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

Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Ре 1 

публика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕ-
МИТЕ ЗА ВРСКИ, ЗА Р А ДИОСООБР АЌ А Ј И 
ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ 

СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за системите за врски, 
за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и те-
лефонски сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија го донесе на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 17 април 
1979 година. 

Бр. 08-1074 
17 април 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ, ЗА РАДИОСООБРА-
КАЈ И ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕ-

ФОНСКИ СООБРАЌАЈ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат системите за врс-

ки од општ интерес за Републиката и нивното 
поврзување со системите за врски за општи по-
треби, се уредуваат одредени прашања на радио-
сообраќајот и поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај (во натамошниот текст: ПТТ 
сообраќај), мерките за обезбедување на тој сообра-
ќај , како, и обврска за основање на самоуправни 
интересни заедници. 

Со овој закон се уредуваат и односите меѓу 
организациите на здружениот труд во радиосо-
обраќајот, ПТТ сообраќај и корисниците на нивните 
услуги. 

Работите од став 2 на овој член работниците 
во организациите на здружениот труд, работните 
луѓе што самостојно вршат професионални дејности 
или дејности со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓани здружени во соод-
ветни облици на здружување, работните луѓе и 
граѓаните во месните заедници, самоуправните ин-
тересни заедници и другите организации и заедни-
ци (во натамошниот текст: работниците и другите 
работни луѓе и граѓаните во организациите и заед-
ниците), поблиску ги уредуваат со самоуправни 
општи акти, со општествени планови и други акти 

на општествено-политичките заедници, со опште-
ствени договори и самоуправни спогодби и други 
видови на меѓусебна соработка меѓу заинтереси-
раните општествени субјекти. 

Член 2 
Тековната и развојната политика на системите 

за врски ги утврдуваат и остваруваат работниците 
и другите работни луѓе и граѓаните во организа-
циите и заедниците, при што ги применуваат на-
учно-техничките и технолошките достигнувања со 
рационално користење на општествените средства, 
вкупните потенцијали и други услови за работа 
заради постигнување на повисок степен на продук-
тивноста и ефикасноста на трудот и работењето. 

Член 3 
Плановите и програмите за развој на системите 

за врски се донесуваат и остваруваат во соглас-
ност со самоуправни спогодби и општествени дого-
вори што тие ги склучуваат, како и врз начелата 
на општествената рационалност и рамномерност во 
развојот и одржувањето, особено на системите за 
врски за општите потреби, според потребите и 
можностите со цел за обезбедување современ и 
ефикасен систем на врски, усогласени со плановите 
на општествено-политичките заедници. 

Член 4 
Општествено-политичките заедници, во рам-

ките на своите права и должности утврдени со 
Уставот и со законите, врз основа на заеднички 
утврдените можности и услови за развој на систе-
мите за врски и врз основа на заеднички усогла-
сени интереси и потреби, ја утврдуваат политика-
та за развој на системите за врски и ја насочуваат 
општествената репродукција. 

Ако со самоуправно спогодување и општестве-
но договарање не се обезбеди извршување на по-
литиката на развојот и општествената репродук-
ција во системите за врски, Републиката може да 
утврди обврска за здружување на средствата за 
таа цел, односно да пропише други мерки заради 
извршување на тие задачи. 

Член 5 
Системите за врски на Републиката можат 

да се користат на начин и под услови одредени со 
закон, прописите донесени врз основа на закон, 
општествените договори, самоуправните спогодби и 
самоуправните општи акти на имателите на сис-
темите за врски. 

Член 6 
Системите за врски можат да бидат за опш-

т:г и за посебни потреби. 

Член 7 
Системи за врски за општи потреби се систе-

мите за врски на организациите на ПТТ сообра-
ќ а ј и системот за врски на радиото и телевизијата. 

Член 8 
Системите за врски за посеб-ни потреби слу-

жат за задоволување на одредени потреби на од-
делни органи и организации за пренесување со-
општениј,а во извршувањето на нивните задачи, 
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односно во вршењето на нивната дејност (во ната-
мошниот текст: функционални системи за врски). 

Функционалните системи за врски претставу-
ваат затворени системи за врски во поглед на нив-
ното функционирање и користење и како такви 
се специфични по своите технички и експлоата-
торски карактеристики, зависно од намените на 
тие системи за врски. 

Член 9 
Покрај функционалните системи за врски што 

се поврзуваат во системот за врски на Југославија 
(системот на врски на југословенските железници 
и системот на врски на југословенското електро-
стопанство), функционални системи за врски од 
општ интерес за Републиката се: 

— системот за врски на организациите за одр-
жување на магистралните и регионалните па-
тишта ; 

— системот за врски на хидрометеоролошките 
организации; 

— системот за врски на организациите од пат-
ниот сообраќај; 

— системот за врски на организациите од гра-
дежништвото ; 

— системот за врски на средствата за инфор-
мирање и 

— системот за врски на организациите за про-
мет со нафта и нафтени деривати. 

Член 10 
Заради обезбедување на услови за правилно 

и непречено функционирање на соодветните врски 
ве вонредни услови, системите за врски за општи 
потреби и функционалните системи од општ инте-
рес за Републиката задолжително се поврзуваат 
во системот за врски на Републиката. 

Под вонредни услови, во смисла на овој закон, 
се подразбираат условите предизвикани со елемен-
тарни непогоди од поголем обем и условите наста-
нати во случаи на епидемија на болести, непосред-
на воена опасност, воена состојба или загрозеност 
на безбедноста на земјата. 

Член 11 
Со општествен договор што го склучуваат Со-

бранието на Социјалистичката Република Македо-
нија, Стопанската комора на Македонија, соодвет-
ните самоуправни интересни заедници, имателите 
на системите за врски за општи потреби и имате-
лите на функционалните системи за врски кои се 
поврзуваат задолжително во системот за врски на 
Републиката, се утврдува Планот на врски на Ре-
публиката и начинот на обезбедувањето на финан-
сиските средства за извршување на тој план. 

Со Планот на врски на Републиката, кој мора 
да биде во согласност со Општиот план на врски 
на Југославија, се утврдува: 

1. општата концепција на системите за врски во 
Републиката и основните услови за изградба на 
одделни системи за врски на целата територија на 
Републиката и на нејзини делови; 

2. кои функционални системи за врски се по-
врзуваат задолжително во системот за врски на 
Републиката; 

3. техничките и другите услови за задолжител-
но поврзување на системите за врски на општи 
потреби и функционалните сисеми за врски и за 
нивно правилно и непречено функционирање и 
користење во вонредни услови и 

4. начинот и условите за организирање и вр-
шење повремени заеднички вежби на поврзаните 
системи за врски заради проверка на нивната по-
врзаност и способност за правилно и непречено за-
едничко функционирање. 

Член 12 
Задолжителното поврзување на одредените 

системи за врски се врши на начин и под услови 
утврдени со самоуправна спогодба на имателите на 

тие системи за врски, која мора да биде во со-
гласност со Планот на врските на Републиката. 

Ако имателите' на одредени системи за врски 
од ставот 1 на овој член не склучат самоуправна 
спогодба за поврзување на нивните системи за 
врски во рокот предвиден со општественлот дого-
вор за утврдување на Планот на врските на Ре-
публиката или ако склучат самоуправна спогодба, 
која не е во согласност со Планот на врските на 
Републиката, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Извршниот совет), може да одреди 
привремени мерки за поврзување на тие системи 
за врски на начинот и под условите утврдени со 
Планот на врските на Републиката. 

Привремените мерки од став 2 на овој член 
престануваат да важат од денот на склучувањето 
на самоуправната спогодба, според одредбата од 
став 1 на овој член. 

Член 13 
Иматели:те на системите за врски на подрачје-

то на општината, кои ќ^ ги одреди собранието на 
општината, задолжително се поврзуваат во систе-
мот за врски на општината заради нивно поефи-
касно користење во вонредни услови. 

Планот за меѓусебно поврзување на имателите 
на системите за врски од став 1 на овој член, мора 
да биде во согласност со Планот на врските, на 
Републиката. 

Член 14 
Заради задоволување на заедничките потреби 

и интереси во користењето на услугите и изград-
бата на капацитетите во ПТТ сообраќај, како и 
заради усогласување на работата и развојот во 
оваа област со тие потреби и интереси, во соглас-
ност со овој закон, се основаат самоуправни инте-
ресни заедници. 

Дејностите на самоуправните интересни заед-
ници се дејности од посебен општествен интерес. 

Член 15 
Собранијата на општествено-политичките за-

едници, нивните извршни органи и органите на 
управата надлежни за работите на сообраќајот и 
врските, самоуправните интересни заедници, орга-
низациите на здружениот труд и другите иматели 
на системите за врски, другите организации и за-
едници што го следат развојот и одлучуваат за 
развојната и тековната политика на системите за 
врски, радиосообраќајот и ПТТ сообраќај, се ко-
ристат со услуги на научно-истражувачки и специ-
јализирани стручни организации на здружениот 
труд. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Заради остварување на техничко и технолош-

ко единство во функционирањето и користењето 
на системите за врски, имателите на задолжително 
поврзаните системи за врски се должни во плано-
вите и програмите за развој да утврдат услови за 
изградба и развој на Системи за врски во соглас-
ност со условите утврдени со Планот на врските 
на Републиката. 

Член 17 
Плановите и програмите за развој на системите 

за врски што ги донесуваат имателите на систе-
мите за врски мораат да бидат во согласност со 
Планот на врските на Републиката. 

Имателите на системите за врски се должни 
да преземаат мерки за развивање на своите сис-
теми за врски на начинот предвиден со Планот на 
врските на Републиката. 

Член 18 
Одобрение за изградба и реконструкција на 

средствата за врски на задолжително поврзаните 
ср1 етеми на врски издава републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на сообраќајот 
и врските. 
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Член 19 
Изградените или реконструираните средства за 

врски можат да се користат по издавање на одо-
брение за употреба. 

Одобрението за употреба го издава републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
сообраќајот и врските. 

По изградбата и реконструкцијата на сложе-
ните системи за врски или нивните делови што 
чинат негова техничка и технолошка целина, ин-
веститорот може да пристапи на пробна работа. 

Условите и траењето на пробната работа кое 
не може да биде подолго од шест месеци, се утвр-
дуваат со техничката документации доколку со 
друг пропис не е поинаку определено. 

По истекот на пробната работа се врши тех-
нички преглед. 

Член 20 
Заради обезбедување правилно и непречено 

функционирање на врските во редовни и вонредни 
услови, имателите на задолжително поврзаните сис-
теми за врски се должни своите системи за врски 
да ги одржуваат во исправна состојба. 

Во случај на прекин во системите за врски за 
општи потреби, имателите на овие системи за врс-
ки задолжително го известуваат Републичкиот ин-. 
електорат за ПТТ и радиосообраќај и Републички-
от центар за известување и тревожење во рок од 
24 часа и тоа за следните прекини: 

1. во системот за врски на ПТТ организации 
за застоите на телеграфските и телефонските цен-
трали во седиштата на општините и за прекините 
на меѓумесните врски до овие централи, што траат 
повеќе од 60 минути и 

2. во системот за врски на Радио-телевизија — 
Скопје, за прекините на радиодифузните предава-
тели и врските за пренос на емисиите до предава-
телите, што траат повеќе од 10 минути. 

Во случај на прекини во задолжително поврза-
ните системи за врски во вонредни услови, има-
телите на овие системи се должни да го известу-
ваат Републичкиот инспекторат за ПТТ и радио -
сообраќај и Републичкиот центар за известување 
и тревожење веднаш со настанување на прекинот. 

Член 21 
Начинот на користењето, одржувањето и кон-

тролата на функционирањето на системите за врс-
ки и вршењето на повремените прегледи на објек-
тите и опремата што се составен дел на системите 
за врски ги утврдува имателот на системот за врс-
ки со самоуправен општ акт. 

Член 22 
Имателот на системот за врски е должен да 

донесе годишен план и програма за користење и 
одржување на својот систем за врски и да го сле-
ди нивното извршување. 

Член 23 
Имателите на системите за врски кои се за-

должително поврзани според одредбите на овој за-
кон, се должни да обезбедат соодветно непрекина-
то напојување со електрична енергија на оние по-
стројки и уреди од кои зависи непреченото функ-
ционирање на системот за врски на Републиката 
во вонредни услови. 

Член 24 
Имателите на задолжително поврзаните систе-

ми за врски, се должни да обезбедат неповредли-
вост на тајната на соопштенијата што се пренесу-
ваат, а особено неповредливост на тајната на соо-
пшенијата што се пренесуваат во вонредни усло-
ви и трајно да вршат контрола на обезбедувањето 
на неповредливоста на тајната на соопштенијата. 

На работниците на кои им е достапна содржи-
ната на соопштенијата што се пренесува преку сис-
темите за врски од став 1 на овој член, им е за-
брането дознаената содржина да им ја соопшту-
ваат на неовластени лица. 

Член 25 
За време на вонредни услови, имателите на за-

должително поврзаните системи за врски, се дол-
жни во својот систем за врски да обезбедат пр-
венство во преносот на соопштенијата што се од-
несуваат на вонредните услови, на начинот утвр-
ден со Планот на врските на Републиката. 

Не е дозволена злоупотреба на правото на пр-
венство во преносот на соопштенијата од став 1 
на овој член. 

Член 26 
Имателите на задолжително поврзаните систе-

ми за врски, се должни во вонредни услови да 
вршат пренос на соопштенија според единствени 
мерила што ќе ги утврди Извршниот совет. 

Имателите на задолжително поврзаните систе-
ми за врски во условите на редовното користење 
на своите системи за врски, се должни да пре-зе-
мат потребни мерки и подготовки за обезбедување 
примена на тие мерки во вонредни услови. 

Член 27 
Користењето на задолжително поврзаните сис-

теми за врски, или на некои од тие системи или 
на одделни делови од системи за врски за потре-
бите во случај на вонредни услови, го одредува 
Извршниот совет. 

Член 28 
Имателите на задолжително поврзаните систе-

ми за врски се должни во согласност со своите 
самоуправни општи акти да водат евиденција за 
нивното тековно користење, како и за извршените 
прегледи на објектите, постројките, уредите, апа-
ратите и другата опрема која е составен дел на 
нивниот систем, за утврдените пречки и недоста-
тоци и за преземените мерки за отстранување на 
тие пречки и недостатоци. 

III. РАДИОСООБРАЌАЈ 

а) Радиостаници 

Член 29 
Радиостаница може да се пушти во работа по 

извршениот технички преглед и издавањето на 
дозволата за работа. 

Технички преглед на радиостаниците и на ин-
сталациите врши републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските 
или овластена организација на здружениот труд. 

Член 30 
При вршењето на техничкиот преглед подно-

сителот на барањето е должен да ја стави на увид 
на овластеното лице кое врши технички преглед 
целата техничка документација и планот на ра-
дио мрежата. 

При вршењето на техничкиот преглед на ра-
диостаницата задолжителна е присутноста на овлас-
теното лице од подносителот на барањето. 

Член 31 
Потврда за техничките карактеристики на ра-

диодифузните и телевизиските приемници, апте-
ките за прием на радиодифузните програми, уре-
дите на телевизијата од затворен круг, освен те-
левизијата од затворен круг по водови, издава ор-
ганизација на здружениот труд, што ќе ја овласти 
републичкиот орган на управата, надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските. 

Член 32 
За техничките прегледи на радиостаниците, 

инсталациите и радио мерењата во областа на ра-
диосообраќајот, се плаќа надоместок. 

За технички преглед на аматерските радиоста-
ници не се плаќа надоместок. 

Висината на надоместокот за техничките прег-
л е д и на радиостаниците и радио мерењата ја про-
пишува Извршниот совет. 
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Член 33 
Дозвола за работа на радиостаницата издава 

републичкиот орган на управата, надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските. 

Дозволата за работа на радиостаницата се из-
дава со рок на важење, кој не може да биде по-
краток од шест месеци, ни подолг од пет го-
дини. 

Важењето на дозволата може да се продолжи 
по барање на имателот на радиостаницата. 

Во секоја радиостаница дозволата за работа 
мора да биде истакната на видно место. 

Член 34 
Барањето за издавање дозвола за работа го 

поднесува имателот на радиостаницата по изврше-
ното монтирање и извршената пробна работа во 
смисла на член 19 на овој закон. 

Барањето за издавање дозвола за работа на 
радиостаницата, се смета како барање за технички 
преглед. 

Кон барањето за издавање дозвола за работа на 
радиостаницата подносителот на барањето е дол-
жен да ја приложи и дозволата за поставување на 
радиостаницата, како и друга документација, не-
опходна во постапката за издавање на дозвола за 
работа на радио станицата. 

Член 35 
Рачната радиостаница и радиотелефоните мо-

жат да се користат врз основа на одобрение за ко-
ристење, што го издава републичкиот орган на уп-
равата надлежен за работите на сообраќајот и врс-
ките. 

Одобрението за користење на рачна радиоста-
ница по барање на граѓаните може да се издаде 
по претходно прибавено мислење на Републичкиот 
орган за внатрешни работи и на Републичкиот ор-
ган за народна одбрана. 

Одобрението за користење на радиотелефон се 
издава по претходно прибавено мислење на ПТТ 
организација. 

Одобрението за користење на рачна радиоста-
ница, односно радиотелефон се издава со рок на 
важење од пет години. 

Член 36 
Во барањето за издавање одобрение за корис-

тење на рачна радиостаница, мора да се наведе: 
назив на корисникот, зрачна моќност, фреквентен 
опсег и број на атестот за одобрениот прототип на 
рачната радиостаница. 

Во барањето за издавање одобрение за корис-
тење на радиотелефон, мора да се наведе покрај 
податоците од став 1 на ОВОЈ член и карактерис-
тичниот број на телекомуникационата мрежа во 
која е вклучен радиотелефонот. 

Член 37 
Ако имателот на рачната радиостаница нема 

атест за одобрениот прототип, одобрение за корис-
тење се издава врз основа на претходно извршен 
технички преглед. 

Член 38 
Имателот на рачна радиостаница и радиотеле-

фон е должен, при предавање и прием на соопште-
нија, да се придржува кон условите за работа на 
рачната радиостаница и радиотелефонот одредени 
со закон, прописите донесени врз основа на закон 
и одобрението за користење. 

