— Јовчевски Петко, директор на Бањското ле-
кувалиште „Дебарски бањи" — Дебар; 

— Јосифова Марија, КВ работник во ООЗТ 
Сецерај — Треска — Скопје; 

— Јулаговски Касум, ВКВ работник во „Жито 
Македонија" — Кичево; 

— Калиси Флутра, на работа во библиотека во 
Дебар; 

— Камишев Орце, на работа во Топилница — 
Т. Велес; 

— Канурков Илија Коста, виши сам. референт 
во ООЗТ за промет „Аутомакедонија" — Скопје; 

— Карабаков Атанас, секретар на Земјодел-
скиот комбинат „Изворски" — Богданци; 

— Крстевски Јордан Живко, на работа во Ос-
новното училиште „Лазо Трповски" — Демир Хи-
сар; 

— Крстески Трајан, на работа во Тутунскиот 
комбинат Прилеп — ООЗТ „Треска" — Македонски 
Брод; 

— Костовски Кире, на работи во ф-ка за пор-
целан — Титов Велес; 

—• Кочи Мелика Ристем, помошник директор на 
Медицинскиот центар во Гостивар; 

— Ловчевиќ Богица, на работа во Медицин-
скиот центар — Куманово; 

— Локан Фарук, новинар во Центарот за ин-
формирање и издавачка дејност .„Полог" — Тетово; 

— Манев Трајче, директор на „Нова Трговија" 
— Кратово; 

— Милковски Душко, на работа во 3 3 „Ма-
лина" — Крива Паланка; 

— Миљковиќ Матеа Горѓе, виши кустос на Ис-
торискиот музеј на Македонија — Скопје; 

— Миротовски Иван, на работа во Републич-
киот завод за цени — Скопје; 

— Миронска Борис Мирјана, на работа во 
Градската аптека — Скопје; 

—• Мустафовски Ирфан, на работа во ф-ката 
за гипс „Радика" — Дебар; 

— Нанов Лазар, на работа во ф-ката „Браќа 
Кошулчеви" Т. Велес; 

— Наумова Јулика, на работа во Свиларскиот 
комбинат — Т. Велес; 

— Наумовска Братица, наставник во училиш-
тето „Питу Гули" — Кичево; 

— Нолчева Роза Роза, пензионер — Скопје; 
— Николовски Најдо Александар, на работа во 

ЗИК „Скопско Поле" — Скопје; 
— Николовски Лале, на работа во ТП „Бор" — 

Кичево; ; 
— Огненоска Киро Витка, шеф на сметковод-

ството на претпријатието „Водовод" — Гостивар; 
— Отуњска Живка, пензионер — Тетово; 
— Панчевски Горѓи Славко, на работа во „Ко-

муналец" — ООЗТ Водовод — Скопје; 
— Палчевски Исај ло, на работа во Градскиот 

совет на ССМ — Скопје; 
— Панчевски Никола, пензионер — Скопје; 
— Пампуров Петар, на работа во ООЗТ „Анска 

Река" — Валандово; 
— Пендева Менча, на работа во Домот на кул-

турата — Неготино; 
— Пахуми Рамазан, директор на ООЗТ во ин-

дустрија за теписи „Новост" — Дебар; 
— Петровски Мирко, ВКВ работник во ООЗТ 

„Одржување на ХРК" —- Југохром — Јегуновци; 
— Петровски Трајко Ѓоко, на работа во Собра-

нието на СРМ — Скопје; 
— Плашевска Василка, на работа во МИП 

„Единство" — Скопје; 
— Прелиќ Јелица, на работа во Југомонтажа 

„Благоја Давков" — Скопје; 
— Попов Стојан, професор во основното учи-

лиште „Крсте Мисирков" — Гевгелија; 
— Ризова Тодорка, секретар на ОЗТ „ Ангро-

промет" — Валандово; 
— Савевски Коста Јован, раководител на Тр-

говското претпријатие „Меркур-импорт" — Скопје; 
— Салџиева Душан Смиља, на работа во КДУ 

„ В е с е л и Цветови" — Прилеп; 
— Сивевска Љубен Вера, на работа во СИЗ 

за култура — Скопје; 
— Спасовски Димев Јово, технички директор 

на претпријатието "Мермери" — Кичево; 
— Спасовски Велко, на работа во локалната 

радио-станица — Т. Велес; 
— Станоевиќ Огњан, на работа во ООЗТ пе-

чатница „Нова Македонија" — Скопје; 
— Стефковски Борис, на работа во Рудници 

и Железарница — Скопје; 
— Столеска Добрица, на работа во ООЗТ 

Здравствен дом во Македонски Брод; 
— Столески Цветан, на работа во ООЗТ за 

трговија „Бушова Чешма" — Македонски Брод; 
—• Јаневски Славе Сречко, директор во Рудни-

ци и Железарница — Скопје; 
— Суат Ќемал Ахмет Енгили, на работа во Ра-

дио — Скопје; 
— Табчевски Јован Ристо, на работа во ГП 

„Пелагонија" — Скопје; 
— Танев Ристо, на работа во ООЗТ — Машин-

ска работилница на АК „Тиквеш" — Кавадарци; 
— Танчева Божна, наставник во ЦОУ „Јосип 

Броз Тито" •— Валандово; 
— Тефик Мамут, на работа во автокаросерија 

„11 Октомври" — Скопје; 
— Тодоровски Неделко Велимир, на работа во 

3 3 „Скопска Црна Гора" — Скопје; 
— Тонев Трифун, на работа во РИК „Силикс" 

— Кратово; 
—• Трајановски Перо, на работа во ООЗТ — 

Шумско стопанство „Сандански" — Македонски 
Брод; 

— Трајков Лазо, на работа во ЗИК „Венец" 
Долни Дисан; 
— Трајковски Александар, на работа во ООЗТ 

Механичка — Треска — Кавадарци; 
— Ќулумова Милена, на работа во училиштето 

„Васил Главинов" — Т. Велес; 
— Франгов ска Васил Грозда, на работа во „Ма-

кедонски Фолклор" — Скопје; 
— Хампариум Минас Худијан, шеф на отсек 

по Градската општа болница —- Скопје; 
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— Христовски Димко Борис, пензионер — 
Скопје; 

— Ценевска Атина, на работа во Рударског 
претпријатие „Бентомак" — Крива Паланка; 

— Ценевски Јаким Стојанчо, секретар на ра-
ботната организација МЗ „Тито" — Скопје; 

— Цветановски Живко, ВКВ работник во ЗИК 
„Треска" — погон Копачка — Кичево; 

— Цветковски Исак Киро, пензионер — Скоп-
је; 