Ако рачната радиостаница и радиотелефонот 
не се користат на начинот и под условите од став 
1 на овој член, органот на управата, кој го издал 
одобрението за користење, може да ја забрани ра-
ботата привремено или трајно. 

Член 39 
Одобрението за користење на мерни приемник 

на фреквентно подрачје надвор од подрачјето за 
прием на радио и телевизиски емисии, кои ги ко-

ристат државните органи, организациите на здру-
жениот труд, другите организации и граѓаните, го 
издава републичкиот орган на управата, надлежен 
за работите на сообраќајот и врските. 

Во барањето за издавање одобрение за корис-
тење на мерни приемник, мора да се наведе име 
на имателот, локација, тип и вид на приемникот, 
фабрички број, фреквентно подрачје, примену-
вање и намена на приемникот. 

Член 40 
Дозвола за поставување и дозвола за работа 

на аматерска радиостаница издава републичкиот 
орган на управата, надлежен за работите на со-
обраќајот и врските по претходно прибавено мис-
лење од републичкиот орган за внатрешни работи 
и републичкиот орган за народна одбрана. 

Дозвола за поставување на аматерска радиоста-
ница се издава со рок на важење од две го-
дини. 

Барањето за издавање дозвола за поставување 
аматерска радиостаница се поднесува преку Соју-
зот на радиоаматерите на Македонија. 

Член 41 
Барањето за издавање дозвола за поставување 

аматерска радиостаница мора да содржи: вид на 
емисија, категорија на аматерска радиостаница, 
вид на антена-појачување, точна локација (за по-
кретна аматерска радиостаница, ознака на подвиж-
ниот објект-возилото, пловилата и воздухоплови-
те), а за репетиторските радиостаници мора да се 
приложи и планот на репетиторските радиостани-
ци, утврден од Сојузот на радиоаматерите на Ју-
гославија. 

Барањето за издавање дозвола за работа на 
аматерска радиостаница мора, покрај условите од 
став 1 на овој член, да содржи уште и податоци: 
број на дозволата за поставување, дата кога е из-
дадена, времето на работа, напон и сила на напо-
јување на аматерската радиостаница. 

Член 42 
Решението со кое се одбива барањето за изда-

вање одобрение за користење на рачна радиоста-
ница, односно дозвола за поставување на аматер-
ска радиостаница, не мора да се образложи. 

Член 43 
Се овластува републичкиот орган на управата 

надлежен за работите на сообраќајот и врските, во 
постапката за прибавување дозвола за поставува-
ње радиостаници да му дава мислеле на надлеж-
ниот сојузен орган на управата за усогласеноста 
на функционирањето на радиостаниците со пла-
нот на врските на подрачјето на кое таа ќе фун-
кционира. 

Член 44 
Дозволата за работа, односно одобрението за 

користење на радиостаницата престанува да важи: 
1. со истекот на рокот на важење на дозволата 

за работа, односно одобрението за користење; 
2. со отказ на работата на радиостаницата; 
3. со расходување на радиостаницата; 
4. со престанок на постоење на органот или 

организацијата која е носител на правото на ко-
ристење на радиостаницата; 

5. со расходување на пловилото на внатрешна-
та пловидба, односно воздухопловот или друго во-
зило; 

6. со смртта на имателот на радиостаницата; 
7. со трајна забрана на работата на радиоста-

ницата; 
8. со престанок на членство во Сојузот на 

радиоаматерите на Македонија и 
9. ако без оправдана причина радиостаницата 

не се користи подолго од шест месеци. 
Дозволата за работа, односно одобрението за 

користење на радиостаницата, мора да се врати на 
органот на управата кој ја издал дозволата, од-
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носно одобрението во рок од 30 дена од денот на 
настанувањето на околностите од став 1 на овој 
член, а во случај на непосредна воена опасност, 
воена состојба или загрозеност на безбедноста на 
земјата-радиостаницата, односно рачната радиоста-
ница и радиотелефонот, имателот е должен да ги 
предаде на чување на надлежниот орган за внат-
решни работи. 

По исклучок на одредбите од став 1 точка 4 
на овој член, дозволата за работа на радиостани-
цата не престанува да важи во случај на пренесу-
вање на работите во делокругот на друг орган, 
односно во случај на промени во организирањето 
на организацијата на здружениот труд, која е но-
сител на правото на користење на радиостаница-
та, ако новиот носител на правото на користење 
на радиостаницата, во рок од 30 дена од денот на 
извршеното пренесување на работите, односно про-
мените во организацијата, поднесе барање дозвола-
та за работа да се пренесе на него. 

Член 45 
Радиооператорот за самостојно вршење на од-

редени работи во радиостаницата, мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1. покрај општата здравствена способност да ги 
исполнува и пропишаните посебни здравствени ус-
лови; 

2. да има посебна стручна оспособеност за са-
мостојно вршење на одредени работи и 

3. да има овластување за самостојно вршење 
на одредени работи во радиостаницата. 

Член 46 
Се овластува функционерот кој раководи со 

републичкиот орган на управата надлежен за 
здравство и социјална политика, да ги пропише 
посебните здравствени услови кои мораат да ги 
исполнуваат радиооператорите за самостојно врше-
ње на одредени работи во радиостаницата. 

Проверувањето на посебните здравствени ус-
лови го вршат здравствени организации кои рас-
полагаат со соодветен стручен кадар и соодветни 
апарати и уреди. 

Член 47 
Посебната стручна оспособеност на радиоопера-

торите за самостојно вршење на одредени работи 
во радиостаницата се проверува со полагање на 
стручен испит. 

Член 48 
Овластување за самостојно вршење на одреде-

ни работи во радиостаницата издава републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на со-
обраќајот и врските, освен овластувањата за радио-
операторите-аматери, кои ги издава Сојузот на ра-
дио-аматерите на Македонија. 

Член 49 
Овластувањето од членот 48 на овој закон се из-

дава со рок на важење од пет години. 
Важењето на овластувањето може да се про-

должи или обнови. 
Овластувањето ќе се одземе и пред истекот на 

времето на важењето, ако со лекарски преглед се 
утврди дека имателот на овластувањето не ги ис-
полнува пропишаните посебни здравствени услови. 

Член 50 
Се овластува функционерот кој раководи со 

републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските да ги пропише по-
себните стручни услови кои мораат да ги испол-
нуваат радиооператорите за самостојно вршење на 
одредени работи во радиостаницата, кои се тие ра-
боти на радиостаницата, програмата за стручниот 
испит и начинот на проверувањето на посебната 
стручна оспособеност за радиооператорите, како и 
обрасците на дозволата за работа на радиостани-

цата, одобрението за користење на рачни радио-
станици и радиотелефони и овластувањето за са-
мостојно вршење на одредени работи во радиоста-
ницата. 

б) Радиодифузија 

Член 51 
Радио-телевизија — Скопје е должна ,на ко-

рисниците на радиодифузните приемници да им 
обезбеди прием на радиодифузните програми во 
рамките на оптималните технички можности на ра-
диодифузната мрежа. 

Член 52 
При изработката на планот за покривање на 

територијата на Републиката со радио-телевизис-
ката програма, што го донесува Радио-телевизија 
— Скопје, предаид ќе се имаат урбанистичките 
планови на градовите и другите населени места. 

Член 53 
Заради обезбедување прием на радиодифузните 

програми и спречување на меѓусебни пречки во 
градовите и во другите населени места, на станбе-
ните згради со повеќе од шест станови мора да 
се постават заеднички приемни антенски уреди со 
едно заедничко приклучно место. 

Во градовите и во друг,ите населени места за 
две или повеќе станбени згради, наместо уредите 
од став 1 на овој член, можат да се постават цен-
трални приемни антенски системи за прием на ра-
диодифузните програми. 

Самоуправната интересна заедница на стано-
вањето, односно куќниот совет на станбената згра-
да, се должни заради непречен прием на радиоди-
фузните програми да го одржува во исправна сос-
тојба заедничкиот антенски уред, што е составен 
дел на зградата. 

Заедничките приемни антенски уреди од став 
1 на овој член мораат да се постават според про-
писите за техничките карактеристики на заеднич-
ките надворешни антени за примање на телевизис-
ките програми. 

а) Затворен систем на телевизија 

Член 54 
Затворен систем на телевизија можат да упо-

требуваат државните органи, организациите на 
здружениот труд, други организации и граѓаните 
заради задоволување на сопствените потреби. 

Член 55 
Затворениот систем на телевизија се состои од 

една или повеќе камери и еден или повеќе мони-
тори поврзани во една технолошка целина. 

Член бб 
Затворените системи на телевизија можат да се 

поставуваат и користат само врз основа на одобре-
ние што го издава републичкиот орган на управа-
та надлежен за работите на сообраќајот и врските. 

По исклучок од став 1 на овој член за корис-
тење на затворени системи на телевизија по водо-
ви, не е потребно одобрение. 

IV. ПОШТЕНСКО, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОН-
СКИ СООБРАЌАЈ 

Член 57 
Поштенски, телеграфски и телефонски услуги 

(во натамошниот текст: ПТТ услуги) во ПТТ соо-
браќај вршат организациите на здружениот труд во 
ПТТ сообраќај (во натамошниот текст: ПТТ орга-
низации). 

Работата на ПТТ организации е од посебен 
општествен интерес. 
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Член 58 
На одредбите на самоуправната спогодба за 

здружување и статутот на работната организација 
што се однесуваат на развојот на ПТТ сообраќај, 
организацијата на работењето, здружувањето на 
средствата, постапката за издвојување на одделни 
основни организации од работната организација и 
за другите с т а т у с и промени и на програмите за 
развој на ПТТ сообраќај, како и на именувањето 
и разрешувањето на работоводниот орган, соглас-
ност дава Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, односно собранието на општината, 
за основните организации на здружениот труд во 
ПТТ сообраќај. 

Член 59 
ПТТ организација е должна единиците на ПТТ 

мрежа да ги организира така да се опфатат сите 
населени места на територијата на Републиката ,за-
ради редовно вршење на ПТТ услуги. 

Под редовно вршење на ПТТ услуги, во смис-
ла на овој закон, се подразбира прием и врачува-
ње на поштенски пратки, телеграми и телефонски 
покани најмалку еднаш дневно. 

Член 60 
Ако не може да се врши прием и врачување 

на поштенските пратки, телеграми и телефонски 
покани на целото подрачје на единицата на ПТТ 
мрежа најмалку еднаш дневно, подрачјѕето на еди-
ницата на ПТТ мрежа се дели на потесно, поши-
роко и најшироко подрачје. 

Мерилата за поделба на подрачјата на едини-
цата на ПТТ мрежа на потесно, пошироко и на ј -
широко и одредувањето на начинот и условите' за 
давање на ПТТ услуги на одделните подрачја ги 
утврдува републичката самоушзавнл ш^тетзрс^а 
едница. 

Член 61 
Во населените места каде интензитетот на ПТТ 

услуги е од помал обем, вршењето на овие услуги 
ПТТ организација може да ги довери на прометни, 
образовни, здравствени и други организации на 
здружениот труд или на месните заедници. 

Односите меѓу ПТТ организации и организа-
циите од став 1 на овој член се регулираат со 
договор. 

Член 62 
Работното време на ПТТ единици го определу-

ва ПТТ организација по прибавено мислење од са-
моуправната интересна заедница, односно основна-
та заедница или единица и извршниот орган на 
собранието на општината. 

Член 63 
ПТТ организација е должна да врши мерење 

и регистрирање на извршените телеграфски и те-
лефонски услуги (во натамошниот текст: ТТ ус-
луги). 

По барање на корисниците на ТТ услуги, ПТТ 
организација е должна да поднесе на увид подато-
ци за мерењата од став 1 на овој член. 

Се овластува функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските по прибавено мис-
лење од Републичката самоуправна интересна за-
едница и ПТТ организација, да го пропише начи-
нот на контрола на уредите за мерење и регис-
трирање на ТТ услуги. 

Член 64 
Заради позабрзана изградба на локалната ПТТ 

мрежа, зголемување капацитети на постојните цен-
трали и изградба на новите ПТТ централи и дру-
ги уреди за зголемен обем на ПТТ услуги од пла-
нираната динамика и обезбедените средства за та-
ков развој, ПТТ организации можат да собираат 
средства од корисниците на ПТТ услуги во вид на 
кредити. 

Начинот на собирање и враќање на кредитни-
те средства од корисниците на ПТТ услуги не мо-
жат да бидат понеповолни за инвеститорот од нор-
мите што се применуваат за таков вид кредити 
(камата, време на враќање и слично). 

Начинот и . условите за собирање средства и 
нивната намена, начинот на враќање на средства, 
обврските на давателите на кредити и на ПТТ ор-
ганизации, поблиску се уредуваат со самоуправен 
општ акт што го донесуваат самоуправните инте-
ресни заедници, нивните основни заедници и еди-
ници. 

Член 65 
Заради поефикасно користење на поштенските 

услуги ПТТ организација има право, на земјишта-
та и објектите во општествена сопственост и соп-
ственост на граѓаните, да поставува и одржува 
поштенски сандачиња. 

ПТТ организација е должна да ја надомести 
штетата настаната со поставувањето и одржува-
њето на поштенските сандачиња, според општите 
прописи на имотното право. 

Член бб 
Инвеститорот, или корисникот на објектот се 

должни во приземјето на зградата или на влезот 
во двориштето на погодно место да постават и 
одржуваат одредени видови куќни сандачиња за 
писмоносните пратки. 

Видовите на куќните сандачиња ги определува 
ПТТ организација во согласност со соодветната са-
моуправна интересна заедница, односно основната 
заедница или единица. 

Член 67 
Во градовите и населбите од градски карактер, 

зградите со четири или повеќе станови и деловни-
те згради и простории, мора да имаат вградена те-
лефонска инсталација со влезен телефонски прик-
лучок. 

Проектирањето и изградбата на телефонските 
инсталации од став 1 на овој член се врши во со-
гласност со пропишаните технички услови и стан-
дарди. 

Член 68 
Заради користење телефонски услуги од стра-

на на граѓаните ПТТ организација е должна да 
постави јавна месна автоматска телефонска говор-
ница во местата што имаат повеќе од 5.000 жители 
и тоа, на секои 5.000 жители најмалку по една 
јавна месна автоматска телефонска говорница. 

По исклучок, во туристичките места што имаат 
повеќе од 2.000 жители и голем прилив на турис-
ти, ПТТ организација е должна да постави една 
јавна месна автоматска телефонска говорница. 

Воздухопловните пристаништа, како и автобус-
ките и железничките станици што ќе ги определи 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските, мораат да имаат 
јавна меѓумесна автоматска телефонска говорница. 

Локацијата за поставување јавни автоматски 
телефонски говорници се одобрува во согласност со 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на урбанизам. 

ПТТ организациј,а не плаќа надо,месток за уре-
дување и користење на градското градежно зем-
јиште на кое се наоѓа автоматската телефонска 
говорница. 

V. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 69 
Работниците во ПТТ организации на здруже-

ниот труд, во научно-истражувачките, стручните и 
другите организации на здружениот труд што по-
веќе и потрајно се ангажирани во оваа дејност, 
со работниците во производни и други организации 
во здружен труд, работните луѓе што самостојно 
вршат професионална дејност и дејност со личен 
труд и средства на трудот во нивна сопственост, 
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здружени во соодветни облици на здружување, ра-
ботните луѓе и граѓаните во месните заедници, 
општествените организации, здруженијата на гра-
ѓаните, органите и телата на општонародната од-
брана и општествената самозаштита и други орга-
низации и заедници како корисници на ПТТ ус-
луги, основаат самоуправна интересна заедница за 
една или повеќе општини (во натамошниот текст: 
општинска заедница). 

Работниците, работните луѓе и граѓаните во ор-
ганизациите и заедниците од став 1 на овој член, 
можат да основаат основни заедници и единици на 
општинската заедница. 

Член 70 
Општинските заедници се здружуваат во ре-

публичка самоуправна интересна заедница (во на-
тамошниот текст: Републичка заедница). 

Во Републичката заедница се здружуваат и 
повисоките облици на здружување на трудот и 
средствата, организациите, заедниците, здружени-
јата и другите облици на здружување на работ-
ниците, работните луѓе и граѓаните на ниво на Ре-
публиката и други заинтересирани организации и 
заедници определени со самоуправна спогодба за 
здружување, односно со статутот на Републичка-
та заедница. 

Член 71 
Работниците, работните луѓе и граѓаните не-

посредно во своите организации и заедници и пре-
ку своите делегации и делегати во единиците, ос-
новните заедници, општинските заедници, Репуб-
личката заедница и другите облици на интересно 
здружување и организирање самостојно, односно 
во согласност со собранијата на општествено-поли-
тичките заедници, како и со организациите на 
здружениот труд ангажирани во однос на ПТТ ус-
луги, особено: 

1. одлучуваат рамноправно со надлежните со-
бори на собранијата на општините по прашањата 
од ПТТ сообраќај, кога тоа е утврдено со статутот 
на општината ,а остваруваат соработка со Собра-
нието на Социјалистичката Република Македо-
нија; 

2. ја утврдуваат и остваруваат политиката и 
мерките на тековното работење и развојот на ПТТ 
услуги со донесување на долгорочни петтогодишни 
и годишни планови и програми со кои ги утврду-
ваат изворите на потребните средства, односите и 
мерките за нивното остварување; 

3. самостојно, односно со ПТТ организации, ор-
ганизираат и поттикнуваат постојано научно-ис-
тражувачка и применувачка и образовна дејност 
според потребите за следење и унапредување на 
ПТТ сообраќај, како и за утврдување и примена 
на рационална и оптимална развиеност, особено на 
ПТТ сообраќај во единствениот систем на ПТТ, 
според тековните и развојните потреби на произ-
водствениот и друг здружен труд и на вкупниот 
општествено-економски развој утврден со опште-
ствените планови на Социјалистичката Република 
Македонија и Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија; 

4. ја следат, поттикнуваат и унапредуваат со-
работката со другите републики, автономни покра-
ини и на ниво на Федерацијата по прашањата и 
мерките за современо и ефикасно работење и раз-
вој на ПТТ сообраќај, како и меѓународната со-
работка во оваа област; 

5. остваруваат и други функции врз основа на 
овој закон, други прописи, општествени договори 
и самоуправни спогодби, како и други заеднички 
интереси и потреби утврдени во самоуправните 
спогодби за основање на самоуправни интересни 
заедници и нивните основни заедници и единици 
во нивните статути и други општи акти. 

Член 72 
. Самоуправните интересни заедници и нивните 

основни заедници и единици можат да се основаат 
за повеќе сродни дејности. 

Член 73 
Стручните и општите работи за потребите на 

самоуправните интересни заедници ги вршат 
стручните служби на ПТТ организации на здру-
жениот труд. 

Член 74 
Самоуправната спогодба за основање и стату-

тот на општинската заедница, односно основната 
заедница или единица ги потврдува собранието 
на општината. 

Самоуправната спогодба за здружување во Ре-
публичка заедница и статутот на оваа заедница 
ги потврдува Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

VI. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВРСКИТЕ 

Член 75 
Ако во близина на објектите, постројките, уре-

дите и спојните патишта на системите за врски 
треба да се изведат одредени работи или да се по-
дигне нов објект, инвеститорот е должен да при-
бави согласност од имателот на односниот систем 
за врски. 

Ако имателот на системот за врски во рок од 
30 дена од денот на поднесувањето на писменото 
барање за давање согласност не даде согласност 
или не најави оправдано продолжување најповеќе 
за уште 30 дена, ќе се смета дека ја дал бараната 
согласност. 

Ако имателот на системот за врски пред исте-
кот на рокот од став 2 на овој член го одбие да-
вањето на согласност, инвеститорот може да изја-
ви жалба до републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на сообраќајот и врските. 

Член 76 
За мерење и пронаоѓање на изворите на штет-

ните радиозрачења во работата на било кој сис-
тем за врски или во примањето на радиосоопште-
нијата, како и за пронаоѓање радиоуреди без доз-
вола за работа, односно одобрение за користење, 
надлежен е републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на сообраќајот и врските. 

За мерењето и пронаоѓањето на изворите на 
штетните радиозрачења во приемот и радиодифуз-
ните емисии надлежна е Радио-телевизија — 
Скопје. 

Член 77 
Радио-телевизија — Скопје по барање на мес-

на заедница или по сопствена иницијатива ги истра-
жува изворите на пречки во примањето на радио-
дифузните емисии. 

Имателите на електричните и други постројки, 
уреди и апарати што произведуваат штетни ра-
диозрачења се должни на овластените работници 
од Радио-телевизија — Скопје да им овозможат 
вршење преглед заради утврдување на изворите 
на штетните радиозрачења и да им даваат потреб-
ни објаснувања, како и да им дозволат прегледу-
вање на документацијата потребна за вршење на 
прегледот. 

Член 78 
Ако Радио-телевизија — Скопје утврди дека 

електричните и други постројки, уреди и апарати 
произведуваат штетни радио зрачења повеќе од 
пропишаните норми, писмено ќе го повика имате-
лот на постројката, уредот или апаратот во одре-
ден рок, кој не може да биде подолг од 30 дена, 
да ги отстрани утврдените недостатоци. Доколку 
штетните радио зрачења произлегуваат од построј-
ки, уреди и апарати за производство, Радио-теле-
визија — Скопје има право на надоместок на ствар-
ните трошоци предизвикани при нивното откри-
вање. 

Ако имателот на постројките, уредите и апа-
ратите во определениот рок не ги отстрани утврде-
ните недостатоци, Радио-телевизија — Скопје ќе 
побара од Републичкиот инспекторат за ПТТ и 
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радиосообраќај да донесе решение за привремена 
забрана на работа на постројките, уредите или 
апаратите, додека не се отстранат утврдените не-
достатоци. 

VII, Н А Д З О Р 

Член 79 
Надзор над спроведувањето на овој закон и 

прописите донесени врз основа на закон и тех-
ничките прописи и нормативи во областа на врски-
те врши Републичкиот инспекторат за ПТТ и ра-
диосообраќај (во натамошниот текст: Републичкиот 
инспекторат). 

Републичкиот инспекторат ги врши и работите 
на надзорот над спроведувањето на одредбите од 
Законот за основите на системите за врски и За-
конот за поштенските, телеграфските и телефон-
ските услуги што се во надлежност на Републи-
ката. 

Член 80 
Работите на надзорот од член 79 на овој за-

кон ги вршат инспекторите за ТТ и радиосообра-
ќа ј и инспекторите за ПТТ сообраќај. 

Доколку за извршување на одредени инспек-
циски работи е потребна посебна стручност, репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на сообраќајот и врските може за извршување на 
тие работи да овласти лица од други органи, од 
научно-истражувачки, образовни, стручни и други 
организации на здружениот труд и организации 
што ги исполнуваат условите од член 81 на овој 
закон. 

Лицата од став 2 на овој член имаат право и 
должност на инспектори за вршење на инспекцис-
ките работи за кои се овластени. 

Член 81 
За инспектор за ТТ и радиоеообраќај може да 

се назначи лице кое има завршено електротехнич-
ки факултет — отсек телекомуникации со на ј -
малку 3 години работно искуство во струката или 
виша школа за телекомуникации со најмалку 6 
години работно искуство во струката. 

За'инспектор за ПТТ сообраќај може да се наз-
начи лице кое има завршено сообраќаен, правен 
или економски факултет, со најмалку 3 години ра-
ботно искуство во струката или виша ПТТ школа 
со најмалку 6 години работно искуство во стру-
ката. 

Член 82 
При вршењето на инспекциските работи инс-

пекторот за ТТ и радиосообраќај и инспекторот за 
ПТТ сообраќај мора да имаат посебна легитима-
ција со која се утврдува нивното својство на ин-
спектор, што ја издава републичкиот орган на уп-
равата надлежен за работите на сообраќајот и 
врските. 

Се овластува функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските да го пропише об-
разецот на легитимацијата. 

Член 83 
Во вршењето на надзорот инспекторот за ТТ 

и радиосообраќај проверува особено дали: 
1. изградбата и проширувањето на мрежата на 

имателите на општите и функционалните системи 
за врски се вршат во согласност со Општиот план 
на врските на Југославија, Планот на врските на 
Републиката, плановите на врските на одделните 
иматели на општите и функционалните системи за 
врски, како и според задолжителните југословен-
ски стандарди, типови и системи одредени од има-
телите на системите за врски; 

2. системите за врски ги исполнуваат технич-
ките услови за поврзување во системот за врски 
на Републиката, според одредбите на овој закон; 

3. системите за врски што задолжително се по-
врзуваат се користат на начин и под услови пред-
видени со Планот на врските на Републиката и со 
овој закон; 

4. средствата за врски и уредите, апаратите и 
другите ПТТ постројки се одржуваат во состојба 
која обезбедува уреден и непречен сообраќај; 

5. електричните постројки за пренос и корис-
тење на електрична енергија на местата на вкрсто-
сувањето, приближувањето и паралелното водење 
со ТТ линии се изведуваат, одржуваат и користат 
така да не пречат во правилната работа на ТТ 
сообраќај, не го доведуваат во опасност животот 
и здравјето на работниците кои работат и ги ко-
ристат ТТ уредите; 

6. корисниците, односно сопствениците на елек-
тричните апарати и други уреди и инсталации, кои 
со својата работа можат да предизвикаат пречки 
во јавниот ТТ сообраќај ги користат и одржуваат 
така што нивната работа не предизвикува пречки 
во ТТ и радиосообраќајот, односно во приемот на 
радиодифузните емисии; 

7. системите на радиоврски и радиостаници се 
одржуваат во состојба што обезбедува уреден и 
непречен радиосообраќај; 

8. сообраќајот се врши спрема прописите за 
правилно и уредно функционирање на радиосооб-
раќајот; 

9. радиостаницата има дозвола за работа, доз-
волата за работа се наоѓа во радиостаницата и при 
работата се придржува на условите дадени во' доз-
волата за работа; 

10. аматерската радиостаница, која е поставе-
на, набавена или чија изработка е договорена, има 
дозвола за поставување; 

11. имателот на рачна радиостаница и радиоте-
лефон, ја користи радиостаницата под условите 
одредени со закон, прописите донесени врз основа 
на закон и одобрението за користење; 

12. радиоапараторот го има пропишаното овлас-
тување за самостојно вршење на работите; 

13. контролата на уредите и апаратите што на 
ПТТ организација и служат за мерење на ТТ услу-
ги се врши на пропишан начин и 

14. се спроведуваат мерките за обезбедување на 
врските. 

Член 84 
Инспекторот за ТТ и радиосообраќај и инспек-

торот за ПТТ сообраќај ги вршат работите на инс-
пекцијата самостојно и во вршењето на тие работи 
се должни да се придржуваат на законските и 
други прописи. 

Против решението на инспекторот може, во рок 
од 8 дена од денот на приемот на решението, да се 
изјави жалба до републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските. 

Инспекторот може во решението да одреди 
жалбата да не го одлага извршувањето на реше-
нието, ако тоа го бара итноста на мерките одреде-
ни во решението. 

Член 85 
Инспекторот за ТТ и радиосообраќај е овлас-

тен: 
1. привремено да ги запре работите, доколку не 

се изведуваат во согласност со Општиот план на 
врските на Југославија, Планот на врските на Ре-
публиката и плановите на врските на имателите на 
ситемите за врски, да ја провери техничката до-
кументација за градење и да одреди мерки за 
усогласување на работите со плановите на врски-
те на имателите на системите за врски, Општиот 
план на врските на Југославија и Планот на врс-
ките на Републиката; 

2. да нареди отстранување на недостатоците 
доколку при изградбата, односно поставувањето на 
средствата за врски неправилно се применуваат 
техничките прописи во областа на врските, југо-
словенските стандарди или стандарди, типови и 
системи, одредени од имателите на системите за 
врски; 
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3. да нареди отстранување на недостатоците на 
постројките и врските што пречат во правилното 
и уредното функционирање на системите за врски 
или го загрозуваат здравјето или животот на лу-
ѓето, а по потреба да одреди и мерки што мора да 
се преземаат; 

4. да нареди отстранување на недостатоците на 
електричните постројки за пренос и користење на 
електрична енергија што би можеле да пречат во 
правилната работа на средствата за врски и да ги 
запре работите на електричните постројки, докол-
ку истите би можеле да го доведат во опасност 
животот и здравјето на работниците кои работат 
на уредите и постројките на системите за врски; 

5. да забрани употреба на рачна радиостаница 
и да одреди мерки за оневозможување на нејзи-
ната работа, доколку утврди дека имателот на рач-
ната радиостаница нема одобрение за користење; 

6. да нареди привремено запирање на работа на 
радиостаница, доколку истата е во таква технич-
ка состојба која не го осигурува исправното и не-
преченото функционирање; 

7. да забрани работа на радиостаница за која 
не постои дозвола за работа и по потреба да одре-
ди мерки да се оневозможи нејзината работа; 

8. привремено да забрани работа на радиоста-
ница и да одреди рок во кој ќе се отстранат недос-
татоците, доколку радиостаницата прави пречки во 
работата на другите системи за врски; 

9. привремено да забрани работа на радиоопе-
раторот доколку утврди дека нема овластување за 
самостојно вршење на работите; 

10. да му нареди на имателот на електричниот 
или другиот апарат, уред или постројка кој со 
штетните радиозрачења причинува пречки во прие-
мот на радиодифузните емисии во одредениот рок 
да ги отстрани неговите недостатоци како и да 
издаде наредба за неговото привремено исклучу-
вање од употреба, доколку во одредениот рок не се 
отстранат недостатоците; 

11. во согласност со пазарниот инспектор да 
забрани продажба на радиостаници, уреди и апара-
ти што се користат во радиосообраќајот, а што се 
произведуваат или увезуваат за домашен пазар, 
доколку не ги исполнуваат техничките и експлоа-
тационите услови за користење; 

12. да забрани користење на рачни радиоста-
ници, радиостаници за потребите на внатрешната 
пловидба, како и радиостаници на општествените 
организации, ако радиостаницата не се користи 
исклучително за извршување на работните задачи 
за кои е наменета; 

13. да му нареди на имателот на радиостаница-
та да ги води одредените технички и други пода-
тоци, доколку утврди дека тие податоци не се во-
дат или не се водат на пропишан начин и 

14. да му нареди на имателот на радиостани-
цата да поднесе пријава на надлежниот орган за 
настанатата промена во случај на прекин на рабо-
та или отуѓување на радиостаницата, доколку ут-
врди дека тоа не е сторено во пропишаниот рок. 

Член 86 
Инспекторот на ПТТ сообраќај е овластен да 

нареди да се отстранат неправилностите и недоста-
тоците во функционирањето на ПТТ сообраќај и 
ПТТ услуги да се вршат според одредбите на за-
конот, самоуправните спогодби на ПТТ организа-
ции, општите акти на Заедницата на ЈПТТ и Оп-
штиот ред за превоз на поштенските пратки. 

Инспекторот за ПТТ сообраќај при вршењето 
на инспекцијата има право да ги прегледува објек-
тите и документацијата што се однесуваат на ПТТ 
услуги. 

Член 87 
Инспекторот за ПТТ сообраќај е овластен при-

времено да ја запре работата во просториите со 
апаратите и другата опрема што служи за давање 
на ПТТ услуги, доколку не ги исполнуваат пропи-
шаните услови. 

Член 88 
На постапката на инспекторот за ТТ и радио-

сообраќај и на инспекторот за ПТТ сообраќај се 
применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка, доколку со овој закон не е оп-
ределено поинаку. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 89 
Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице ако: 

1. не изврши некоја од мерките што ги одре-
дил Извршниот совет (член 12, став 2); 

2. планот и програмата за развој на нејзиниот 
систем за врски не е во согласност со Планот на 
врските на Републиката (член; 17, став 1); 

3. изградено или реконструирано средство за 
врски се користи без одобрение за употреба (член 
19, став 1); 

4. својот систем за врски не го одржува во 
исправна состојба или ако за прекините не го из-
вести надлежниот орган во одредениот рок (член 
20) и 

5. оневозможи користење на својот систем за 
врски или на неговиот дел во случај на вонредни 
услови според одредбите на член 27 на овој закон. 

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари за 
стопански престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд или друго правно лице. 

Член 90 
Со парична казна од 20.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице ако: 

1. во својот систем за врски не обезбеди соод-
ветно непрекинато напојување со електрична енер-
гија на оние постројки и уреди од кои зависи неп-
реченото функционирање на системот за врски на 
Републиката во вонредни услови (член 23) и 

2. во одреден рок не донесе план за покривање 
на територијата на Републиката со радиотелеви-
зиска програма (член 98). 

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари за 
стопански престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд или друго правно лице. 

Член 91 
Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице ако: 

1. не обезбеди неповредливост на тајната на 
соопштенијата што се пренесуваат преку неговиот 
систем за врски или ако не врши контрола на обез-
бедувањето на неповредливоста на тајната на сооп-
штенијата (член 24, став 1); 

2. во својот систем за врски не обезбеди првен-
ство во преносот на соопштенијата што се однесу-
ваат на вонредните услови или ако злоупотреби 
право за користење на првенство во преносот на 
соопштенијата (член 25); 

3. во својот систем за врски не врши пренос 
на соопштенијата по утврдените единствени ме-
рила или ако во условите на редовното користење 
на својот систем не презема потребни припреми и 
мерки за обезбедување примена на тие мерила во 
вонредни услови (член 26); 

4. радиостаница, рачна радиостаница, радиоте-
лефон и мерни приемник користи без дозвола, од-
носно без одобрение за користење (член 29, 35 и 
39); 

5. своите ПТТ единици не ги организира така 
да се опфатени сите населени места на ,подрачјето 
за кое е основана ПТТ организација (член 59) и 

6. во одреден рок не постави јавни автоматски 
телефонски говорници (член 101). 



Стр. 358 - Вр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 април 1979 

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари за 
стопански престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд или друго правно лице. 

Член 92 
Со парична казна од 3.000 до 100.000 динари 

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

1. не води евиденција од член 28 на овој за-
кон; 

2. во радиостаницата не се наоѓа дозвола за ра-
бота (член 33); 

3. во определениот рок не ја врати дозволата 
за работа и одобрението за користење на органот 
кој ги издал (член 44, став 2); 

4. не ги одржува во исправна состојба заеднич-
ките приемни антенски уреди (член 53, став 3); 

5. постави и користи затворен систем на теле-
визија без прибавено одобрение (член 56, став 1); 

6. не врши на пропишан начин контрола на 
уредите и апаратите што на ПТТ организација и 
служи за мерење и регистрирање на ТТ услуги 
(член 63); 

7. во одреден рок не постави куќни сандачиња 
за писмоноените пратки и ако истите не ги одр-
жува (член бб, став 1 и член 99); 

8. им оневозможи на овластените лица да вршат 
преглед заради откривање на штетни радио зра-
чења (член 77, став 2); 

9. во одреден рок не ги отстрани штетните ра-
дио зрачења на електричните постројки и уреди и 
истите не ги сведе на пропишаната мерка (член 
78, став 1) и 

10. во одреден рок не постави заеднички при-
емни антенски уреди (член 100). 

Со парична казна од 150 до 3.000 динари за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 93 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок физичко лице ако: 
1. користи радиостаница, рачна радиостаница 

или радиотелефон без дозвола, односно одобрение 
(член 29 и 35); 

2. користи рачна радиостаница или радиотеле-
фон спротивно на одредбите од член 38 на овој 
закон; 

3. користи затворен систем на телевизија без 
одобрение или спротивно на намената (член 56); 

4. во одреден рок не постави куќно сандаче за 
писмоносните пратки и истото не го одржува (член 
бб, став 1, и член 99); 

5. го оневозможи овластеното лице да ги врши 
работите утврдени со одредбите на членот 77 на 
овој закон и 

6. во одреден рок не ја отстрани поединечната 
антена (член 100, став 2). 

За прекршокот од точка 1 и 2 на став 1 на овој 
член, покрај паричната казна, може да се изрекне 
и заштитна мерка, одземање на радиостаницата, 
односно радиотелефонот. 