— Цоковски Ефрем Димитар, на работа во 
претпријатието „Виолета" ООЗТ — Скопје; 

— Чемериновски Мошош Милутин, на работа 
во фабрика за конзерви „Конзерваекспорт" — 
Скопје; 

— Џелали Алила Хусни, на работа во Елек-
тродистрибуција — Гостивар; 

— Џиноли Џемаил Енвер, професор во гимна-
зијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје; 

— Шаип Невзат, на работа во фабриката „Кар-
пош" — Ѓорче Петров; 

— Шаќири Идриз, на работа во Комуналното 
стопанско претпријатие „Тетово" — Тетово; 

IV 

ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШТИП СЕ 

ИЗБИРААТ: 

— Агапиев Милчо, наставник во Средното зем-
јоделско училиште — Струмица; 

— Александров Станко, секретар на претприја-
тието „Фортуна" — Штип; 

— Ангелова Милка, професор во гимназијата 
„Љупчо Сантов" — Кочани; 

— Андов Јаким, на работа во Рудници „Зле-
тово — Саса" — Пробиштип; 

— Андонов Никола, наставник во Централното 
основно училиште „Гоце Делчев" — Св. Николе; 

— Андоновски Киро, секретар на фабриката 
за 'фротир-ткаенини „Фротирка" — Делчево; 

— Ангелов Станојчо, на работа во ЗИК „Црве-
на Ѕвезда" — Штип; 

— Арсов Томислав, на работа во „Житопфо-
дукт" — Свети Николе; 

— Арсов Ванчо, раководител на сектор на ИГМ 
..Пролетер" — Виница; 

— Арсов Ампо, секретар на Комуналното прет-
пријатие „Водовод" — Кочани; 

— Аџиниколова Мира, правник, на работа во 
„Македонка" — Штип; 

— Бендев Ванчо, на работа во „Македонка" — 
Штип; 

— Божинова Милка, лекар во Здравниот дом 
— Радовиш; 

— Божинов Томе, директор на Општиот сектор 
на Конфекцијата „Пролетер" — Кочани; 

— Василев Ванчо, на работа во Рудници за 
олово и цинк „3летово — Саса" — Пробиштип; 

— Бакански Благој, наставник во Гимназијата 
„Аце Русковски" — Берово; 

— Телева Радослава, на работа во Рудници 
„3 летово" — Пробиштип; 

— Делипетар Слободанка, на работа во „Асти-
бо" — Штип; 

— Дечовски Борис, секретар на Работничкиот 
универзитет — Штип; 

— Димитрова Павлина, на работа во ЗДИШ 
„30 Август" — ф-ка за жичани језгра и душеци 
— Виница; 

— Димчев Крум, на работа во ЗИК „Кочанско 
Поле" — Кочани; 

— Димитров Симеон, на работа во ДИК „Трес-
ка" — ООЗТ „Борис Кидрич" — Кочани; 

— Донев Благоја, ВКВ автомеханичар во Стан-
бено-комунално услужно претпријатие — Проби-
штип; 

— Захова Нада, ВКВ работничка во „Југоту-
тун" — ООЗТ „Борис Кидрич" — Струмица; 

— Зафиров Зафир, секретар на ЗИК „Брегал-
ница" — Виница; 

— Здравев Кирил, артист во Народниот театар 
— Струмица; 

— Зикова Ленче, економист, на работа во ЗИК 
„Црвена Ѕвезда" — Штип; 

— Иванов Костадин, ВКВ работник во „Угос-
тител" — Струмица; 

— Иванова Саветка, правник во ЗИК „Струми-
ца" — Струмица; 

— Илиев Добре, правник во „Макпромет" -— 
Штип; / 

— Јаневски Лазар, на работа во трговското 
претпријатие „Илинден" — Виница; 

— Јовчевски Богдан, на работа во Рудници за 
олово и цинк „3летово — Саса" — Пробиштип; 

— Јовановиќ Олга, шеф на отсек за анализа 
во СОК — Штип; 

— Јовев Богољуб, лекар во Медицинскиот цен-
тар — Штип; 

— Каракашева Ката, КВ работник во предил-
ницата „Струмичанка" — Струмица; 

— Каракашев Бранко, економист во „Југобан-
ка" — Струмица; 

— Караристова Марија, економист во „Жито 
— Струмица" — Струмица; 

— Кралевски Љупчо, шеф на сметководството 
во Рудници за олово и цинк „Саса" — Каменица; 

— Лазаревски Светозар, раководител во „Мак-
I! ром ет" — Штип; 

— Лозанова Олга, наставник во ЦОУ „Ванчо 
Прке" — Штип; 

— Мадешовски Димитар, квалификуван работ-
ник во Рудници и индустрија на огноотпорни ма-
теријали и керамика „Црвена Ѕвезда" — Пехчево; 

— Манасиевска Славица, работничка во „Југо-
ту тун" — Делчево; 

— Манева Снежана, на работа во Стопанската 
банка — Кочани; 

— Мемедов Јусмен, раководител во ЗИК „Црве-
на Ѕвезда" — Штип; 

— Миланов Стојче, правник во „Балканекс-
прес" — Штип; 

— Мустафов Мемед, КВ работник во ОЗТ 
„Чистоќа" — Струмица; 

— Наумчевска Ленче, хемиски лаборант во 
„Макпромет" — Штип; 

— Налбатски Бранко, сменоводител во „Југо-
витропан" — Делчево; 

— Николов Никола, работоводител во „Метал-
на" — Штип; 

— Петков Јордан, КВ работник во комунално 
пазарната управа „Солидарност" — Виница; 

— Поповска Дивна, правен референт во ЗИК 
„Овче Поле" — заеднички служби — Свети Ни-
коле; 

— Постолов Трајан, директор на ООЗТ ЗИК 
„Овче Поле" — ООЗТ Ерџелија — Св. Николе; 

— Попчева Николина, наставник во Основно-
то училиште — Делчево; 

— Протогеров Александар, артист во Народ-
ниот театар — Штип; 

— Рајковски Милутин, шеф на градилиште на 
ГП „Пелагонија" — VII градилиште — Берово; 

— Солтиров Александар, на работа во ин-
дустријата за автомобилски делови и трактори 
„Ру ен" — Кочани; 

— Спасов Велин, шеф на работилница во АТШ 
„Орел" — Радовиш; 

— Спасов Спасе, раководител на погон во ЗИК 
— Радовиш; 

—• Стевчева Зуица, на работа во јавното пра-
вобранителство — Радовиш; 

Станоева Виолета, на работа во трговска ра-
ботна организација на големо и мало „Тргопромет" 
— Пехчево; 

— Ташков Димитар, економиста во „Нова Тр-
говија" — Штип; 