Член 94 
Се овластува републичкиот инспектор за ТТ 

и радиосообраќај за прекршокот од член 93, став 
1, точка 1 и 2 на овој закон да може привремено 
ца изврши одземање на радиостаницата, односно 
радиотелефонот. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 95 

Ако општествениот договор од член 11 на овој 
закон не се склучи до 31 декември 1979 година, со 
посебен закон ќе се утврди Планот на врските на 
Републиката и ќе се уреди начинот на обезбеду-
вање на финансиските средства за извршување на 
тој план. 

Имателите на системите за врски ее должни 
плановите и програмите за развој на своите сис-
теми за врски да ги усогласат со Планот на врски-
те на Републиката во рокот одреден со општестве-
ниот договор, односно законот од став 1 на овој 
член. 

Член 96 
Заради обезбедување соодветни врски во слу-

чај на вонредни услови од член 10 на овој закон, 
имателите на системите за врски што задолжител-
но се поврзуваат по овој закон, се должни да извр-
шат привремено поврзување на посредничките уре-
ди од својот систем со соодветните уреди на сис-
темот за врски на Работната организација за ПТТ 
сообраќај — Скопје во рок од 6 месеци по влегу-
вањето во сила на овој закон на начин и под усло-
ви што спогодбено ќе ги утврдат со имателите на 
системите за врски Работната организација за ПТТ 
сообраќај — Скопје и републичкиот орган за на-
родна одбрана. 

Ако не се постигне спогодба за привремено по-
врзување на некои од системите за врски што за-
должително се поврзуваат според одредбите на овој 
закон со системот за врски на Работната организа-
ција за ПТТ сообраќај - Скопје, Извршниот со-
вет може, да одреди привремени мерки за обезбе-
дување на тоа поврзување. 

Важноста на привремените мерки од став 2 на 
овој член престанува со денот на склучувањето 
на самоуправната спогодба според одредбите на став 
1 на овој член. 

Член 97 
Имателите на системите за врски се должни 

своите самоуправни општи акти да ги усогласат со 
одредбите на овој закон во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 98 
Радио-телевизија — Скопје е должна во рок 

од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон да донесе план за покривање на тери-
торијата на Републиката со радио и телевизиска 
програма. 

. Член 99 
Поставувањето на куќните сандачиња на пис-

моносните пратки во 'зградите што немаат вграде-
ни сандачиња ќе се изврши во рок од три години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 100 
На изградените станбени згради од член 53, 

став 1 на овој закон, на кои не се поставени заед-
нички приемни антенски уреди, самоуправната ин-
тересна заедница на становањето, односно куќниот 
совет на станбената зграда, ќе ги постави тие уре-
ди најдоцна до 31 декември 1985 година. 

Поединечните антени ќе се отстранат кога ќе 
бидат поставени заедничките приемни антенски 
уреди. 

Член 101 
ПТТ организација е должна јавните автоматски 

телефонски говорници од член 68 на овој закон, 
да ги постави во рок од три години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 102 
Општинските самоуправни интересни заедници 

ќе се основаат и конституираат во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Републичката самоуправна интересна заедница 
ќе се основа и конституира во рок од три месеци 
од конституирањето на општинските самоуправни 
интересни заедници. 

Член 103 
Подготовките за основање и конституирање на 

општинските заедници, односно на Републичката 
заедница ги врши иницијативен одбор. 
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Членовите на иницијативниот одбор за консти-
туирање на општинската заедница ги именува соб-
ранието на општината, а членовите на иницијатив-
ниот одбор за конституирање на Републичката за-
едница ги именува Извршниот совет. 

Член 104 
Иницијативниот одбор е должен да изготви 

нацрт на самоуправна спогодба за основање, однос-
но самоуправна спогодба за здружување, нацрт на 
статут и деловник за работа на првата седница на 
собранието на заедницата, да ги организира избо-
рите на делегатите и да ја свика првата седница 
на собранието на заедницата. 

Член 105 
Ако општинските самоуправни интересни за-

едници не се основаат во рокот определен во член 
102, став 1 на овој закон, Собранието, односно соб-
ранијата на општините ќе донесат одлука за нивно 
основање. 

Ако Републичката самоуправна интересна за-
едница не се основа во рокот определен во член 
102, став 2 на овој закон, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија ќе донесе одлука 
за нејзино основање. 

Член 106 
Поблиските прописи врз основа на овластува-

њата по овој закон ќе се донесат во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 107 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за радио-сообраќајот 
(„Службен весник на СРМ" број 20/67), Законот за 
организацијата и работењето на органите на инс-
пекцијата во поштенско-телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај („Службен весник на СРМ" број 
12/66) и Правилникот за утврдување соодветна 
школска, односно стручна спрема и посебните усло-
ви што треба да ги исполнуваат инспекторите за 
ПТТ сообраќај („Службен весник на СРМ" број 
42/67). 

Член 108 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

197. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

СРМ, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд одржана на 17 април 1979 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ФИЗИЧКА-
ТА КУЛТУРА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Грижата на нашата заедница за решавање на 

основните проблеми на физичката култура овоз-
можи оваа општествена дејност се повеќе да се уна-
предува во согласност со потребите на работните 
луѓе и граѓаните, а особено на младата генераци-
ја. Ваквиот однос произлегува од значењето на 
физичката култура која, покрај другото, придоне-
сува за изградување на сестрана творечка и за ра-
бота и одбрана на земјата способна личност, за по-
добрување на физичките и функционалните спо-
собности, зачувување на здравјето, зголемување 
продуктивноста на трудот, продолжување на актив-
ниот живот на човекот, за негова лична среќа, по-
дигање на нивото на врвните спортски резултати, 
меѓународна спортска афирмација и за јакнење на 
братството и единството на нашите народи и на-
родности. 

Ваквата улога на физичката култура и одно-
сот на општествената заедница придонесоа за про-
ширување на материјалната основа, поголем опфат 
на населението од сите возрасти во спортските и 
рекреативните активности на физичката култура, 
проширување и зајакнување на општествените ор-
ганизации за физичка култура, развојот на спортот 
и постигнување на врвни спортски резултати, обез-
бедување на потребни услови за школување на 
стручни кадри и за унапредувањето на другите по-
драчја на оваа општествена дејност; 

— физичката култура стана составен дел на 
политиката за развој на општествено-политичките 
заедници, на организациите на здружениот труд и 
на другите организации и заедници. За ова придо-
несе поставеноста и ангажираноста на заедниците 
на физичката култура, во кои се повеќе доаѓа до 
израз интересот на здружениот труд; 

— постојано се подобрува физичкото воспиту-
вање во воспитно-образовните организации, а со 
воннаставните активности по физичка култура се 
занимаваат с^ поголем број на ученици и сту-
денти; 

— постигнати се значајни резултати во опфа-
ќањето на работните луѓе и граѓаните со рекреа-
тивните активности на физичката култура во орга-
низациите на здружениот труд, месните заедници и 
организациите за физичка култура; 

— се зголемува бројот на организациите за фи-
зичка култура и нивното членство, што овозможи 
создавање на поширока основа на планот на уна-
предувањето на спортската активност и постигнува-
ње на забележителни спортски резултати; -

— постојано се проширува материјалната осно-
ва и како резултат на континуирана грижа на на-
шата заедница, изградени се повеќе објекти и те-
рени за физичка култура; 

— направен е напредок во школувањето на 
стручни кадри по физичка култура. 

Постигнатиот степен на развој на физичката 
култура с^ уште не може да ги задоволи потребите 
на работните луѓе и граѓаните од занимавање со 
спортски и рекреативни активности на физичката 
култура. Постојат и одредени проблеми кои ги ог-
раничуваат можностите за нејзиниот поуспешен 
развој, а особено: 

— во остварувањето на новите општествено-
економски односи со непосредното здружување и 
преку самоуправните интересни заедници на ф и -
зичката култура, се уште недоволно е остварена 
слободна размена на трудот, врз непосредни и рам-
ноправни односи; 

— во некои спортови се присутни девијантни 
појави, како што се тенденциите за ширење на 
професионализам и техноменаџерство, а идејно-
воспитната работа со членството не е на потребното 
ниво; 

— рекреативните активности на физичката 
култура во организациите на здружениот труд и 
месните заедници во некои средини не се сфатени 
како средство за зачувување на здравјето, акти-
вен одмор и разонода на работните луѓе и граѓа-
ните, како во процесот на производството, така и во 
нивното слободно време; 

— спортската активност е недоволно масовна, 
па според тоа можностите за поквалитетна селек-
ција за потребите на развојот на врвниот спорт се 
ограничени. Статусот и стимулирањето на спорти-
стите и стручните кадри во физичката култура не 
е уреден; 

— расположливиот фонд на објектите и тере-
ните за физичка култура не ги следи нараснатите 
потреби од занимавање со спортски и рекреативни 
активности на физичката култура, како и за кон-
тинуирано спроведување на наставата по физичко 
воспитување; 

— здравствената заштита на учесниците во ак-
тивностите на физичката култура недоволно се 
остварува, што неповолно се одразува врз здрав-
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ствената состојба на работните луѓе, граѓаните и 
младината опфатени со овие активности; 

— средствата за јавно информирање повреме-
но регистраторски се однесуваат кон некои позна-
чајни настани во физичката култура без да на-
влегуваат во нивното значење, суштина и потреба. 

П 
Врз основа на изнесените оцени за остварените 

резултати и проблеми што се јавуваат во развојот 
на физичката култура во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија укажува: 

1. Интензивниот развој на производните сили и 
социјалистичките самоуправни производни односи 
овозможија да се создаваат објективни услови за 
понагласен развој и афирмирање на физичката 
култура, која е насочена кон човекот за задоволу-
вање на неговите побогати и поразновидни живот-
ни потреби. 

Во натамошниот развој на физичката култура, 
која претставува дејност од посебен општествен 
интерес, особено треба да се имаат предвид зголе-
мените потреби на работните луѓе и граѓаните, на 
децата и младината, за занимавање со активности-
те на ова општествено подрачје, кои по своите 
функции претставуваат интегрален дел на култу-
рата на нашето општество и на општествената ре-
продукција. Од тие причини и натаму треба да се 
поттикнуваат и поддржуваат иницијативите за соз-
давање на поповолни материјални, кадровски, ор-
ганизациони и други услови за помасовно занима-
вање на работните луѓе и граѓаните со активнос-
тите на физичката култура, таму каде што ра-
ботат, живеат и го поминуваат слободното време. 
Ваквиот однос ќе придонесе залагањата и акциите 
за развој на активностите на физичката култура 
да се решаваат квалитетно, во согласност со опре-
делбата за омасовување на оваа општествена деј-
ност, за уште понагласено афирмирање на само-
управувањето и јакнењето на позициите на работ-
ниот човек и на здружениот труд во сите процеси 
на општествената репродукција. Затоа е неопходно 
создавање на услови за унапредување на физич-
ката култура, да претставува трајна обврска на си-
те општествени фактори кои дејствуваат во областа 
на физичката култура, а особено на самоуправните 
интересни заедници на физичката култура, орга-
низациите на здружениот труд, месните заедници 
и организациите за физичка култура. Во соглас-
ност со тоа, реалните интереси и потреби на работ-
ните луѓе организирани во здружениот труд, де-
цата, младината и граѓаните во месните заедници и 
другите самоуправни организации и заедници за 
занимавање со активностите на физичката култу-
ра, треба да станат составен дел на плановите и 
програмите за работа и развој на основните и дру-
гите организации на здружениот труд, месните за-
едници и другите самоуправни организации и заед-
ници. 

2. Организациите за физичка култура треба и 
натаму да вложуваат организирани напори за суш-
тинско поопштествување и демократизација на ф и -
зичката култура, јакнење влијанието на здруже-
ниот труд во оваа област и изнаоѓање на современи 
програмски решенија, кои треба да овозможат во 
практиката да се остварат усвоените ставови за 
преобразба на физичката култура врз самоуправни 
основи. 

Идејно-политичката работа во организациите за 
физичка култура треба да претставува трајна за-
дача, насочена кон формирање на интегрална лич-
ност која, тргнувајќи од своите потреби и инте-
реси, со својата свесна определба ќе се вклучува во 
системот на самоуправните односи, како во рамки-
те на својата организација, така и во развојот на 
нашето самоуправно социјалистичко општество во 
целина. 

Натамошното развивање на социјалистичките 
самоуправни општествени односи во организациите 
за физичка култура, со доследна примена на де-
легатскиот систем и колективното раководење, е 
основа за остварување на непосредното учество на 
активните членови во работата, развојот, одлучува-
њето и примената на принципите на реизборност и 
ротација на органите во организациите за физич-
ка култура. 

Во натамошното развивање и унапредување на 
самоуправното интересно здружување во областа на 
физичката култура, со непосредно здружување и 
преку самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура, со нивните основни заедници и 
единици, подоследно да се остварува размената на 
трудот меѓу работниците во здружениот труд и ра-
ботните луѓе и граѓаните во срганизациите за фи-
зичка култура, месните заедници и другите органи-
зации и заедници. 

3. Воспитно-образовните организации и натаму 
треба да имаат најзначајна улога во остварувањето 
на општествените задачи на физичката култура, а 
особено во обезбедувањето на основното физичко 
образование, развивање на потребата од физичко 
вежбање, создавање на трајни навики за активно 
учество во разни видови активности на физичката 
култура и за развивање на свеста за нејзината уло-
га во современото општество. 

Физичкото воспитување во училиштата треба да 
стане поактуелно по содржина и поуспешно по ре-
зултати. Задолжителната настава по физичко вос-
питување и слободните активности на учениците во 
ова подрачје, училиштето треба да ги развива како 
единствен воспитно-образовен процес, кој придо-
несува за социјализација и сестрано формирање на 
младата личност. За таа цел потребни се натамош-
ни напори за: 

— поголемо опфаќање на децата со организи-
рано физичко воспитување во предучилишните ус-
танови; 

— подобрување и интензивирање на наставата 
по физичко воспитување во основното и насочено-
то образование; 

— опфаќање на студентите од сите години на 
факултетите, високите и вишите школи со редовна 
настава по физичко воспитување, како и со вон-
наставните активности на физичката култура; 

— организирање и спроведување на специјална 
настава по физичко воспитување на учениците што 
се ослободени од наставата по физичко воспиту-
вање и за оние што имаат нагласено лошо држење 
на телото и телесни деформитет^, 

— обезбедување на потребна опрема, реквизити 
и други услови за успешно функционирање на учи-
лишните друштва за физичка култура и на другите 
видови организирани воннаставни активности; 

— изградба на објекти за физичко воспитува-
ње во воспитно-образовните организации; 

— усогласување на училишните програми за 
физичко воспитување со објективните потреби и 
можности на учениците, оспособувајќи ги физич-
ката култура творечки да ја поврзуваат со секој-
дневниот живот и производниот труд. 

4. Заинтересираните општествени фактори, а во 
прв ред организациите на здружениот труд, месни-
те заедници, организациите за физичка култура, 
самоуправните интересни заедници на физичката 
култура и други самоуправни организации и заед-
ници, неопходно е да му посветат поголема грижа 
на развојот на рекреативните активности на фи-
зичката култура. Затоа е потребно: 

— организациите на здружениот труд да му 
посветат поголемо внимание на организирањето и 
спроведувањето на рекреативните активности на 
физичката култура за време на процесот на про-
изводството, во текот на денот, за време на недел-
ните, празничните, годишните и превентивните од-
мори; 



27 април ,1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 14 - Стр. 361 

— вработените помасовно да учествуваат во 
работничките спортски игри и други видови на 
рекреативни активности на физичката култура; 

— да се градат објекти и терени за рекреатив-
ни активности на физичката култура во месните 
заедници, организациите на здружениот труд и нив-
ните одморалишта; 

— да се следи влијанието на рекреативните 
активности на физичката култура врз здравјето и 
работната способност на вработените; 

— поголемо опфаќање на граѓаните од сите воз-
расти во рекреативните активности на физичката 
култура во месните заедници; 

— да се посвети поголема грижа за создава-
ње на потребните услови за побрз развој на физич-
ката култура на село; 

— месните заедници, организациите на здру-
жениот труд и организациите за физичка култура 
да воспостават поголема меѓусебна соработка на 
планот на рекреацијата на физичката култура; 

— организациите за физичка култура, чии про-
грами се насочени и кон организирање на акции од 
помасовен и рекреативен карактер и понатаму да 
вложуваат уште поголеми напори за унапредување 
на рекреативните активности на физичката кул-
тура; 

— натамошно унапредување на рекреативните 
активности на физичката култура во туристичко-
угостителеќите објекти, туристичките и излетнич-
ките места и обезбедување на потребната опрема 
и реквизити за овие активности; 

— при изградбата на туристичко-угостителски-
те објекти да се обезбедат соодветни објекти и те-
рени за активностите на физичката култура. 

5. Тргнувајќи од значењето и придонесот што 
го дава спортот во севкупниот социјалистички са-
моуправен развој на нашето општество, за пра-
вилен психофизички развој и социјалистичко вос-
питување, развивање на натпреварувачкиот дух, 
решителноста, достоинството и храброста, работните 
и одбранбените способности, како и за рамноправ-
носта на народите и народностите, братството и 
единството, интернационализмот и други одлики 
кои влијаат децата, младината и граѓаните да ста-
нат активни градители на социјалистички само-
управни односи, за проширување на културната, 
политичката и стопанската соработка и јакнење на 
мирот, рамноправноста и коегзистенцијата меѓу на-
родите во светот, потребно е: 

— создавање на поповолни материјални и ка-
дровски услови за развој на спортот врз аматер-
ска основа, согласно со интересите и потребите на 
здружениот труд за масовно вклучување на работ-
ните луѓе и граѓаните, а особено на младата гене-
рација во неговите активности; 

— зголемувањето на бројот на основните спорт-
ски организации и членството во нив, а особено 
помасовно опфаќање на работничката младина на 
село, како и пошироко вклучување на училишната 
и студентската младина; 

— развивање на системот на натпревари во на-
сока која обезбедува масовна основа; 

— поголема грижа на спортските организации 
за развој на врвниот спорт и постигнување на врв-
ни спортски резултати, што ќе има особен придо-
нес во афирмирањето на нашата Република; 

— регулирање на статусот на врвните спорти-
сти и нивно стимулирање за постигнување на врв-
ни спортски резултати; 

— вложување на натамошни напори за зголе-
мено учество на наши спортисти на меѓународните 
натпревари и проширување на спортската соработ-
ка со сите земји во светот, а особено со неврзаните 
земји и земјите во развој; 

— натамошно развивање и проширување на 
спортската активност со иселениците и нашите гра-
ѓани вработени во странство; 

— спортските организации и нивните сојузи да 
остваруваат постојана активност за отстранување 
на одделни непожелни појави во спортот. 

6. Систематски и плански да се создаваат по-
поволни материјални и други услови за спроведу-
вање на оние активности во физичката култура, 
кои најнепосредно придонесуваат за подобрување 
на физичките и функционалните способности на 
населението, а особено на младата генерација, за 
остварување на задачите што ги поставува концеп-
цијата на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита. 

7. На прашањето на стручните кадри за физич-
ка култура да му се посветува соодветна опште-
ствена грижа. Напоредно со создавањето на висо-
кообразовни стручни кадри за работа во воспитно^ 
образовните организации, да се школуваат соодвет-
ни кадри со насока за рекреативна активност на 
физичката култура и со насока за спортска ак-
тивност. 

8. Општествено-политичките заедници и ната-
му треба да се грижат за обезбедување на потреб-
ните услови за непосредна активност на работните 
луѓе и граѓаните за задоволување на нивните лич-
ни и заеднички потреби во областа на физичката 
култура. За таа цел треба да се вложуваат напори 
за ширење на мрежата на објектите за физичка 
култура и нивното користење од што поголем број 
граѓани. 

Во изградбата на објекти за физичка култура 
треба да се поттикнува општественото договарање 
и самоуправното спогодување заради здружување 
и активирање на средствата на граѓаните, месните 
заедници, самоуправните интересни заедници на 
физичката култура, здравството и здравственото 
осигурување, образованието и детската заштита, ор-
ганизациите на здружениот труд, организациите за 
физичка култура и други организации и заедни-
ци, со цел за создавање на материјална база која 
ќе придонесе за омасовување на физичката кул-
тура. 

Во рамките на урбанистичките простори подол-
горочно да се планираат и обезбедуваат поблаго-
родни простори за физичка култура, кои не можат 
да се пренаменуваат, а врз основа на однапред 
утврдени стандарди и програми за развојот на оваа 
дејност. Притоа, треба да се води грижа за обла-
городување на објектите и терените за физичка 
култура, во согласност со настојувањата за зашти-
тата на човековата околина. 

Организациите за физичка култура, месните за-
едници, организациите на здружениот труд од об-
ласта на физичката култура, образованието и вос-
питувањето и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура и образованието да посве-
тат поголема грижа за целосно, рационално и ефи-
касно користење на објектите и терените за физич-
ка култура. Притоа, особено треба да се води смет-
ка за нивната опременост со справи и реквизити, 
како и за нивната отвореност во користењето од 
страна на работните луѓе, граѓаните и младината за 
рекреативни активности на физичката култура, а 
со самоуправни договори и спогодби да се регу-
лира статусот и финансирањето на одржувањето 
на објектите за физичка култура. 

Во управувањето со објектите и терените за 
физичка култура да се обезбеди решавачко влија-
ние на корисниците — учесници во активностите 
на физичката култура и на другите работни луѓе и 
граѓани. 

9. Неопходно е потребно да се посвети поголе-
ма грижа и да се вложат ^организирани напори 
од страна на заинтересираните општествени ф а к -
тори, а особено на самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување, 
самоуправните интересни заедници на физичката 
култура, здравствените организации и организации-
те за физичка култура, во рамките на своите мож-
ности да придонесат организираните учесници во 
активностите на физичката култура поцелосно да 
бидат опфатени со здравствена заштита. 
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Подобрувањето за здравствената заштита на 
спортистите да се обезбеди преку нивното целосно 
здравствено осигурување, а во случај на привре-
мена или трајна инвалидност настаната од повреди 
на спортски натпревари или подготовките за нив, 
да се обезбеди инвалидско осигурување. 

За поефикасно и организирано остварување на 
здравствената заштита во физичката култура по-
требно е да се обезбеди доволен број спортски ам-
буланти во состав на медицинските центри и здрав-
ствените домови и школување на специјализирани 
лекари по спортска медицина. Тоа ќе овозможи 
континуирано да се спроведува здравствениот над-
зор над лицата кои организирано се занимаваат 
со спортски и рекреативни активности на физич-
ката култура, да се следи здравствената состојба, 
физичките и функционалните способности на на-
селението, да се обезбедува и укажува медицинска 
помош за време на одржувањето на спортски нат-
превари, поорганизирано да се пристапува кон про-
блемите непосредно поврзани со ослободувањето на 
учениците од наставата по физичко воспитување и 
да се спроведува хигиенско-санитарен и технички 
надзор на објектите, опремата и реквизитите за 
спортска и рекреативна активност на физичката 
култура. 

10. Да се создаваат потребни материјални, ка-
дровски и други услови за побрз развој на научно-
истражувачката дејност во физичката култура. 

11. Средствата за јавно информирање (печатот, 
телевизијата, радиото и други), треба непрестано 
да ја афирмираат улогата и придонесот на физич-
ката култура во развојот на нашето социјалистичко 
самоуправно општество и да се заложуваат за по-
ангажирано однесување кон битните вредности на 
физичката култура, а особено во: 

— афирмирањето на рекреативните активности 
на физичката култура на работните луѓе и граѓа-
ните; 

— објективното информирање на нашата јав-
ност за спортските активности; 

— натамошното афирмирање на спортот и 
спортските достигнувања; 

— натамошното афирмирање на самоуправните 
односи во организациите за физичка култура; 

— актуелизирањето на битните проблеми на 
физичката култура и критичкото однесување кон 
негативните појави во спортот. 

12. На издавачката дејност во физичката кул-
тура неопходно е да и се создаваат такви услови 
кои ќе овозможат издавање на стручна литература, 
неопходно потребна за унапредувањето на наста-
вата по физичко воспитување, спортската и рекре-
ативната активност на физичката култура. 

Ш 
1. Тргнувајќи од дадените констатации и оце-

ни, како и од утврдените ставови во врска со 
развојот и унапредувањето на физичката култура 
во Социјалистичка Република Македонија, органи-
зациите за физичка култура, организациите на 
здружениот труд, месните заедници, самоуправните 
интересни заедници и општествено-политичките 
заедници редовно да ја разгледуваат оваа пробле-
матика, да ја согледуваат состојбата и постигна-
тите резултати и да донесуваат конкретни мерки за 
натамошен развој и унапредување на физичката 
култура. 

2. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Републичкиот ко-
митет за физичка култура и другите републички 
органи на управата во рамките на своите надлеж-
ности: 

— да се ангажираат во решавањето на праша-
њата на кои е укажано во оваа резолуција, 

— ставовите од оваа резолуција да ги вгра-
дуваат во соодветните предлози на закони и други 
општи акти што му ги предлагаат на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија и што 

ги донесуваат во рамките на своите права и долж-
ности. 

3. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија и Републичката 
самоуправна интересна заедница на физичката кул-
тура да го следат спроведувањето на оваа резо-
луција, а Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија повремено да го известува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1072 
17 април 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на СРМ, 

ТРУД' Благоја Талески, с. р. 
Слободан Арнаудов, с. р. 

198. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за репуб-
личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
16/69), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 17 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

I. Поради заминување на друга должност, се 
разрешуваат членовите на Републичкиот комитет 
за туризам: 

Трајче Черепналковски и 
Александар Јуруковски. 
П. За членови на Републичкиот комитет за ту-

ризам се именуваат: 
Ристо Дика, член на Претседателството на Авто 

мото сојуз на Македонија и претседател на Коми-
сијата за авто-мото туризам, 

Исмет Качар, член на Секретаријатот на Р К на 
Сојузот на социјалистичката младина на Македо-
нија, 

Славчо Николовски, помошник на републички-
от секретар за економски односи со странство, 

Александар Петровски, член на Извршниот со-
вет на Собранието на општина Тетово, 

м-р Јордан Петровски, научен соработник во 
Економскиот институт на Универзитетот „Кирил и 
Методиј" — Скопје, 

м-р Велко Стојчев, директор на Дирекцијата за 
инвестиционо работење при Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје, , 

Крсте Тодоровски, член на Извршниот совет на 
Собранието на општина Дебар, 

Голаб Чинго, декан на Факултетот за туризам 
и угостителство во Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-948 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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



27 април ,1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 14 - Стр. 363 

199. 
Врз основа на член 3, став 2 од Законот за 

финансирање на истражувачките работи во рудар-
ството („Службен весник на СРМ" број 48/74), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 17 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУ-

ВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

I. Поради истекот на мандатот, се разрешуваат 
претседателот и членовите на Советот за истра-
жувачки работи во рударството: 

— претседателот 
инж. Љупчо Коруновски; 
— членовите: 
инж. Марин Александровски, 
Благоја Ангеловски, 
инж. Драган Ангеловски, 
Драги Апостоловски, 
Мустафа Абединовски, 
инж. Миле Галевски, 
инж. Ристо Грозданов, 
Ангел Давалиев, 
м-р Добри Додевски, 
Чедомир Георгиевски, 
инж. Никола Здравев, 
Стојан Здравев, 
д-р Томислав Иванов, 
Љубисав Иванов, 
инж. Захарие Ивановски, 
инж. Драшко Исаевски, 
Тодор Јанчевски, 
Димче Југов, 
Атанас Каракамчев, 
Ташко Костов, 
Симо Костадинов, 
инж. Јонче Котевски, 
Фемо Кулаков, 
Драган Михајловски, 
Владимир Балтовски, 
Гаврил Ралповски, 
Владимир Рјабашапков, 
Јован Спасеновски, 
Венче Станковски, 

4 инж. Љубен Стефановски, 
Митко Илиевски, 
Стојмир Домазетовски. 
П. Во Советот за истражувачки работи во ру-

дарството се именуваат: 
— претседател 
д-р инж. Томислав Иванов, вонреден професор 

на Факултетот за металургија и рударство, 
— членови: 
инж. Голуб Ќосевски, помошник на генералниот 

директор на Рудници и железарница „Скопје" — 
Скопје, 

инж. Марин Александровски, раководител на 
Геолошкото одделение во рудникот „Саса" — Маке-
донска Каменица — Делчево, 

инж. Драган Ангелевски, директор на Геолош-
киот завод Скопје, 

инж. Вангел Вукански, од Берово, 
Миле Галески, директор на Фабриката „Парти-

зан" Прилеп, 
инж. Ангел Давалиев, на работа во „Југотутун" 

Гевгелија, 
Владо Ѓоргоновски, член на Извршниот совет 

на Собранието на општината Струга, 
инж. геолог Игнат Ефремов, раководител на 

Геолошката служба во Рудниците „Злетово" — 
Пробиштип, 

инж. Никова Здравев, директор на Заводот за 
студии, проектирање и инженеринг „Мегапроект" 

Штип, 

инж. Александар Ивановски, директор ал ГЗФ-
лошкото биро Битола, 

инж. Љубисав Иванов, генерален директор н:а 
Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс" — Кра-
тово, 

инж. Георги Иванов, вработен во Електросто-
панство — Скопје, 

инж. Димитар Југов, директор на Фабриката за 
талк „Димче Мирчев" — Титов Велес, 

инж. Душан Казанџиески, директор на Комби-
натот за гипс „Радика" — Дебар, 

Атанас Каракамчев, директор на Стопанска 
банка експозитура Валандово, 

инж. Ефрем Кулаков, вработен во ТЕ „Него-
тино" Неготино, претседател на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на општината Него-
тино, 

м-р Ристо Кусакатов, научен соработник во Еко-
номскиот институт Скопје, 

инж. Панде Лазаров, вработен во Рудници и 
железарница „Скопје" во Скопје, 

Вангел Мандиловски, делегат во Општествено^ 
политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

инж. Јордан Наумов, вработен во Рудникот 
„Опалит" Чешиново — Кочани, 

Трајан Печалевски, претседател на Општинска-
та конференција на ССРНМ — Ресен, 

Јордан Саздов, претседател на Извршниот совет 
на Собранието на општината Св. Николе, 

Мемети Абдулгафур, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

инж. агр. Љубен Стефановски, претседател на 
Собранието на општината Крива Паланка, 

инж. Томчо Томчев, директор на Рудникот 
„Огражден" Струмица, 

Александар Тоскиќ, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ — Куманово, 

инж. Миле Трајановски, директор на Шумар-
ското стопанство „Сандански" — Македонски Брод, 

инж. ѓорѓи Трајков, вработен во „Фени" — к а -
вадарци, 

Никола Туџаров, вработен во Рудникот „Бучим" 
Радовиш, 

м-р Радомир Цветковиќ, советник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за енергетика, 

инж. Спасен Чавировски, на работа во Рудни-
кот „Стогово" — Кичево, 

инж. Приморка Чакарева, на работа во „Труд-
беник" — Охрид, 

Месут Сулејмани, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, 

Димитар Чаршавски, член на Советот на Ре-
публиката, општествено-политички работник — 
Виница. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-947 Претседател 
17 април 1979 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 

200. 
Врз основа на член 3, став 2 од Законот за 

средствата за пошумување на голините („Службен 
весник на СРМ" број 48/74), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 17 април ^979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПОШУМУ-

ВАЊЕ НА ГОДИНИТЕ 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претседателот и членовите на Советот за пошуму-
вање на голините: 

— претседателот: 
Киро Георгиевски — Дејан, 



Стр. 364 - Вр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 април 1979 

— членовите: 
Јашар Алили, 
Мите Анастасовски, 
Новко Ангелевски, 
инж. Ацо Андонов, 
д-р инж. Момчило Андреевиќ, 
инж. Трајко Апостоловски, 
инж. Димо Беќар, 
Седат Вели, 
инж. Анастас Вршковски, 
Владо Гоговски, 
Душко Гиговски, 
Трајан Гоцевски, 
Киро Данилов, 
Стамен Димчевски, 
Ванчо Киров, 
Киро Марковски, 
Атанас Мечев, 
инж. Живко Минчев, 
Мито Мицајков, 
Ристо Мурџев, 
Трајан Николовски, 
Јован Петров, 
Јаковче Поповски, 
д-р Панде Поповски, 
Ристо Ристевски, 
Димче Савевски, 
Мицко Симеонов, 
инж. Бранко Станковски, 
Дестан "Сулејмани, 
Љубомир Трајковски, 
Милан Цаковски, 
Љупчо Шкартов, 
Бранко Шумански. 

П. Во Советот за пошумување на голините се 
именуваат: 

— претседател 
Киро Георгиевски — Дејан, член на Претседа-

телството на Републичката конференција на 
ССРНМ, 

— членови: 
Мустафа Абединовски, потпретседател на Со-

бранието на општина Струга, 
Јашар Алили, член на Советот на Републиката, 
Мите Анастасовски, претседател на Општин-

ската конференција на ССРН - Крива Паланка, 
инж. Александар Андоновски, доцент на Шу-

марскиот факултет во Скопје, 
Јордан Поп Андов, секретар на Координацио-

ното тело за пошумување на општината Титов 
Велес, 

д-р инж. Момчило Андреевиќ, директор на За-
водот за водостопанство, 

Мане Атанасков, секретар на СИЗ за здравство 
и здравствено осигурување — Штип, 

Димче Атанасовски, член на Републичкиот од-
бор на месните заедници, 

инж. Ѓорѓи Башевски, вработен во ДИК „Црн 
Бор" — Прилеп, 

инж. Димо Беќар, општествен работник од 
Скопје, 

Јован Бошначки, директор на Гимназијата „Ацо 
Русковски" — Берово, 

инж. Атанас Вршковски, директор на ШИК 
„Кајмакчалан" — Битола, 

Никола Горичан, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Александар Данаилов, секретар на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за управување 
и користење на пасиштата и утрините — Кочани, 

Крсте Жилевски, директор на Шумско-произ-
водното претпријатие „Галичица" — Охрид, 

Александар Јосифовски, директор на ООЗТ 
„Единство" Свети Николе, 

инж. Станко Коцевски, од Пробиштип, 
инж. Живко Минчев, претседател на Сојузот на 

инженерите и техничарите по шумарство и индуст-
рија за преработка на дрво во СР Македонија, 

Ристо Мурџов, општествен работник од Гевге-
лија, 

Трајко Николовски, општествен работник од 
Скопје, 

Трајан Тошевски, член на Советот на Републи-
ката, 

Јован Петров, инспектор по шумарство во Соб-
ранието на општина Битола, 

д-р Панде Поповски, редовен професор на Шу-
марскиот факултет во Скопје, 

инж. Стојан Поповиќ, вработен во ООЗТ Шум-
ско стопанство „Шар" Гостивар, 

Иван Путилин, општествено-политички работ-
ник во Р К на ССММ, 

Мориц Романо, претседател на Сојузот на друш-
твата „Пријатели на шумите" на Македонија, 

Димче Савевски, генерал-мајор во Скопската 
воена област, 

инж. Бошко Солевски, вработен во Собранието 
на општина Струмица, 

Бранко Станковски, директор на ООЗТ за сто-
панисување со шумите во Куманово, 

Живко Стефановски, претседател на Координа-
ционото тело за пошумување при општината Те-
тово, 

инж. Борислав Таневски, директор на РО за 
шумарство во ЗДИШ „Треска" - Скопје, 

Кирил Христов, претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на општина Делчево, 

Љупчо Шкартов, член на Советот на Републи-
ката, 

Душко Стоевски, секретар на Републичкиот од-
бор за земјоделство, прехранбена и тутунска ин-
дустрија на Сојузот на синдикатите на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-946 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

201. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
10/76, 30/77, 36/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 17 април 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДО-

ВИ ВО БИТОЛА, СКОПЈЕ И ШТИП 

За судија на Окружниот суд во Битола, се из-
бира 

Вангел Гагачев, судија на Окружниот суд во 
Битола. 