— Танев Васил, правник во „Траншпед — Ма-
кедонија" — Струмица; 

— Тодоров д-р Иван, специјалист по трудова 
медицина во Медицински центар — Струмица; 

— Тодоров Митко, пензионер — Кочани; 
— Тодевски Стамен, финансиски директор во 

ООЗТ за промет „Прогрес" — Св. Николе; 
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— Топликлиев Ангел, работоводител во ПИ 
„Македонка" — Штип; 

— Толев Алексо, на работа во „Базалт" — 
Штип; 

— Тодоров Васил, ВКВ работник во „Југопро-
мет" — Струмица; 

— Фурнаџиски Бранко, лоборант во Домот за 
народно здравје — Берово; 

— Начаров Ѓорги, професор во Гимназијата — 
Пробиштип; 

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 

Бр. 06-870 Претседател 
16 март 1976 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

95. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 

338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија, член 19 од Законот за 
судовите од општа надлежност („Службен весник 
на СРМ" број 42/65), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 16 март 1976 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

БИТОЛА 

I 
За судии на Окружниот суд во Битола се из-

бираат: 
Васил Насев, судија на Општинскиот суд во 

Битола. 
Томе Сарѓовски, судија на Општинскиот суд во 

Битола. 
II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-867 
13 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

96. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 

338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, член 6 од Законот за сто-
пански судови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 16 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА И ЗА ИЗБОР 
НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД 

ВО БИТОЛА 

I 
На Благој Петровски му престанува функција-

та судија на Окружниот стопански суд во Битола, 
поради истекот на времето за кое бил избран. 

II 
За судија на Окружниот стопански суд во 

Битола се избира Сотир Секуловски, судија на 
Општински суд во Битола. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-868 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

97. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 

338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, член 13 став 3 од Законот 
за органите за водење на постапката по прекр-
шоците („Службен весник на СРМ" бр. 36/73), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 16 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

I 
Стеван Димевски се разрешува од должноста 

судија на Републичкиот совет за прекршоци пора-
ди исполнување на услови за старосна пензија. 

II 
За судии на Републичкиот совет за прекршоци 

се избираат: 
Симеон Малинков, судија на Општинскиот суд 

— Скопје I, 
Маринка Поповска, стручен соработник во Ок-

ружниот стопански суд — Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-869 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

98. 
Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 16 март 1976 година, донесе 

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

СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ПЕДАГОШКИ СОВЕТ 

I 
Се разрешуваат од должноста претседател и 

членови на Републичкиот педагошки совет пора-
ди истекот на времето за кое се именувани: 

Претседателот: 
Анатоли Дамј ановски 
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Членови: 
1. Ариф Аго 
2. Акимовски Милисав 
3. Ангеловски Крсте 
4. Арнаудов инж. Насте 
5. Бошале Никола 
6. Банковски Разме 
7. Воиновски м-р Никола 
8. Димовски Васил 
9. Заковска Маца 

10. Златку Авни 
11. Кировски д-р Панче 
12. Ковачев д-р Ванчо 
13. Ковачевска Љубица 
14. Кушевски д-р Воислав 
15. Мицков Борислав 
16. Младеновски Никола 
17. Настев д-р Божидар 
18. Несими м-р Ремзи 
19. Панов Пеце 
20. Рахими Шукри 
21. Симовски Андон 
22. Синадиновска Олг^ 
23. Симј ановски Александар 
24. Спасов д-р Александар 
25. Филиповски Владимир 
26. Шапкаров д-р Јонче 

П 
За претседател и членови на Републичкиот пе-

дагошки совет се именуваат: 
за претседател: 
Петровски Бранко, виш предавач на Филозоф-

ско-историски факултет — Скопје. 
За членови: 
1. Абрашевски Душко, директор на Хемиското 

училиште во Прилеп, 
2. Апостолски Мирко, секретар на Републичка-

та заедница на образованието — Скопје, 
3. Бандев Ристо, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ, наставник во 
основното училиште во Кавадарци, 

4. Брашнарски Глигор, директор на Заводот за 
предучилишно и основно образование — Берово, 

5. Гераеимовски Димитар, директор на Репуб-
личкиот центар за идеолошко-лолитичко образова-
ние и студии, 

6. Георгиев инж. Страхил, доцент на Електро-
техничкиот и машински факултет — Скопје, 

7. Деспотовска Арсена, член на Советот на Ре-
публиката, 

8. Ѓурова Слободанка, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, учителка 
во Централното основно училиште во Ов. Николе, 

9. Златку Авни, директор на гимназијата „Зеф 
Љуш Марку" во Скопје, 

10. Зејнулаху Рија, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, просветен со-
ветник во Основната заедница на образованието во 
Тетово, 

11. Илиевски м-р Трајче, раководител на Одде-
лението за образование во Рудници и железарница 
„Скопје" во Скопје, 

12. Кадифкова Во,ис лава, директор на основ-
ното училиште „Маршал Тито" во Штип и деле-
гат во Соборот на општините на Собранието на 
СРМ, 

13. Кировски д-р Панче, редовен професор на 
Економскиот факултет во Скопје, 

14. Китановски Мишо, главен и одговорен уред-
ник на весникот „Просветен работник", 

15. Кузмановски Стамен, директор на Заводот 
за предучилишно и основно образование во Кума-
ново, 

16. Кушевски д-р Воислав, вонреден професор 
на Филозофско-историскиот факултет во Скопје, 

17. Лабачевска Лилјана, директор на Гимнази-
јата во Ресен, 

18. Лазаревски Лазар, директор на Републич-
киот завод за унапредувањето на образованието и 
воспитувањето, 

19. Маткалиева инж. Милка, вонреден професор 
на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, 

20. Поповски д-р ѓорѓи, вонреден професор на 
Филолошкиот факултет во Скопје, 

21. Радевски Јордан, директор на Работнички-
от универзитет „Кочо Рацин" во Скопје, 

22. Река Хамза, професор на Педагошката ака-
демија — Скопје, 

23. Ристевски Драган, директор на Заводот за 
предучилишно и основно образование во Битола, 

24. Соколовски Методија, редовен професор на 
Филолошкиот факултет во Скопје, 

25. Хасан Хамди, професор во Гимназијата во 
Гостивар, 

26. Шаревски Чедо, професор на Вишата школа 
за физичка култура во Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

МАКЕДОНИЈА 
Број 06-871 

16 март 1976 година 
Скопје 

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

99. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рање на мерките за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство („Службен весник на СРМ" бр. 
46/75), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на седницата на Општествено-
гтолитичкиот собор, одржани на 16 март 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИН-

ДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

I 
За претседател и членови на Советот за уна-

предување на индивидуалното земјоделство се име-
нуваат: 

за претседател: 
Ѓорги Узунов, претседател на Републичкиот од-

бор на Синдикатот на работниците од земјодел-
ството, тутунската и прехранбената индустрија на 
Македонија. 