За судии на Окружниот суд во Скопје, се из-
бираат : 

Митко Зиков, 
Васил Петковски, судии на Окружниот суд во 

Скопје. 
За судии на Окружниот суд во Штип, се из-

бираат : 
Александар Поповски, 
Томо Парчеклиев, судии на Окружниот суд во 

Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-950 Претседател 
17 април 1979 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 
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202. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
10/76, 30/77, 36/77) и член 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за редовните су-
дови („Службен весник на СРМ" број 9/78), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 17 
април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА СТОПАНСКИОТ 

СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Од должноста судии на Стопанскиот суд на 
Македонија сметано од 30 јуни 1979 година се раз-
решуваат: 

Петар Липковски, 
Љубен Чекреџи. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-949 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

203. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 17 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК. НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-

ВЕТОТ НА БИОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

Поради истекот на мандатот, се разрешува 
претставникот на општествената заедница во Сове-
тот на Биолошкиот факултет во Скопје, Иван Чадо. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Биолошкиот факултет во Скопје се име-
нува 

Македонка Давидова, член на Советот на Соју-
зот на синдикатите на Македонија, инж. технолог, 
вработена во „Алкалоид" во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

204. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образова-
ние („Службен весник на СРМ" број 36/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 
април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФА-

КУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Факултетот за музичка уметност се 
именува: 

Драган Бојаџиев, главен уредник на музичката 
емисија на Радио-телевизија — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-941 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

205. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 17 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ 
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА БИОЛОШ-

КИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница за 
изготвување предлог за избор на декан на Биолош-
киот факултет во Скопје, се именуваат: 

Санде Треневски, член на Извршниот совет на 
Собранието на општина „Гази Баба" — Скопје и 

Бранка Колевска, член на ЦК СКМ, фармацеут 
во „Алкалоид" во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-942 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

Бр. Ов-943 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, с. р. 
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206. 
Врз основа на член 8 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за организирање на 
научните дејности („Службен весник на СРМ" број 
42/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 17 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ 
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВЕТЕ-

РИНАРНИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница за 
изготвување предлог за избор на директор на Ве-
теринарниот институт во Скопје, се именуваат: 

м-р Горѓи Узунов, претседател на Републичкиот 
одбор на Синдикатот на работниците од земјодел-
ството, прехранбената и тутунската индустрија на 
Македонија, и 

Александар Станој ковски, ветеринарен лекар 
при Ветеринарната станица во Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-944 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

207. 
Врз основа на член 344 став 1 алинеја 8 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
член 2 и 35 од Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 49/74, 36/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
17 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО УНИВЕРЗИТЕТСКО -
ТО СОБРАНИЕ И ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СО-

ВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БИТОЛА 

I. За претставници на општествената заедница 
во Универзитетското собрание на Универзитетот во 
Битола се именуваат: 

Кирил Алексовски, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, 

Драги Тозија, директор на Републичкиот за-
вод за заштита на спомениците на културата, 

Фруска Зафирова, потпретседател на Собрание-
то на општина Неготино, 

Тихомир Најдовски, потпретседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Титов Велес, 

Галип Дема, член на Советот на Републиката, 
Кице Најдовски, член на Советот на Републи-

ката, 
Цело Сулејман, директор на ООЗТ во „ОТЕКС" 

- Охрид, 
м-р инж. Илија Алтипармакоски, вработен во 

Рударско-енергетскиот комбинат Битола, 
инж. Тодор Невеселов, генерален директор на 

ЗИК ,,Лиска Река" — Валандово. 

II. Од редот на именуваните претставници на 
општествената заедница во Собранието на Универ-
зитетот, за претставници во Универзитетскиот со-
вет се именуваат: 

Кирил Алексовски, 
Драги Тозија, 
Цело Сулејман. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1039 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

208. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 15 од 
Законот за високото образование („Службен весник 
на СРМ" број 49/74 и 36/76) и член 6 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" број 42/77), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 17 април 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ ВО 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИН-
СКИ НАУКИ КАКО ВО РАБОТНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА, ВО ДЕЛОВИТЕ СО КОИ СЕ УРЕДУВААТ 
УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИ-
ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СА-
МОУПРАВУВАЊЕТО, ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТ-
ВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУ-
ВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НА-
УЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВР-

ДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И 
СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување на ООЗТ во Универзитетскиот цен-
тар за медицински науки, како во работна орга-
низација во деловите со кои се уредуваат учество-
то на студентите и претставниците на општестве-
ната заедница во самоуправувањето, како и одлу-
чувањето за остварување на заедничките цели, до-
несувањето на програмите за развој на научно-
истражувачката работа и потврдувањето на избо-
рот во научни и стручни звања што ја донесоа ра-
ботниците на здружените ООЗТ на референдумот 
одржан на 23 јуни 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1056 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ката Лахтова, с. р. 
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209. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 17 април 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ - ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ВО 
ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА 
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРА-
ВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ — 
Правен факултет во Скопје, во делот со кој се 
уредува режимот на запишување на студии и уче-
ството на студентите и претставниците на опште-
ствената заедница во самоуправувањето, што го 
донесоа работниците на ООЗТ — Правен факултет 
во Скопје, на референдумот одржан на 30 декем-
ври 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1055 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

во подготовките за донесување на Закон за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

3. Комисијата има претседател и 21 член. 
Претседателот и 13 членови на Комисијата ги 

избира Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија од 
редот на делегатите на Соборот. 

Два члена на Комисијата определува Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, два члена делегира Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, а по еден член делегираат: Републичката кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија, Републичкиот совет на Со-
јузот на синдикатите на Македонија, Стопанската 
комора на Македонија, Републичкиот одбор на Со-
јузот на здруженијата на борците од НОВ на Ма-
кедонија. 

Во работата на Комисијата можат да учеству-
ваат и научни и стручни работници, по одлука на 
Комисијата. 

4. Заради извршување на задачите од точка 2 
на оваа Одлука, Комисијата може да образува ра-
ботни групи, составени од членовите на Комисијата 
и од редот на научни и стручни работници. 

5. Стручните и административно-техничките ра-
боти за потребите на Комисијата ќе ги врши струч-
ната служба на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а по потреба и во договор со 
Собранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија и стручната 
служба на таа Заедница. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1073 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

210. 
Врз основа на член 248, став 2 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и член 49 и 50 од Деловникот на Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 17 
април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТВУВА-
ЊЕ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Се формира Комисија за подготвување закон 
за пензиското и инвалидското осигурување (во на-
тамошниот текст: Комисија). 

2. Комисијата има задача да подготви и да му 
поднесе на Соборот Закон за пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Заради остварување на оваа задача, Комисијата 
ќе ги разгледува и иницијативите за доизградува -
ње на системот за пензиското и инвалидското оси-
гурување во Републиката и ќе остварува соработка 
со Комисијата за подготвување на Закон за осно-
вните права од пензиското и инвалидското осигу-
рување на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

211. 
Врз основа на член 49 и 50 од Деловникот на 

Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, точка 3, став 
2 од Одлуката на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија за образование, делокруг и 
состав на Комисијата за подготвување закон за 
пензиското и инвалидското осигурување, Соборот 
на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата одржа-
на на 17 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ЗАКОН ЗА 

ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

За претседател и членови на Комисијата за из-
готвување закон за пензиското и инвалидското оси-
гурување, се избираат: 

Претседател : 
д-р Рефет Ферати. 
Членови: 
Драго Алексовски, 
Крсте Атанасовски, 
Благоја Антевски, 
Тодор Дајлиев, 
д-р Димитар Кикерков, 
Младен Куновски, 
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Пандорка Клифова , 
Цветанка Кацу јану , 
Стојо Милковски, 
д -р Томо Миташев, 
Борис Обедниковски, 
д -р Глигор Поповски, и 
Сулејман Шаќири. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 08-945 
17 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

212. 
Врз основа на член 7, став 1 од Законот за ос-

новање организација за приредување игри на сре-
ќа („Службен весник на СРМ", бр. 46/72), И з в р ш -
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЛОТАРИ-

ЈАТА НА МАКЕДОНИЈА З А 1979 ГОДИНА 
1. Приходот што ќе го оствари организацијата 

на здружениот труд за приредување игри на среќа 
Лотаријата на Македонија во 1979 година, по одби-
вањето на износот за исплата на добивките и за 
финансирање на VII медитерански игри, ќе се рас-
пределува во проценти на следниве корисници: 

во % 
к 

213. 
Врз основа на член 5, став 1 од Законот за 

обезбедување средства за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 55/78), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ШТО ПРЕТРПЕЛЕ 
ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ПО ОП-

ШТИНИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Ч л е н 1 
Неискористените средства во износ од 30.290.350 

динари според Одлуката за распределување на 
средствата за давање на потрошувачки кредити на 
лица што претрпеле штета од елементарни непо-
годи, по општини во СР Македонија („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 42/78), Народната банка на Маке -
донија ќе ги дава на основните банки за одобру-
в а њ а на кредити на организациите на здружениот 
труд и самоуправните интересни заедници од оп-
штините Прилеп, Битола, Ресен и Свети Николе 
што во 1976 и 1977 година претрпеле штета од еле-
ментарни непогоди. 

Ч л е н 2 ' 
Средствата од член 1 на оваа одлука, се рас-

пределуваат и тоа: 

1. Прилеп 
2. Битола 
3. Ресен 
4. Св. Николе 

10.000.000 
10.000.000 
5.000.000 
5.290.350 

динари 

Ч л е н 3 
Б а р а њ е од организациите на здружениот труд 

и самоуправните интересни заедници од член 1 на 
оваа одлука за добивање кредит се поднесува до 31 
ма ј 1979 година. 

Ч л е н 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на об јавувањето во „Службен весник на Со-
ци јалистичка Република Македонија" . 

Бр . 23-818/1 
16 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

214. 
Врз основа на член 5 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлу-
ката за начинот на формирањето на цените и за 
мерките на непосредна општествена контрола на 
цените на производите и услугите од интерес за 
Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 19/75), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕД-
НА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО 
ПАТНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ И АВТО-

БУСКИТЕ СТАНИЦИ 

1. За цените во патниот патнички сообраќај се 
пропишува мерката на непосредна општествена 
контрола на цените — д а в а њ е на согласност на та-

а) Лотарија на Македонија 
— за редовна дејност 40,0 40,0 40,0 40,0 
— за отплата на ануитет 

ти по користени кре -
дити 1,0 1,0 1,0 1,0 

б) Заедница на Југословен-
ската лотарија 1,3 — 1,3 1,3 

в) Социјално-хуманитарни 57,7 59,0 — 28,8 
г) Физичка култура и ф у д -

балски сојуз на Југосла-
ви ја - - 57,7 28,9 

2. Приходот од точка 1 под а) ќе го користи Ј1о-
таријата на Македонија за покривање на трошо-
ците на работењето, личните доходи, законските и 
договорните обврски и фондовите на работната з а -
едница, како и за отплата на ануитетите по корис-
тени кредити. 

Приходот од точката 1 под б) ќе се користи за 
трошоците на работењето на Заедницата на Југо-
словенската лотарија . 

Приходот од точка 1 под в) е наменет за ф и -
нансирање на социјално-хуманитарните дејности. 

Приходот од точката 1 под г) ќе се користи, по 
одбивањето на износот за фудбалскиот сојуз на Ј у -
гославија во висина што одговара на 10% од п л а -
нираниот промет на спортската прогноза, за из -
градба, опремување, инвестиционо и тековно одр-
ж у в а њ е на објектите за ф и з и ч к а култура. 

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

Бр. 23-777/1 
16 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 



27 април ,1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 14 - Стр. 369 

рифите, а за цените на услугите во автобуските 
станици се пропишува мерката на непосредна оп-
штествена контрола на цените — евиденција на 
цените. 

2. Постојните цени во патниот патнички сообра-
ќа ј можат да се зголемат до 120/о. 

3. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
општостопански работи и пазар да даде согласност 
на зголемените цени — тарифи во рамките утврде-
ни со точка 2 од оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за пропишува-
ње на мерка на непосредна општествена контрола 
на цените во патниот патнички сообраќај и авто-
буските станици („Службен весник на СРМ" бр. 
20/78). 

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

Бр. 23-843/1 
27 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

одделни занимања може да се полагаат и надвор 
од седиштето на училиштето или неговата истуре-
на верифицирана паралелка доколку подготвува-
њето на испитите е организирано и во договор ме-
ѓу училиштето и организацијата која врши подго-
товки за испит. За полагањето на испити надвор 
од седиштето на училиштето или неговата истуре-
на верифицирана паралелка училиштето го извес-
тува Републичкиот секретаријат за наука и обра-
зование". 

Член 2 

Во член 6 став 3 зборот „пет" се заменува со 
зборот „шест", а, по зборот „септемвриски" се до-
дава запирка и зборот „ноемвриски". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 11-3242/78 
9 април 1979 година 

Скопје 
Републички секретар за 

наука и образование, 
Анатоли Дамјановски, с. р. 

215. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија инж. Петар Серафимов, советник во Из-
вршниот совет на Собранието на град Скопје. 

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

Бр. 17-823/1 
12 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

217. 
Врз основа на член 3 став 4 и 5 од Законот за 

боречки додаток на учесниците во Народно-осло-
бодителното движење во Егејскиот дел на Македо-
нија („Службен весник на СРМ", бр. 23/75 и 27/77), 
републичкиот секретар за здравство и социјална 
политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1979 ГОДИНА 

1. Основот за одредување на боречкиот додаток 
во 1979 година се утврдува во износ од 5.380 ди-
нари. 

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

Бр. 08-03-1873 
29 март 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална политика, 
Петар Џундев, с. р. 

216. 
Врз основа на член 86 од Законот за средното 

образование („Службен весник на СРМ" број 24/70, 
39/71, 5/73, 17/74, 4/77 и 9/77), републичкиот секре-
тар за наука и образование донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИ ВО 

УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на полагањето на 
испити во училиштата за средно образование 
(„Службен весник на СРМ", број 35/72, 23/73, 22/74, 
4/75 и 25/75) член 3 став 2 се менува и гласи: „До-
полнителните и вонредните испити и испитите за 

218. 
Врз основа на член 8, став 3 од Законот за 

формирање на средствата на солидарноста на Со-
цијалистичка Република Македонија за отстрану-
вање на последиците од елементарни непогоди и 
за воведување на „Недела на солидарноста" („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 39/78 — пречистен текст), 
републичкиот секретар за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЛИДАРНОСТА 

1. Организациите на здружен труд од областа на 
стопанството ќе г,и уплатат средствата на солидар-
носта што се водат на посебна сметка, со состојба 
на 31 декември 1978 година, на сметката „Сред-
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ства на солидарноста на Републиката за отстрану-
вање на последиците од елементарни непогоди" 
број 40100-655-58 од 31 мај 1979 година. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 13-1075/1 
26 април 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

219. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за измени и дополненија 
на статутот на Работната организација за трико-
тажа „Пелистер" во Битола^ донесена на собирот 
на работните луѓе на 11 -февруари 1978 година, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна 
расправа на 21 февруари 1979 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за измени и до-
полненија на статутот на Работната организација 
за трикотажа „Пелистер" во Битола, донесена на 
собирот на работните луѓе на 11 февруари 1978 
година. 

2. Ораа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за три-
котажа „Пелистер" во Битола на начинот пропи-
шан за објавување на самоуправни општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение-
то У. бр. 98/78 од 28 декември 1978 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на Одлуката 
за измени и дополненија на статутот на Работната 
организација за трикотажа „Пелистер" во Битола, 
донесена на собирот на работните луѓе на 11 фев-
руари 1978 година. Постапката беше поведена затоа 
што пред Судов основано се постави прашањето 
за согласноста на оспорената одлука со ставот 2 
на член 463 од Законот за здружениот труд од 
причина што за нејзиното донесување не било 
обезбедено претходно расправање од работниците 
и била донесена на собир на работните луѓе, а не 
со референдум. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека работните луѓе во Ра-
ботната организација за трикотажа „Пелистер" во 
Битола, со референдумот на 16 декември 1977 го-
дина усвоиле статут на работната организација, а 
на собирот на работните луѓе од 11 февруари 1978 
година донеле одлука за измени и дополненија на 
статутот без претходно да се обезбеди расправање 
по одлуката. 

5. Во остварувањето на своите општествено-
економски и други самоуправни права, според чле-
нот 462 од Законот за здружениот труд, работни-
ците во основната организација со лично изјас-
нување одлучуваат за неотуѓивите права: со ре-
ферендум, на собири на работници, со потпишува-
ње односно со давање на посебни изјави во пис-
мена форма и со други облици на лично изјасну-
вање утврдени со закон, со статутот или со само-
управна спогодба, а за сите прашања за кои се 
донесуваат одлуки со лично изјаснување на ра-
ботниците мора да се обезбеди претходно распра-
вање за тие прашања на начинот определен со ста-
тутот. Според ставот 2 на член 463 од овој закон 

работниците во основната организација со референ-
дум, покрај другото, одлучуваат за статутот на ос-
новната организација. 

Остварувајќи го самоуправувањето работните 
луѓе во организациите на здружениот труд преку 
утврдените форми на лично изјаснување непосред-
но одлучуваат за своите неотуѓиви права, а за си-
те прашања за кои се донесуваат одлуки со лично 
изјаснување на работниците мора да се обезбеди 
претходно расправање на кое работниците ќе бидат 
во можност однапред и благовремено да се запоз-
наат со прашањето кое ќе се разгледува, како и да 
го дадат своето мислење и евентуалните забелешки. 

За статутот на основната организација работ-
ниците одлучуваат со референдум. Работните луѓе 
со референдумот се определуваат слободно, а га-
ранција за слободата на определувањето е тајно-
ста на гласањето, како една од битните одлуки на 
одлучувањето со референдум. Со предметот на ре-
ферендумот работните луѓе се запознаваат на со-
бири на работните луѓе. 

Во текот на постапката и на јавната расправа 
Судов утврди дека работниците со оспорената од-
лука биле запознаени непосредно пред нејзиното 
донесување. 

Со оглед на тоа што за донесувањето на оспо-
рената одлука не е обезбедено претходно распра-
вање и е донесена на собир на работните луѓе, а 
не со референдум, како што е и донесен статутот на 
работната организација чии измени и дополненија 
се вршат, Судов утврди дека оваа одлука не е до-
несена во пропишаната законска постапка и е во 
спротивност со ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд. 