За членови: 
1. Алексовски Драгољуб, делегат во Соборот на 

здружениот труд во Собранието на СРМ, 
2. инж. агр. Аме Јашар, на работа во Земјо-

делскиот комбинат во Дебар, 
3. Арсовски Васил, шеф на Станицата за уна-

предување на индивидуалното земјоделство на Со-
бранието на општината Кратово, 

4. инж. Арсовски Филип, директор на Цента-
рот за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство во Кочани, 

5. д-р Банџо Катерина, редовен професор на 
Земјоделскиот факултет во Скопје, 

6. инж. Велевски Јован, претседател на Оп-
штинскиот одбор за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство, на работа во ЗИК „Пелагонија" 
— Битола, 

7. ѓорѓиев Серафим, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

8. инж. Змејковски Јован, на работа во Струч-
ната служба за унапредување на индивидуалното 
земјоделство на Собранието на општина Кичево, 

9. д-р Јаќоски Бошко, наставник во Економ-
скиот факултет во Скопје, 

10. Јовановски Лазар, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 
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11. Јовановски Томислав, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

12. инж. агр. Кочовски Никола, на работа во 
Станицата за унапредување на индивидуалното 
земјоделство во Струга, 

13. Коцев Владо, раководител на Службата за 
унапредување на индивидуалното земјоделство во 
ЗИК „Црвена Звезда" — Штип, 

14. Крамерски Павле, зам. генерален директор 
на ЗИК „Малеш" во Берово, 

15. дипл. инж. агр. Кузмановски Методија, на 
работа во Центарот за унапредување на индивиду-
алното стопанство во Кавадарци, 

16. Лазовски Лазар, секретар на Стручната 
служба за унапредување на индивидуалното зем-
јоделство во Собранието на општината Македон-
ски Брод, 

17. инж. агр. Лазаревски Драган, директор на 
ЗИК „Брегалница" — Виница, 

18. инж. агр. Марковски Атанас, директор на 
3 3 „Мирко Делев" е. Негорци — Гевгелиско, за-
меник претседател на Советот за земјоделско-за-
другарство и кооперација со индивидуалните про-
изводители на Стопанската комора на Македонија, 

19. инж. агр. Михајлове™ Филип, директор на 
Станицата за унапредување на индивидуалното 
земјоделство во Делчево, 

20. Михајл овски Костадин, секретар на Зад-
ружниот сојуз на Македонија, 

21. инж. агр. Нико диновски Пецо, референт по 
земјоделство во Собранието на општина Демир 
Хисар, 

22. Путински Салтир, општествено-политички 
работник од Скопје, 

23. дипл. екон. Ристов Славчо, директор на 
ООЗТ во ЗИК „Радовишко Поле" — Радовиш, 

24. инж. агр. Рунчевски Тодор, раководител на 
ООЗТ „Кооперација" во ЗИК „Пречанско Ја -
болко", 

25. Синани Ќатип, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија, 

26. инж. агр. Смислев Томе, директор на ООЗТ 
во Агрокомбинатот „Лозар" — Титов Велес, 

27. инж. агр. Спасовски Трајче, началник на 
Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штина Крива Паланка, 

28. дипл. инж. агр. Стојанов Блаже, директор 
на 33 „Методи Митевски — Брицо" Гајранци — 
Пробиштип, 

29. дипл .инж. агр. Стојков Радослав, на работа 
во ЗИК „Овче Поле" — Свети Николе, 

30. инж. агр. Ташковски Велко, тех. директор 
на Тутунското претпријатие „Никола Доаѓа" — 
Крушево, 

31. дипл. инж. атр. Теохарев Илија, директор 
на ООЗТ Кооперација при ЗИК „Повардарие" — 
Неготино, 

32. Тушевски Мандил, раководител на ^ о п е -
рацијата на ЗИК „Анска Река" — Валандово, 

33. Хаџиев Митко, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, 

34. Цуцуловски Тодор, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-877 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието 
труд, ^ на СРМ, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р ^ Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

100. 
Врз основа на член 2, став 2 од Законот за фи-

нансирање на изградбата, одржувањето и рекон-
струкцијата на патиштата („Службен весник на 
СРМ" број 48/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општесгоено-по-
литичкиот собор, одржани на 16 март 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, 
ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПА-

ТИШТАТА ВО 1976 ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
изградба, одржување и реконструкција на патиш-
тата во 1976 година, нивниот распоред и начинот на 
користење. 

II 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата во 1976 година се утврду-
ваат во износ од 454,5 мил. динари и се обезбеду-
ваат од: 

(во мил. динари) 
1} републички средства (постојани 

извори) • 300,4 
— пренесени средства од минатата 

година 3,4 
— од надоместокот на погонско 

гориво 176,6 
— од надоместокот за регистра-

ција 108,4 
— од такси на странски возила 12,0 

2) средства на ЈНА 56,1 
3) средства на Електростопанство 85,0 
4) средства на општините 10,0 
5) средства на СР Србија 3,0 

Ш 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата ќе се користат за: 
1) довршување на работите на патните правци од 
Програмата за 1971/1975 година 

Дол. во км. Мил. дин, 
Вкупно за град. 

1.1. Претор — граница 18,0 10,0 23,4 
целосно довршување на из-
градбата и пуштање на патот 
но сообраќај 

1.2. Крушево — Д. Хисар со 
крак за Дивјаци 25,0 17,0 42,5 
Изработка на долен строј, 
објекти, горен строј на па-
тот и отпочнување со земја-
ни работи на кракот за Див-
јаци 

1.3. Прилеп — Мариово 35,0 14,0 40,7 
Завршување на земј аните 
работи и објекти по целата 
должина на патот 

1.4. Кратово — Пробиштип 18,0 18,0 37,3 
Реконструкција на целата 
должина на патот 

1.5. Мл. Напричане — Ман. Про-
хор Пчински 19,0 4,0 6,5 
Довршување на сите работи 
освен на површинскиот ас-
фалтен слој 
Патот ќе биде даден во упо-
треба 

1.6. Другово — Доленци 29,6 8,0 70,0 
Пробивање на целиот пат, 
земјани работи, објекти и дел 
од асфалтните работи 
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1.7. Лакавица — Неготино 
Завршување на земј аните ра-
боти, бетонирање на сите мо-
стови и почнување на ас-
фалтерски работи 

1.8. Обиколување на Гостивар 
Завршување на најголемиот 
дел на изградбата, со што ќе 
се овозможи користење на 
патот 

1.9. Кичево — Охрид 
Продолжување со изградбата 
односно поврзување со град-
ските сообраќајници во Ох-
рид, изградба на два пункта 
за зимската служба 

Вкупно: (од 1.1 — 1.9.) 

28,6 4,0 28,0 101. 

4,1 3,6 20,0 

53,6 1,0 7,6 

230,9 79,6 276,0 

50,0 13,0 40,0 

50,0 13,0 40,0 

12.5 

28,8 

54.6 

4Д 

2) Изградба и реконструкција на 
нови патни правци 

2.1. Битола — Чебрен 
Реконструкција на постојни-
от пат до РЕК Битола. За-
почнување на изградба на 
нов пат до Маково 

Вкупно: (2.1.) 

3) Одржување на патната мрежа 
3.1. Зимско одржување 

Усогласено со „Елаборатот 
за зимска служба" 

3.2. Редовно одржување 
Рутинско одржување, пре-
гледно интериентни служби 
и обнова на хоризонтална 
сигнализација на патиштата 

3.3. Инвестиционо одржување 
Зајакнување на коловозни 
конструкции 70,7 км. 
изградба и санација на 18 
објекти, уредување и изра-
ботка на 9 паркиралишта, 
поставување на сообраќајна 
сигнализација 

3.4. Оперативна резерва 
Елементарни непогоди и др. 

Вкупно: (од 3.1. — 3.4.) 
4. Обврски по кредити 

Отплата на ануитета по раз-
ни кредити за патишта 

5. Студии и проектирање 
Изработка на студии, проек-
тирање, броење и анкетирање 
на сообраќајот 

6. Надзор, испитување и редовна 
дејност на Стручните служби 

Вкупно: (од 1 до 6) 

IV 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција се даваат без обврска за враќање. 
Средствата од претходниот став ќе се упо-

требат за намените предвидени во Програмата. 

' V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-876 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р 
Претседател 

на Општествено-^политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

100,0 
20,0 

12,0 

6,5 
454,5 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Врз основа на член 7 од Законот за опре-
делени облици на општествена заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" број 5/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
ла здружениот труд, одржана на 16 март 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ 
НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА ЗАШТИТА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува Програмата за раз-

вој на непосредната детска заштита во Социјалис-
тичка Република Македонија за 1976 година. 

Член 2 
Програмата за развој на непосредната детска 

заштита во Социјалистичка Република Македонија 
во 1976 година е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-904 
1Ѕ март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

102. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, и член 33 од Законот за Радиодифу-
зијата („Службен весник на СРМ" број 20/74), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општеетвено-политичкиот собор, одр-
жани на 16 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РАБОТ-
НА ОРГАНИЗАЦИЈА „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА" — 
СКОПЈЕ И НА СТАТУТОТ НА „РА ДИО-ТЕЛЕВИ-

ЗИЈА" — СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Самоуправната спогод-

ба за здружување во работна организација „Ра-
дио-телевизија" — Скопје и на Статутот на „Ра-
дио-телевизија" — Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-907 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р 
Претседател 

х1а Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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103. 
ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во соборите на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија ги прими изборните ак-
ти од Општинската изборна комисија — Демир 
Хисар за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, истите ги разгледа и во смисол на член 68 во 
врска со член 47 став 2 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија го поднесува следниот 

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н И З В Е Ш Т А Ј 
за резултатите од повторните избори на де-
легат во Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија од 
делегатската единица — општина Демир Хисар 

I. Изборот на делегати во Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од делегатска единица — Општина Демир 
Хисар, согласно Решението на претседателот на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија број 03-553 од 6 март 1974 година, објавено 
во „Службен весник на СРМ" број 10/74, требаше 
да се одржи на 22 април 1974 година. Меѓутоа, 
при изјаснувањето за изборот на делегатите во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
општината Демир Хисар што се одржа на 14 април 
1974 година, Листата на кандидатите не го доби 
потребното мнозинство гласови, поради што не бе-
ше конструирано Собранието на општината и не 
можеше да се изврши изборот на делегатите во Со-
борот на општините на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија во определениот рок. 

Откако се изврши изјаснувањето за изборот на 
делегатите во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на општината Демир Хисар, се свика 
седница на Собранието и истата се одржа на 27 ап-
рил 1974 година. На заедничката седница на сите 
три собори на Собранието на општината Демир 
Хисар се изврши избор само на еден делегат во 
Соборот на општините на Собранието на СРМ на 
начин и во постапка определени со закон. 

Другиот кандидат за делегат во Соборот на 
општините на Собранието на ОРМ од оваа деле-
гатска единица не беше избран, бидејќи при гла-
сањето не го доби мнозинството од гласовите на 
сите делегати во соборите на Собранието на оп-
штината Демир Хисар. Поради тоа, во оваа деле-
гатска единица, за уште еден делегат во Соборот 
на општините на Собранието на СРМ се повтори 
целата изборна постапка согласно член 68 во вр-
ска со член 45 став 1 од Законот за избор на де-
легати во' соборите на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

И. Повторните избори, согласно член 51 став 
1 од Законот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на СРМ ги распиша Општинската из-
борна комисија Демир Хисар со Решение број 1/1 
од 12 јануари 1976 година и се одржа на 17 фев-
руари 1976 година. 

Ш. Со спроведувањето на повторните избори за 
избор на делегат во Соборот на општините на Со-
бранието на СРМ, под грижата на Републичката 
изборна комисија, раководеше Општинската избор-
на комисија Демир Хисар именувана од страна на 
оваа комисија со Решение број 5 од 27 февруари 
1974 година објавено во „Службен весник на СРМ" 
број 10/74. 

IV. Резултатите од изборот на делегат во Со-
борот на општините на Собранието на СРМ ги 
утврди Општинската изборна комисија — Демир 
Хисар на начин утврден со член 68 во врска со 
член 44 и 45 од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на ОРМ. 

V. Републичката изборна комисија ги прегле-
да изборните акти што се однесуваат на повтор-
ниот избор на делегат во овој собор од деле-
гатската единица — општина Демир Хисар и не 
најде неправилности што би имале битно влијание 
на резултатите од изборот. 

VI. Резултатите од повторната постапка за из-
бор на делегати во Соборот на општините на Со-
бранието на СРМ во делегатската единица — оп-
штина Демир Хисар се следните: 

Во делегатската единица — општина Демир Хи-
сар од 68 делегати во сите три собори на Собра-
нието на општината Демир Хисар гласале 53 деле-
гати, од кои: 

За кандидатот Томе Наумовски 43 
Неважечки гласачки ливчиња има 10 
За делегат е избран ТОМЕ НАУМОВСКИ од 

Демир Хисар. 
VП. На избраниот делегат во Соборот на оп-

штините на Собранието на СРМ, Општинската из-
борна комисија — Демир Хисар, во смисла на 
член 68 во врска со член 46 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на СРМ 
му издаде уверение дека е избран за делегат. 