Судов не го прифати мислењето на работната 
организација дека постапката за донесувањето на 
оспорената одлука била законски спроведена по-
точно дека било обезбедено претходно расправање 
по одлуката, дека истата била донесена со огромно 
мнозинство и не било од битно значење дали ра-
ботниците се изјасниле со јавно или тајно гласање. 
Судот го одби како неосновен и наводот дека не 
било од битно значење дали оспорениот акт е до-
несен со јавно или тајно гласање затоа што ре-
ферендумот се спроведува во точно со закон утвр-
дена постапка и актите кои се донесуваат со ре-
ферендум со закон се точно утврдени. Од друга 
страна работниците на собир на работниците да-
ваат иницијативи, предлози и мислења, ги усогла-
суваат ставовите во остварувањето на правото на 
работа со општествени средства и на другите са-
моуправни права, ги утврдуваат насоките за ра-
бота на делегациите и делегатите и донесуваат од-
луки под условите и на начинот утврден со зако-
нот, со самоуправната спогодба и со статутот. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 98/78 
21 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

220. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на ставот 3 на член 8, точката 3 на 
член 9 и на членовите 11 и 14 од Самоуправната 
спогодба за одговорноста на работниците заради 
повреда на работните обврски и заедничките инте-
реси на работната заедница на Основната органи-
зација на здружениот труд Шумско стопанство 
„Сандански" од Македонски Брод, донесена на со-
бирите на работниците и прогласена на 28 август 
1974 година, согласно ставот 2 на член 419 од Уста-
вот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
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пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 8 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека ставот 3 на член 8, 
точката 3 на член 9 и членовите 11 и 14 од Само-
управната спогодба за одговорноста на работниците 
заради повреда на работните обврски и заеднич-
ките интереси на работната заедница на Основната 
организација на здружениот труд Шумско стопан-
ство „Сандански" од Македонски Брод, донесена на 
собирите на работниците и прогласена на 28 ав-
густ 1974 година, во времето на важењето не биле 
во согласност со членот 195, ставот 2 на член 197 
и со членот 202 од Законот за здружениот труд ка-
ко и со членот 90 од Законот за работни односи. 

2. Оваа одлука има исто правно дејство како и 
одлука со која се поништува пропис или друг 
општ акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Шумското стопанство „Сандан-
ски" од Македонски Брод, на начинот определен за 
објавување на самоуправните општи акти. 

4. По повод на поднесената претставка Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оце-
нување законитоста на одредбите од самоуправна-
та спогодба означени во точката 1 на оваа одлука 
затоа што над де дека основано може да се поста-
ви прашањето за нивната законитост. 

5. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека самоуправната спогодба за од-
говорноста на работниците ги уредува прашањата 
за дисциплинската одговорност на работниците, а 
особено обврските и одговорностите на работници-
те, постапката за утврдување на одговорноста, ор-
ганите за водење на постапката, дисциплинските 
мерки, застареноста и одговорноста за материјал-
ната штета. Во оспорениот член 7 се определени 
дејствијата што претставуваат тешка повреда на 
работните обврски меѓу кои: повреда на работните 
обврски што во исто време претставува кривично 
дело, предизвикување тепачка и учество во неа, 

' неоправдано изостанување од работа, доаѓање на 
работа во пијана состојба или употреба на алко-
хол во работното време и уште 28 други повреди. 
Во членот 9 пак, се предвидени дисциплинските 
мерки меѓу кои, во точката 3 е предвидена мерката 
трајно распоредување на друго работно место. 

Во точката 3 на членот 8 е определено дека 
неоправданото изостанување од работа повеќе од 
три дена претставува особено тешка повреда на ра-
ботните обврски за што, согласно ставот 3 на член 
9 од самоуправната спогодба, може да се изрече 
мерката исклучување од основната организација. 

Во членот И од самоуправната спогодба се 
утврдени роковите на застареност за покренување 
на дисциплинската постапка и за извршување на 
дисциплинските мерки. Така, рокот на застареност 
за покренување на постапката, според означениот 
член И, изнесува 5 месеци од денот кога е сто-
рена повредата, а рокот за извршување на изре-
чените дисциплински мерки е 30 дена од денот на 
правосилноста на одлуката со која е изречена 
мерката. Во вториот став се определува дека, ако 
сторената повреда на работните обврски во исто 
време претставува кривично дело, рокот на заста-
реност да изнесува 6 месеци. 

Во членот 14 е предвидено постапката за утвр-
дување на повредата на работните обврски да ја 
покренува со решение, директорот на основната 
организација. 

Останатите три оспорени акти, решението бр. 
03-876, решението бр. 04-134/97 и одлуката бр. 
03-006 се поединечни акти, донесени во постапката 
за утврдување повреда на работните обврски про-
тив подносителот на претставката. 

6. Според ставот 1 на член 194 од Законот за 
здружениот труд, со самоуправниот општ акт со кој 
се уредува работниот однос се утврдуваат повре-
дите на работните обврски. Во ставот 2 на истиот 
член се утврдени повеќе дејствија кои работниците 
можат во својот самоуправен општ акт да ги опре-
делат како тешка повреда на работните обврски. 
Според членот 195 пак, за повреди на работните 
обврски и за други повреди на работната дисцип-
лина на работникот може да му се изрече опо-
мена, јавна опомена, распоред на други работи од-
носно работни задачи за определено време во со-
гласност со законот, парична казна и престанува-
ње на работниот однос. Во ставот 2 на член 197 од 
означениот закон е предвидено дека мерката пре-
станување на работниот однос се изречува поради 
потешка повреда на работната обврска сторена со 
неоправдано изостанување од работа најмалку 5 
работни дена едноподруго. Според членот 90 од За-
конот за работни односи, постапката за утврдување 
на одговорноста на работникот (поведување, воде-
ње и изречување на мерка) застарува во рок од 6 
месеци од денот на дознавањето за повредата, 
но не подолго од 1 година од денот на 
сторувањето на повредата. Според ставот 2 на овој 
член, ако повредата на работната должност повле-
кува ' и кривична одговорност, постапката за утвр-
дување на одговорноста на работникот застарува 
во рок од 2 години од денот на дознавањето за 
повредата. Во овој член исто така е предвидено 
дека изречените мерки не можат да се извршат по 
протекот на 60 дена од денот на правосилноста 
на одлуката со која е изречена мерката. Законот за 
здружениот труд во членот 202 предвидува дис-
циплинската постапка да се поведува на барање 
од работничкиот совет, од индивидуалниот или од 
претседателот на колегијалниот работоводен орган, 
од органот на самоуправната работничка контрола, 
од општествениот правобранител на самоуправу-
вањето и синдикатот, како и од надлежниот орган 
на општествено-политичката заедница. 

На основа на наведените законски одредби Су-
дов смета дека работниците во Основната органи-
зација на здружениот труд Шумско стопанство 
„Сандански" постапиле во согласност со членот 
194 од Законот за здружениот труд кога во членот 
7 од оспорената самоуправна спогодба ги опреде-
лиле дејствијата што претставуваат тешка повре-
да на работните обврски. Наведената законска од-̂  
редба, во тој поглед, определува некои видови деј-
ствија кои можат во основната организација да се 
земат како повреди на работната обврска, но од 
друга страна, допушта можност работниците са-
мостојно да определат и други'дејствија кои прет-
ставуваат потешки повреди на работните обврски. 

Предвидувањето пак, на дисциплинската мерка 
трајно распоредување на други работи односно 
работни задачи (член 9) Судов најде дека нема 
основ во законот, дотолку повеќе што Законот за 
здружениот труд во членот 195 ги определува мер-
ките кои можат да му се изречат на работникот за 
повреда на работните обврски, па согласно прин-
ципот на легалитет во одредувањето на дисциплин-
ските мерки, основната организација не може по 
аналогија да создава нови видови дисциплински 
мерки. 

Одредбата од точката 3 на членот 8 од оспо-
рената самоуправна спогодба, според која поради 
неоправдано изостанување од работа повеќе од три 
дена може да се изрече мерката престанување на 
работниот однос, исто така Судов ја оцени како 
незаконита затоа што му е спротивна на ставот 2 
на член 197 од Законот за здружениот труд кој до-
пушта изречување на мерката престанок на работ-
ниот однос поради неоправдано отсуство, но само 
за неоправдано отсуствување од најмалку 5 работ-
ни дена едноподруго. 

Во поглед на членот И од самоуправната спо-
годба кој ги пропишува роковите на застареност на 
покренувањето и водењето на дисциплинската по-
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стапка и за извршувањето на дисциплинските мер-
ки, Судов смета дека е повреден принципот на ле-
галитет во одредувањето на роковите на застаре-
ност во дисциплинската постапка. Ова затоа што 
членот 90 од Законот за работните односи на ис-
клучив начин ги определува роковите за застаре-
ност на покренувањето и водењето на постапката 
и за извршување на дисциплинските мерки, при 
што не допушта организацијата на здружениот 
труд на поинаков начин да ги определи овие ро-
кови. 

Со оглед на тоа што во членот 14 од самоуп-
равната спогодба е предвидено дисциплинската по-
стапка со свое решение, да ја поведува директо-
рот на основната организација а не дисциплинска-
та комисија, Судов смета дека и таа одредба не е 
во согласност со членот 202 од Законот за здру-
жениот труд. 

Законитоста на останатите оспорени акти, ре-
шението бр. 03-876, решението бр. 04-034/97 и Од-
луката бр. 03-076 согласно членот 419 од Уставот 

на СР Македонија, Судов не е надлежен да ја 
оценува, бидејќи не се општи акти. 

7. Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и алинејата 1 на член 15 од За -
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, Судов ја донесе на седница без одр-
жување јавна расправа, затоа што оцени дека за 
натамошното разјаснување на работите по предме-
тов не е неопходно присуството на учесниците во 
постапката. 

На основа изнесеното, Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 157/78 
8 март 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 54 од Законот за основите 
и системот на општественото планирање и за оп-
штествениот план на Југославија („Службен лист 
на С1ФРЈ" бр. 6/76) и член 188 став 1 точка 4 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), Со-ј 
бранието на Самоуправната интересна заедница на! 
пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11 април 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛА-
НОТ ЗА РАЗВИТОКОТ НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Број 994/1 
11 април 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

205./ 
Врз основа на член 188 став 1 точка 9 и член 

227 став 1 точка 2 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/79), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржа-
на на 11 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕ-
НЕТИ ЗА ОДМОР, ЗАКРЕПНУВАЊЕ И РЕКРЕ-
АЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И КО-
РИСНИЦИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИН-
ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Во согласност со начелото на истовременост и 
континуитет на планирањето ќе се подготви и до-
несе Планот за развитокот на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија за периодот од 1981 
до 1985 година. 

II 

Се задолжува Одборот за остварување на пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување и 
финансирање да подготви посебна програма за 
активностите и текот на подготовките од член 1 
на оваа одлука, најкасно до 30 јуни 1979 година. 

Одборот за остварување на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување и финанси-
рање да подготви Нацрт-план за развитокот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година и да го предложи 
на Собранието на Заедницата за утврдување на ј -
доцна до 15 јуни 1980 година, а предлог на тој 
план до 30 ноември 1980 година. 

Со оваа одлука се врши распределба на сред-
ствата наменети за одмор, закрепнување и рекре-
ација на корисниците на пензија и корисниците 
на определени права од инвалидското осигурување 
за 1979 година во износ од 58.000.000 динари на ос-
новните заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување, и тоа на: 

1. Основната заедница во Скопје 
2. ,, ,, Битола 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Ресен 
Д. Хисар 
Прилеп 
Крушево 
М. Брод 
К. Палан. 
Т. Велес 
Неготино 
Гевгелија 
Кавад. 
Св. Ник. 
Штип 
Радовиш 
Проб. 
Кочани 
Виница 
Делчево 

21.768.339,65 дин. 
4.499.205,50 

697.103,40 
262.665,50 

3.055.700,75 
404.397,00 
286.544,15 
919.714,30 

2.896.252,80 
598.507,55 
972.093,35 

1.154.649,70 
409.788,95 

1.783.968,50 
445.992,10 
623.926,80 
955.147,20 
197.191,70 
347.396,30 
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482.195,30 
2.327.015,90 
1.494.343,20 

486.816,95 
1.354.152,25 
1.696.156,55 
2.764.534,90 

1.844.820,60 

3.271.379,15 

920.000 

6.000.000 

20. ,, ,, Берово 
21. ,, ,, Охрид 
22. ,, ,, Струга 
23. ,, ,, Дебар 
24. ,, ,, Кичево 
25. ,, ,, Гост. 
26. ,, „ Тетово 
27. Заеднич. основ. заед. 

на Струм. со Валандово 
28. Заеднич. основ. заед. 

на Куманово со Кратово 
Расположивите средства наменети за закреп-

нување и рекреација на корисниците на пензија и 
корисниците на определени права од инвалидското 
осигурување издвоени и нераспределени заклучно 
со 31. 12. 1978 година во износ од 20.645.734,30 дина-
ри наменски се распоредуваат за изградба, доград-
ба, адаптација и опрема на објекти за одмор и ре-
креација на корисниците на пензија и определени 
права од инвалидското осигурување, и тоа: 
1. Враќање на средства од придо-

несот за домување на корисни-
ците на пензија и определени 
права од инвалидското осигуру-
вање од подрачјето на општина 
Струга ангажирани за изградбата 
на Домот за одмор и рекреација 
на пензионерите во Струга во из-
нос од 3.300.000 дин. 

2. За проширување и опремување на 
кујната при Домот за одмор и рек-
реација на пензионерите во Струга 
во износ од 

3. За изградба на Домот за одмор, ле-
кување и рекреација на пензионе-
рите во Банско-Струмичко во из-
нос од 

4. Доградба, проширување и опрема 
на Домот за одмор и рекреација на 
пензионерите во Катлановска Б а -
ња — Скопско во износ од 10.000.000 

5. За извршување на подготвителни 
работи за изградба на дом за од-
мор, лекување и рекреација на 
пензионерите во Дебарски Бањи — 
Дебар во износ од 145.734,30 

6. За довршување и опремување на 
Домот за живеење на пензионерите 
во Крушево во износ од 

7. За довршување и опремување на 
Домот за живеење на пензионерите 
во Демир Хисар во износ од 

8. За довршување и опремување на 
Домот за живеење на пензионерите 
во Пехчево во износ од 

III 
Евентуалниот остаток на ^ средства предвидени 

во точка II од оваа одлука ќе бидат наменети за 
извршување на подготвителните работи и изгради 
ба на Домот за одмор, лекување и рекреација во 
Дебарски Бањи — Дебар. 

IV 
Се овластува секретарот на Самоуправната ин-

тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија да ги преземе потреб-
ните работи за реализација на оваа одлука и за 
извршените работи повремено му поднесува извеш-
тај на Собранието на Заедницата. 

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

Бр. 995/1 
11 април 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Мадева, с. р. 

130.000 

50.000 

100.000 

Врз основа на член 135 став 1 точка 2 од За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 188 
став 1 точка 9 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/79), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 11 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД 
ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЖИВОТОТ И ПОРАСТОТ НА РЕАЛНИТЕ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ 

Со оваа одлука се врши конечно усогласување 
на старосните, инвалидските и семејните пензии, 
без заштитниот додаток, материјалното обезбедува-
ње и привремениот надоместок на инвалидите на 
трудот според порастот на просечните трошоци на 
животот и ,порастот на реалните лични доходи ост-
варени во 1978 година во однос на 1977 година со 
180/о, сметано од 1 јануари 1979 година. 

II 

Зголемувањето од претходната точка заедно со 
зголемувањето извршено според Одлуката за акон-
тативно усогласување на пензиите и другите па-
рични примања со порастот на просечните трошо-
ци на животот во 1978 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 44/78) изнесува на име пораст на трошо-
ците на животот 13,9% и пораст на реалните лични 
доходи 4,1% или вкупно 18% сметано од 1 јануари 
1979 година. 

III 

Зголемувањето од трчка И ќе се изврши на 
сите пензии определени од пензиската основа во 
која не е засметан личниот доход остварен во 1978 
година, сразмерните делови на пензиите остварени 
по меѓународните конвенции за социјално осигуру-
вање до 31 декември 1978 година за осигуреници 
чие последно вработување било во странство, ис-
клучително признаените пензии според член 29 и 
47 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување (пречистен текст) до 30 јули 1978 година 
како и материјалното обезбедување и привремени-
от надоместок на инвалидите на трудот кои подле-
жат на усогласување по член 121 став 2 од Стату-
тот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. 

На ова зголемување подлежат и привремените 
пензии определени според член 48 и 49 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување со тоа 
што така зголемената пензија не може да биде 
повисока од граничниот износ на најниското пен-
зиско примање во Републиката. 

IV 

На зголемувањето од точка II на оваа одлука 
подлежат и пензиите на борците од НОВ од пред 
9. 09. 1943 година определени од гарантираната пен-
зиска основа во смисла на член 38 став 4 односно 
член 42 став 2 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, ако тоа 
зголемување за корисникот е поповолно од усо-
гласувањето според одредбите на член 42 став 2 
од Законот за основните права од пензиското и ин-
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валидското осигурување со примена на просекот на 
чистиот личен доход на работниците остварен во 
Југославија за 1978 година зголемен за 6%. 

V 

Како основица за определување износот на 
зголемувањето на пензиите и другите примања 
според точка II од оваа одлука служи износот на 
пензијата, без заштитниот додаток, односно износот 
на другите парични примања што на корисникот 
му следувале за месец декември 1978 година, не-
земајќи го предвид зголемувањето според Одлука-
та за вонредно усогласување на пензиите и другите 
примања според порастот на трошоците на живо-
тот во 1978 година. 

VI 

На пензиите зголемени според одредбите на 
оваа одлука се додава износот на заштитниот до-
даток што ќе се определи според одредбите на со-
одветната одлука. 