УШ. Во прилог на овој Извештај Ви се доста-
вува Записникот на Општинската изборна коми-
сија — Демир Хисар за утврдување на резултатот 
од изборот на делегатот во Соборот на општините 
на Собранието на СРМ. 

Број 06-692 
3 март 1976 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Заменик секретар, Претседател, 

Илија Танески, е. р. Славе Петровски, е. р. 

Членови: 
1. Владо Црвенковски, е. р. 
2. Живко Атанасовски, е. р. 
3. м-р Славко Телевски, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Окружниот стопански суд во Штип, со реше-

нието Фи. бр. 21 од 26. XII. 1974 година го запиша 
во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 
21-00-00, основањето на Земјоделската задруга „Ди-
митар Влахов", со седиште во село Подареш, Стру-
мичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на сопствено-

то земјоделско и сточарско производство, како и 
производството на индивидуалните задругари-про-
изводители, стапувајќи со нив во кооперантски од-
носи, набавка и продажба на репроматеријали и 
земјоделски машини и орудија за потребите на 
задругата, задругарите и индивидуалните произ-
водители, како и набавка и продажба на сите ви-
деви индустриска стока за широката потрошувач-
ка, откуп и промет со сите видови земјоделски и 
прехранбени стоки, жива стока и сточни произво-
ди, преработка и доработка на земјоделски и сто-
чарски производи, откуп, преработка и пласман на 
техничко и огревно дрво и градежни материјали, 
изработка, откуп и пласман на домашни ракотвор-
б а прибирање на парични средства и давање на 
заеми, организирање и пружање на угостителски 
и хотелски услуги и вршење на сите услуги и пру-
жање на стручна помош во врска со организација-
та и унапредувањето на земјоделското и сточар-
с к о ^ производство кај членовите и индивидуални-
те земјоделски производители на подрачјето на 
задругата. 
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Овластувања на организацијата на здружениот 
труд во правниот промет со трети лица: неограни-
чени права и неограничена одговорност. 

Имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања: Дончо ѓорѓиев, 
директор со неограничени права за застапување и 
потпишување на задругата и Ванчо Илиевски, шеф 
на сметководството. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица — Продавница број 1, со 
седиште во село Подареш, Радовишко. 

Предмет на работење: 
— промет со сите видови прехранбени и инду-

стриски производи — стђки за. широка потрошу-
вачка. 

2. Деловна единица — Продавница број 2, со 
седиште во село Јаргулица, Радовишко. 

Предмет на работење: 
— промет со прехранбени и индустриски стоки 

за широката потрошувачка на населението. 
3. Деловна единица — Продавница број 1, со 

седиште во село Покрајчево, Радовишко. 
Предмет на работење: 
— промет со сите видови прехранбени и ин-

дустриски стоки за широката потрошувачка. 
4. Деловна единица — Продавница број 4, со се-

диште во село Злеово, Радовишко. 
Предмет на работење: 
— промет со прехранбени и индустриски сто-

ки за широката потрошувачка. 
5. Деловна единица — Продавница број 5, со 

седиште во село Војславци, Радовишко. 
Предмет на работење: 
— промет со сите видови прехранбени и ин-

дустриски стоки за широката потрошувачка. 
6. Деловна единица — Кооперација, со седиш-

те во село Подареш, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на земјодел-

ското и сточарското производство, производството 
на задругарите и индивидуалните земјоделски про-
изводители, стапувајќи со нив во кооперативни од-
носи, откуп и промет со сите видови земјоделски 
производи од членовите, жива стока и сточни про-
изводи, прибирање на слободни парични средства и 
давање заеми за унапредување на земјоделското 
производство и сточарството, набавка на машини и 
др., пружање на стручна помош во воска со орга-
низацијата и унапредувањето на земјоделското и 
сточарското производство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 21/74. (164) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 162/74 од 26. XII. 1974 година го 
запиша во судскиот регистар, на регистарската 
влошка бр. 359, конституирањето на Земјоделската 
задруга во организација на здружен труд со основ-
на организација за кооперација односно на Зем-
јоделската задруга „Момин Преслап" од село Бла-
тец, Кочанско во Земјоделско трговска работна ор-
ганизација „Момин Преслап", со седиште во село 
Блатец, Кочанско, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— трговија на големо и мало со стока за ши-

роката потрошувачка, земјоделски алати и маши-
ни, репроматеријали за земјоделското производство, 
кооперативни односи со индивидуалните земјодел-
ски производители, земјоделско производство на 
сопствени површини, сточарство, откуп на земјо-
делски производи, продажба на земјоделски и сто-
чарски производи, обработка и доработка на зем-
јоделски производи, штедење и кредитни работи, 
одржување на водоводната мрежа за наводнува-
ње, угостителска дејност, промет со алкохолни и 
безалкохолни пијалаци, управување со киното, от-
куп и продажба на огревно дрво и дрво за тех-
ничка обработка, откуп, тов и продажба на жива 
стока, врши транспортни услуги на кооперантите 
и услуги со механизација. 

Во правниот промет со трети лица организаци-
јата на здружен труд има неограничени овласту-
вања и неограничена одговорност. 

Имиња на лицата овластени за застапување и 
потпишување на организацијата на здружен труд: 
Љупчо Синадиновски, директор со потполни и не-
ограничени права. за потпишување и застапување 
на организацијата на здружен труд, Анакиев Бла-
гој и Анакиевски Љубомир ќе ги потпишуваат сите 
финансиски документи без ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
статутарната одлука на Земјоделската задруга „Мо-
мин Преслап" од село Блатец, за прераснување на 
задругата во организација на здружен труд, бр. 
515 од 12. XII. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 162/74. (177) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 25/74 од 30. XII. 1974 година ги за-
пиша во судскиот регистар, на регистарската вло-
шка 25-00-00, основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Нов живот", со седиште во 
село Зубово, Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на сопстве-

ното земјоделско и сточарско производство и про-
изводството на задругарите и на индивидуалните 
производители, стапувајќи со нив во кооперантски 
односи, набавка и продажба на репроматеријали, 
земјоделски машини и орудија за потребите на 
задругата, задругарите и на индивидуалните про-
изводители, снабдување со сите видови индустри-
ски стоки за широката потрошувачка, откуп и про-
мет со сите видови земјоделски и прехранбени ар-
тикли, жива стока и сточни производи, преработка 
и доработка на земјоделски и сточарски производи, 
изработка, откуп и пласман на домашни ракотвор-
б а прибирање на парични средства и давање на 
заеми, откуп, преработка и промет со огревно и 
техничко дрво, градежни материјали и организи-
рање и давање на угостителски и хотелски услу-
ги, како и стручна помош за организација и уна-
предување на земјоделското и сточарското произ-
водство. 

Овластувањата на организацијата на здружен 
труд во правниот промет со трети лица: во свое 
име и за своја сметка, задругата одговара це-
лосно. 

Имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања: Јосиф Глигоров-
ски, неограничено ја застапува и потпишува за-
другата и Иван Колевски, книговодител. 

Во составот на задругата спаѓаат и следните 
деловни единици: 

1. Продавница број 1, со седиште во село Зу-
бово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со универзални стоки за 

широката потрошувачка, репроматеријали, прехран-
бени и земјоделски стоки, градинарски и семенски 
производи. 

2. Деловна единица — Кооперација со индиви-
дуални земјоделски производители, со седиште во 
село Зубово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— снабдување на кооперантите со разни ре-

проматеријали, вештачки ѓубрива, семиња и семен-
ски стоки, сточна храна и други земјоделски про-
изводи за потребите на кооперантите, откуп и про-
дажба на земјоделски производи, како и услуги 
со земјоделски машини и моторни возила. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 25/74. (166) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 101/74 од 20. X. 1974 година ја за-
пиша во судскиот регистар, на регистарската влош-
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ка бр. 266-01-09, Деловната единица, со седишта 
во Радовиш, ул. „15 корпус" бр. 6 на ООЗТ „Ус-
лужни дејности со трговија" во состав на ОЗТ 
. Агроремонт" — Струмица, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— промет на големо и мало со резервни ав-

то делови и земјоделски машини, гуми, акумулато-
ри, автокозметика, моторни возила и земјоделски 
машини, автоелектрика, промет со електроматерија-
ли и уреди за домаќинството, промет со сите ви-
дови водоводни и канализациони материјали и по-
средување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на Основ-
ната организација на здружен труд „Услужни деј-
ности со трговија" — Струмица во состав на ОЗТ 
„Агроремонт" — Струмица, бр. 02-4432/1 од 3. IX. 
1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 101/74. (183) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 11/75 од 24. I. 1975 година го за-
пиша во судскиот регистар, на регистарската влош-
ка бр. 224, промената на овластеното лице за за-
стапување и потпишување на организацијата на 
здружен труд — Трговското угостителско прет-
пријатие на големо и мало „Илинден" од Делчево, 
така што на местото на досегашниот директор Еф-
тим Кушевски е избран Станко Војо Јовановски. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на претпријатието 
Гр. 01-80 од 3. VII. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 11/75. (244) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 655/73 од 15. I. 1974 година ги за-
пиша во судскиот регистар, на регистарската вло-
шка бр. 267, следните деловни единици на ООЗТ 
„Продажба на мало" — Кочани, во состав на Ра-
ботната организација „Кочанско Поле" — Кочани: 

1. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани — Деловна единица — 
Продавница за промет со сите видови прехранбени 
стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зелен-
4ук и овошје, со седиште во Кочани, ул. „29 Но-
ември" бр. 45. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител на деловната единица е Трајан 
Серафимов. 

2. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани, Деловна единица — 
Продавница со седиште во Кочани, ул. „Кеј на 
Револуцијата" бр. 1. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител на деловната единица е Борисав 
Марко. 

3. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани, Деловна единица — 
Продавница за промет со месо и сувомесни произ-
води, со седиште во Кочани, ул. „29 Ноемвои" бр. 
45га. 

Предмет на работење: промет со месо и суво-
месни производи. 

4. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани — Деловна единица — 
Продавница, со седиште во Кочани, „Касарнски 
круг". 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител на деловната единица е Глигор 
Тодосиев. 

5. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани, Деловна единица — 
Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Љупчо 
Сантов" бб. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител на деловната единица е Трајан 
Данилов. 

6. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани, Деловна единица — 
Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Карл 
Маркс" 80. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител на деловната единица е Пешо 
Панов. 

7. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани, Деловна единица — 
Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Дел-
чев" бб. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и . јужно овошје. 

Раководител на деловната единица е Живко 
/Донев. 

8. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани — Деловна единица — 
Продавница,. со седиште во Кочани, ул. „Гоце 
Делчев" бб. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител на деловната единица е Хамди 
Бајрамов. 

9. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани, Деловна единица — 
Продавница', со седиште во Кочани, ул. „Гоце 
Делчев" бб. 

Предмет на работење: промет со месо и суво-
месни производи. 

Раководител на деловната единица е Миливој 
Митев. 

10. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани, Деловна единица — 
Продавница, со седиште во Кочани. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
брашно и зрнени храни. 

11. РО „Кочанско Поле" — Кочани, Деловна 
единица — Продавница, со седиште во Кочани, 
ул. „Димитар Влахов" бб. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 8." 

Раководител на деловната единица е Марин 
Пачарски. 

12. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 
„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица, 
со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов" бб. 

Предмет на работење: промет со месо и суво-
месни производи. 

Раководител: Димитар Папазов. 
13. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Продавница, со седиште во Кочани. 

Предмет на работење: откуп на сите видови жи-
вотински кожи и волна. 

Раководител: Благој Димишков. 
14. РО „Кочанско Поле" — Кочани,, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Бифе, со седиште во село Оризари, Кочанско. 

Предмет на работење: промет со мешани сто-
ки, прехранбени артикли, алкохолни и безалко-
холни пијалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител: Благој Николов. 
15. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— - Крчма — бифе, со седиште во село Оризари, 
Кочанско. 
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Предмет на работење: продажба на алкохолни 
и безалкохолни пијалаци, тутун и кибрит. 

Раководител: Славко Зафиров. 
16. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Крчма — Бифе, со седиште во село Грдовци, 
Кочанско. 

Предмет на работење: продажба на алкохолни 
и безалкохолни пијалаци, тутун и кибрит. 

Раководител: Александар Ангелов. 
17. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Бифе, со седиште во село Соколарци, Кочани. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалаци и прехранбени 
стоки. 

Раководител: Блаже Нацев. 
18. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба .на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Бифе, со седиште во село Уљарци, Кочанско. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница бр. 17. 

Раководител: Тошо Манојлов. 
19. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани Деловна единица 
— Бифе, со седиште во село Жигјанци, Кочанско. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница бр. 17. 

Раководител: Љубе Филипов. 
20. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Ми-
лан Зечевиќ" — Старо игралиште. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител: Вангел Кумановски. 
21. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Бифе, со седиште во село Чифлик, Кочанско. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница бр. 17. 

Раководител: Трајан Иванов. 
22. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Бифе, со седиште во село Спанчево, Кочанско. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница бр. 17. 

Раководител: Драги Митров. 
23. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Бифе, со седиште во село Бање, Кочанско. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница бр. 17. 

Раководител: Живко Трајче©. 
24. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Бифе, со седиште во село Облешево, Кочанско. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница бр. 17. 

Раководител: Ванчо Шопов. 
25. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Бифе, со седиште во село Теранци, Кочанско. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница бр. 17. 

Раководител: То доси ја Цветковски. 
26. РО „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— • Продавница, со седиште во село Оризари — 
Кочанско. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница бр. 20. 

Раководител: Коле Митев. 
Деловните единици се наоѓаат во состав на 

ООЗТ „Продажба на мало" — Кочани, а во вре-
мето на конституирањето биле запишани во суд-
скиот регистар (чл. 25 став 5). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 655/73. (247) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 655/73 од 14. II. 1974 година ја за-
ниша во судскиот регистар, на регистарската влош-
ка бр. 267, промената на лицата овластени за заста-
пување и потпишување на организацијата на здру-
жен труд — ЗИК „Кочанско Поле" од Кочани, 
т.е. на местото на досегашниот директор Никола 
Тодоров е именуван за генерален директор лицето 
Иван Михајлов Гицов кој е овластен да ја за-
стапува и потпишува организацијата на здружен 
труд неограничено. 

Истовремено е овластен да ги потпишува сите 
парични и финансиски документи на организаци-
јата на здружен труд и Михаил Василије Фи-
лабок. 

Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
работничкиот совет на ОЗТ — ЗИК „Кочанско 
Поле" — Кочани, бр. 0302-251 од 14. И. 1974 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 655/73. (248) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 655/73 од 25. II. 1974 година ги за-
пиша во судскиот регистар, на регистарската влош-
ка бр. 267, следните деловни единици на ООЗТ 
„Продажба на мало" — Кочани, во состав на ЗИК 
„Кочанско Поле" — Кочани: 

1. ЗИК „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 
„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Продавница, со седиште во село Зрновци, Ко-
чанско. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител: Блаже Николов. 
2. ЗИК „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Продавница, со седиште во село Облешево, Ко-
чанско. 

Предмет на работење: продажба на сите видо-
ви колонијални и прехранбени производи, желе-
зарија и електроуреди. 

Раководител: Ване Личков. 
Уписот е извршен во регистарот на деловните 

единици, што се наоѓаат во состав на основната 
организација на здружен труд „Продажба на мало" 
- Кочани, а-во времето на конституирањето биле 

запишани во судскиот регистар (чл. 25 ст. 5 од 
Уредбата). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 655/73. (249) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 655/73 од 5. III. 1974 година ги за-
пиша во судскиот регистар, на регистарската влош-
ка бр. 267, основањето на следните деловни еди-
ници на ООЗТ „Продажба на мало" — Кочани, 
во состав на ЗИК „Кочанско Поле" — Кочани: 

1. ЗИК „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 
„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Ста-
ри Парк" бр. 79. » 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител: Стојче Колевски. 
2. ЗИК „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

^Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
- - Бифе, со седиште во село Долни Подлог, Ко-
чанско. 

Предмет на работењето: промет со сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалаци и прехранбени 
стоки. 

Раководител: Раде Савев. 
3. ЗИК „Кочанско Поле" — Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Продавница, со седиште во село Оризари, Ко-
чанско. 
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Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохол™ и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител: Тодосија Тодоров. 
1. ЗИК „Кочанско Поле" Кочани, ООЗТ 

„Продажба на мало" — Кочани, Деловна единица 
— Продавница, со седиште во село Грдовци, Ко-
чанско. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител: Борјана Манасиева. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 

бр. 655/73. (250) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 655/73 од 15. IV. 1974 година то за-
пиша во судскиот регистар, на регистарската влош-
ка бр. 267, следното: лицето Никола Бојков е на-
значен за шеф на сметководството на Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Кочанско Поле" — 
Кочани и е овластен да ги потпишува сите парич-
ни и финансиски документи на организацијата на 
здружен труд заеднички со генералниот директор 
Иван Михајлов Гицов. 

Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
работничкиот совет на Организацијата на здру-
жен труд ЗИК „Кочанско Поле" — Кочани, бр. 
02-170/34 од 10. IV. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
655/73. (251) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 655/73 од 15. IV. 1974 година ја за-
пиша во судскиот регистар, на регистарската 
влошка бр. 267, Деловната единица — Продавница, 
со седиште во Виница, ул. „Маршал Тито" бб, во 
состав на ООЗТ „Продажба на мало" — Кочани 
на ЗИК „Кочанско Поле" — Кочани. 

Предмет на работење: промет со сите видови 
прехранбено-кјолонијални стоки, алкохолни и без-
алкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител: Благој Шопо|в. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

655/73. (252) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 19/1975 год. ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување и потпишување на Самостојното ос-
новно училиште „Гоце Делчев", село Горни Под-
лог, Кочанско, односно на местото на досегашниот 
директор Милослав Попов е именуван за директор 
Стојан Стојменов кој со неограничени овластувања 
ќе го застапува и потпишува училиштето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на работната заедница на 
Училиштето, бр. 174 од 29. I. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 19/75. (254) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 36/75 од 21. II. 1975 година ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лицата 
овластени за застапување и потпишување на ор-
ганизацијата на здружен труд — Предилницата 
„Струмичанка" од Струмица, така што на местото 
на досегашниот директор Костадин Каракашев е 
именувана за директор Лилјана Маркова — Куцу-
лова, со потполни и неограничени овластувања во 
однос на застапувањето и потпишувањето на орга-
низацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Предилиицата 
..Струмичанка" од Струмица, бр. 03-659 од 21. И. 
1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бо. 36/75. (262} 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 327 од 9. XII. 1974 година, ја за-
пиша во судскиот регистар на регистарска влош-
ка бр. 215 Деловната единица „Куклишанка", со 
седиште во село Куклиш, Струмичко, што се наоѓа 
во состав на работната организација, односно Ос-
новната организација на здружен труд Занает-
чиско услужно производно претпријатие „Иднина" 
—- Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на мало на производи на база шеќер 

и какао, деошкатесни производи, алкохолни и безал-
кохолни пијалаци, тутунски преработки и кибрит, 
разни печива, млеко и млечни производи и уго-
стителство: точење алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, кафе, чај и исхрана. 

Уписот е извршен врз основа одлуката на Со-
бирот на работните луѓе на Организацијата, бр. 
01-1670/1 од 13. XI. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 327/74. (185) 
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