VII 

Усогласувањето на пензиите и другите прима-
ња според оваа одлука ќе се изврши по службена 
должност, без донесување на решение. ^ 

VIII 

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

Бр. 01-991/1 
И април 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

/ 2 0 7 / 
. — ^ В р з основа на член 105 став 2 и член 188 точ-

ка 5 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11 април 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИ-
КОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВО-
ТО ДОМАЌИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО 

НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА 

I 
Во Одлуката за висината на приходите на ко-

рисникот на пензија и членовите на неговото до-
маќинство од кои зависи правото на заштитен до-
даток на пензијата („Службен весник на СРМ" бр. 
5/76, 16/77 и 15/78) во член 1 се вршат следниве 
измени: 

— во став 2 под 1) бројката „773" се заменува 
со бројката „940"; 

- во став 2 под 2) бројката „212" се заменува 
со бројката „320"; 

— во став 2 под 3) бројката „309" се заменува 
со бројката „375". 

И 

Во член 2 на истата Одлука бројката „44" се 
заменува со бројката „35", а бројката „773" се за-
менува со бројката „940". 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 997/1 
11 април 1979 година 

Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, с. р. 

208. 7 

"^^^Врз основа на член 18 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/79), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 11 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА 
НА РАБОТНИЦИ КОИ ОСТВАРУВААТ ПРАВО 
НА ПЕНЗИЈА ПО МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
За утврдување на пензиската основа на работ-

ниците кои остваруваат право на пензија по меѓу-
народни договори за социјално осигурување, се зе-
ма само остварениот чист личен доход односно на-
доместок на чистиот личен доход во Југославија 
ако е остварен најмалку за 6 месеци осигурување 
по 01. 01. 1966 година. 

До колку осигуреникот не остварил во Југосла-
вија чист личен доход односно надоместок на чис-
тиот личен доход по 1 јануари 1966 година за на ј -
малку 6 месеци осигурување, пензиската основа се 
утврдува како и за осигурениците во земјата. 

II 

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

Бр. 998/1 
11 април 1979 година 

Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, с. р. 
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— Врз основа на член 20 од Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 39/78) и чл. 188 точка -5 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/79), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 11 април 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ПЕН-
ЗИСКА ОСНОВА ЗА 1979 ГОДИНА 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 

ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ КОИ ВЛЕГУВААТ ЈВО 
ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ 

ДОХОДИ ОД 1978 ГОДИНА 

Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите 
коефициенти за пресметување на личните доходи 
остварени во годините од 1966 до 1977 кои се зе-
маат за утврдување на пензиската основа на ниво 
на личните доходи од 1978 година. 

II 

Највисоката пензиска основа се определува во 
износ на чистиот личен доход на функционерите 
на Собранието на СР Македонија распоредени со 
Самоуправната спогодба за заедничките основи и 
мерила за утврдување и усогласување на личните 
доходи и другите примања на функционерите на 
Републиката и на делегатите во Собранието на 
СР Македонија во прва група. 

II 

Износот од точка I на оваа одлука служи за 
определување на пензиите што ќе се остварат во 
1979 година. 

III 

На корисникот на пензија чија пензија е оп-
ределена од пензиската основа утврдена според 
точка I на оваа одлука, а на кој просечниот месе-
чен чист личен доход остварен во пресметковни-
от период е поголем од таа основа, по негово ба-
рање повторно ќе се определи пензија според пен-
зиската основа пресметана од остварениот чист ли-
чен доход која не ја пречекорува највисоката пен-
зиска основа која ќе се утврди во наредните годи-
ни по 1979 година. 

Повторно определената пензија припаѓа од 1 
јануари на односната година, без примена на од-
луките за валоризација на пензиите, до колку ба-
рањето е поднесено во рок од 6 месеци од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Ако барањето е поднесено по истекот на 6 ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, новиот износ на пензијата припаѓа од првиот 
ден на наредниот месец по поднесувањето на ба-
рањето. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Бр. 999/1 
11 април 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

210. 
Врз основа на член 19 став 4 и 5 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 188 точка 5 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 11 април 1979 го-
дина, донесе 

На осигурениците кои остваруваат право на 
пензија според одредбите на Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување, а пензиската основа 
им се утврдува со валоризација на личните доходи 
на ниво на 1978 година, валоризацијата ќе се врши 
со примена на следните коефициенти: 

Личен доход остварен 
во годините 

Валоризационен 
коефициент 

1966 716 
1967 616 
1968 562 
1969 501 
1970 426 
1971 356 
1972 298 
1973 256 
1974 199 
1975 161 
1976 142 
1977 121 

III 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јули 1979 година. 

Бр. 01-1000/1 
И април 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КУМАНОВО 

211. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 25 став 1 точка 
9 во врска со член 26 став 4 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, на седницата на Соборот на делегатите ко-
рисници на услуги — работници, одржана на 
29. 03. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА 
ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на помошта за спрема 

на новородено дете, бр. 03-868/1 од 25. 04. 1975 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 20/75), членот 
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1 се менува и гласи: „Висината на помошта за 
спрема на новородено дете изнесува 400 динари." 

Член 2 
Со влегување во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за измена на Одлуката за 
помош на новородено дете, број 03-450/1 од 
31. 01. 1978 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 01. 04. 1979 година. 

Бр. 03-776/1 
29 март 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 

213. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71), член 25 став 1 точка 9, 
во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, на седницата на Соборот на делегатите ко-
рисници на услугите, одржана на 29 март 1979 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

212. 
Врз основа на член 37 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 25 став 1 и точка 
1 и член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Куманово, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово, на ,сед-
ницата на Соборот на делегатите, корисници на 
услуги — работници, одржана на 29. 03. 1979 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

З А И З М Е Н А Н А О Д Л У К А Т А З А Н А Д О М Е С Т О -
К О Т Н А П А Т Н И Т Е Т Р О Ш О Ц И В О В Р С К А С О 
О С Т В А Р У В А Њ Е Т О Н А П Р А В А Т А О Д З Д Р А В -

С Т В Е Н О Т О О С И Г У Р У В А Њ Е 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот на 

патните трошоци во врска со остварувањето на 
правото од здравственото осигурување, бр. 03-870/1 
6д 25 април 1975 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 25/75), членот 6 се менува и гласи: 

„Надоместокот на трошоците за исхрана и сме-
стување за време на патувањето во друго место 
во врска со остварувањето на здравствената за-
штита изнесува: 

— на подрачјето на општината 40,00 дин. 
— на подрачјето на СР Македонија, 

освен Скопје 200,00 дин. 
— на подрачјето надвор од СРМ 230,00 дин. 
— во главни градови на републики 

и покраини 300,00 дин. 
— за Скопје паушал од 50,00 дин. 
На децата на осигуреникот до 7 годишна воз-

раст им припаѓа 50% од надоместокот од претход-
ниот став. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за измена на Одлуката за 
надоместокот на патните трошоци во врска со ост-
варувањето на правата од здравственото осигуру-
вање, број 03-451/1 од 31. 01. 1978 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 01. 04. 1979 година. 

Бр. 03-777/1 
29 март 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган ВЕЛИЧКОВСКИ, с. р. 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот на 

трошоците за закоп на осигурените лица бр. 03-869/1 
од 25 април 1975 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 20/75), членот 1 се менува и гласи: 

„Надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гурените лица изнесува: 

— за лица до 1 годишна возраст 800,00 дин. 
— за лица од 1 — 7 год. возраст 1.300,00 дин. 
— за лица од 7 — 14 год. возраст 1.750,00 дин. 
— за лица над 14 год. возраст 2.300,00 дин. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за измена на Одлуката 
за висина на надоместокот на трошоците за закоп 
на осигурените лица, бр. 03-452/1 од 31. 01. 1978 
година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 01. 04. 1979 година. 

Бр. 03-778/1 
29 март 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРАТОВО 

214. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 25 став 1 точка 
9 во врска со член 26 став 4 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Кратово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на Соборот на делегатите ко-
рисници на услугите работници, одржана на 
30 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА 
ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на помошта за спре-

ма на новородено дете, број 01-1305/1 од 17. 05. 1975 
година („Службен весник на СРМ", број 25/73), чле-
нот 1 се менува и гласи: „Висината на помошта за 
спрема на новородено дете изнесува 400 динари." 
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Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за измена на Одлуката 
за помош на новородено дете, број 01-512/1 од 
04. 02. 1978 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 01. 04. 1979 година. 

Бр. 01-1004/1 
30 март 1979 година 

Кратово 

215. 

За претседател, 
инж. Митко Георгиевски, с. р. 

Врз основа на член 37 од Законит за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", број 21/71); член 25 став 1 точка 
1 и член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Кратово, Со-
бранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Кратово, на 
седницата на Соборот на делегатите, корисници на 
услугите — работници, одржана на 30. 3. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО 

ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот на 

патните трошоци во врска со остварувањето на 
правото од здравственото осигурување, бр. 01-1307/1 
од 17. 5. 1975 година („Службен весник на СРМ", 
број 25/75), член 6 се менува и гласи: 

„Надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување за време на патувањето во друго место 
во врска со остварувањето на здравствената заш-
тита изнесува: 
— на подрачјето на општината 40,00 дин. 
— на подрачјето на СРМ, освен 

Куманово, Штип, Пробиштип и 
Крива Паланка 200,00 дин. 

— на подрачјето надвор од СРМ 230,00 дин. 
— на подрачјето на Куманово, Штип, 

Пробиштип и Кр. Паланка, 
паушал од 50,00 дин. 

— во главни градови на републики и 
покраини 300,00 дин 

На децата на осигуреникот до 7 години возраст 
им припаѓа 50% од надоместокот утврден во прет-
ходниот став. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката 'за измена на Одлуката 
за надоместокот на патните трошоци во врска со 
остварувањето на правата од здравственото оси-
гурување, број 05-511/1 од 4. 2. 1978 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. 4. 1979 година. 

Бр. 01-1005/1 
30 март 1979 година 

Кратово 

216. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", број 21/71) и член 25 став 1 точка 
9, во врска со член 26 став 4 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на Соборот на делегати корис-
ници на услуги, одржана на 30. 3. 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП 

' НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот на 

трошоците за закоп на осигурените лица, број 
01-1306/1 од 17 5. 1975 година („Службен весник на 
СРМ", број 26/75), членот 1 се менува и гласи: 

„,Надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гурените лица изнесува: 
— за лица до 1 годишна возраст 800,00 дин. 
— за лица од 1—7 год. возраст 1.300,00 дин. 
— за лица од 7—14 год. возраст 1.750,00 дин. 
— за лица над 14 год. возраст 2.300,00 дин". 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за измена на Одлуката 
за висина на надоместокот на трошоците за закоп 
на осигурените лица, број 01-51/1 од 4. 2. 1978 год. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. 4. 1979 година. 

Бр. 01-1006/1 
30 март 1979 година 

Кратово 
За претседател, 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води постапка за физичка 
делба заведена од страна на предлагачот Јанчевски 
Ристо од Ѓорче Петров, ул. „Пеклање" бр. 26, про-
тив противничката Јанчевска Лепа, со непознато 
место на живеење. 

Се повикува противничката Лепа Ноне Јан-
чевска да се јави пред овој суд, достави адреса 
или одреди полномошник во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот. Во спротивно ќе и биде по-
ставен привремен старател кој ќе ја застапува до 
правосилното окончување на овој предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 240/78. 
(34) 

За претседател, 
инж. Митко Георгиевски, с. р. 

Пред овој суд се води постапка за физичка 
делба заведена од страна на предлагачите: Амзаи 
Кадире и Амзаи Сеј дула, двајцата од село Д. Пал-
чиште, застапувани од адвокатот Ба јрам Дехари од 
Тетово, против противникот Нафи Берзат Амзаи од 
село Д. Палчиште, а сега со непознато место на 
живеење во Швајцарија. 

Се повикува противникот Нафи Берзат Амзаи 
од село Д. Палчиште да се јави пред овој суд, до-
стави адреса каде работи и живее или да одреди 
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полномошник кој ќе го застапува по овој предмет, 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. 
По истекот на овој рок ќе му биде поставен ста-
рател кој ќе го застапува до правосилното окончу-
вање на предметот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 5/79. 
(35) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

При овој суд по предлог на предлагачот Луфи 
Селим од Струга, се води постапка за докажува-
ње на смрт на лицето Луфи Ариф од Струга. 

Се повикува Луфи Ариф од Струга, во колку 
е во живот, како и секој што знае за неговиот ж и -
вот да соопшти на судот во рок од 15 дена од об-
јавувањето на огласот. Во спротивно ќе се смета 
дека неговата смрт е докажана. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 53/1979 
година. (33) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Ученичка книшка на име Ристовски Драган, 
ул. „Божидар Мицковиќ" бр. 16, Куманово. (2402) 

Ученичка книшка на име Делачев Слободан, 
ул. „Страшко Сашманов" бр. 49, Куманово. (2403) 

Ученичка книшка на име Младеновски Бран-
ко, ул. „Нар. Револуција" бр. 74, Куманово. (2404) 

Ученичка книшка на име Кочевска Марика, 
Куманово. (2405) 

Ученичка книшка на име Цветковска Јадран-
ка, Куманово. (2406) 

Ученичка книшка на име Митровиќ Свето, ул. 
„Илинденска" бр. 39, Куманово. (2407) 

Ученичка книшка на име Марковиќ Борјанка, 
с. Д. Коњаре, Куманово. (2408) 

Ученичка книшка на име Цветновски Зоран, 
с. Челопек, Куманово. (2409) 

Ученичка книшка на име Цветановски Сто-
јанче, ул. „III Македонска ударна бригада" бр. 8, 
Куманово. (2410) 

Ученичка книшка на име Петковски Томе, ул. 
„Панче Пешев" бр. 8, Куманово. (2411) 

Индекс со број на досие 164/77, издаден од 
Економскиот факултет, Прилеп на име Ѓурчинов-
ски В. Мирослав, с. Латово, Брод Македонски. (2412) 

Возачка дозвола на име Никола Томоски, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 95, Тетово. (2413) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
име Мерита Идризи, ул. „105" бр. 27, Тетово. (2414) 

Свидетелства и диплома за III и IV разред на 
име Фејзо Баки, ул. „105" бр. 24, Тетово. (2415) 

Свидетелство за VIII оддление на име Ната-
лија Игњатоска, с. Печково, Гостивар. (2416) 

Свидетелство од П година економско училиште, 
издадено од училиштето „Чеде Филипоски" на име 
Јованоска Грозда, ул. „Железничка" бр. 3, Гости-
вар. (2417) 

Здравствена легитимација на име Трајче Ива-
носки, с. Ложани, Прилеп. (2353) 

Работна книшка, издадена во Т. Велес на име 
Тасков Митко, с. Градско, Титов Велес. (2345) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ќемаљ 
Зибери, с. Камењане, Тетово. (2355) 

Ученичка книшка за VI разред на име Енвер 
Ибраими, с. Синичане, Тетово. (2356) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Ангеле Митовски, Драчево, Скопје. (2357) 

Свидетелство за I година на име Цветан Ди-
мовски, ул. ,,В. Лагеч" бр. 23, Прилеп. (2358) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јован 
Боголиноски, с. П. Рувци, Прилеп. (2359) 

Здравствена легитимација на име Снежана Јо-
вановска, ул. „И. Л. Рибар" бр. бб, Прилеп. (2360) 

„ Свидетелство за III година на име Гордана Ко-
неска, ул. „Пере Темелкоски" бр. 51, Прилеп. (2361) 

Свидетелство за III одделение на име Спасија 
Дамеска, ул. „Димитар Влахов" бр. 9, Прилеп. (2362) 

Воена книшка на име Благоја Ангелески, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 142, Прилеп. (2363) 

Свидетелства за III и IV клас и завршен испит 
на име Гоце Тунгески, ул. „Борка Левата" бр. 23, 
Прилеп. (2364) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Го-
це Секулоски, ул. „Д. Завој" бр. 139, Прилеп. (2365) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Звонко Спиркоски, ул. „М. Козар" бр. 75-а, При-
леп. (2366) 

Свидетелство на име Писана Богоеска, с. За-
горани, Прилеп. (2367) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тодо-
сија Станков, с. Лаки, Виница. (2368) 

Свидетелство за VI одделение на име Сузана 
Илиеска, ул. „Р. Иваноски" бр. 69, Прилеп. (2369) 

Свидетелство за V и VI одделение на име Ма-
риче Јанеска, ул. „П. Гули" бр. 6-а, Прилеп. (2370) 

Ученичка книшка за I, И и III година на име 
Киро Србиноски, ул. „К. Јосифоски" бр. 196, При-
леп. (2371) 

Свидетелства од I до IV клас и завршен испит 
на име Жарко Велески, ул. „Г. Салај" бр. 38, При-
леп. (2372) 

Свидетелство за VIII одделение на име Пеце 
Танасоски, ул. „Л. Лапецо" бр. 34, Прилеп. (2373) 

Белешка бр. 186, на име Илија Бојоски, с. Лок-
вени, Прилеп. (2373) 

Свидетелство на име Ласте Сто Јанковиќ, с. 
Студеничани, Куманово. (2375) 

Ученичка книшка на име Васфи Емини, с. 
Ваксинце, Куманово. (2376) 

Свидетелство за VI одделение на име Исмаил 
Шерифи, с. Врапчиште, Гостивар. (2377) 

Свидетелство за VI одделение на име Аница 
Димитриеска, с. Галате, Гостивар. (2378) 

Свидетелство за IV година на име Марика Ди-
моска, ул. „Д. Поповиќ" бр. 31, Гостивар. (2379) 

Лична карта на име Бастрија Хавзију, с. Ра -
вен, Гостивар. (2380) 

Ученичка книшка на име Весна Оџаклиевска, 
ул. „ЈНА" бр. 80, Куманово. (2381) 

Ученичка книшка на име Новица Стефанов-
ска, с. Макреш, Куманово. (2382) 

Ученичка книшка на име Живко Јованов, Ку-
маново. (2383) 

Ученичка книшка на име Асип Сулимани, с. 
Отља, Куманово. (2384) 

Ученичка книшка на име Љупчо Младеновски, 
ул. ,,В. С. Гојчо" бр. 4, Куманово. (2385) 

Ученичка книшка на име Жељко ѓорѓиевски, 
ул. „11 Октомври" бр. 17-3-3, Куманово. (2386) 

Ученичка книшка на име Светлана Крајковиќ, 
ул. „III Македонска ударна бригада" бр. 1/14, Ку-
маново. (2387) 

Ученичка книшка на име Викторија Весели-
новска, ул. „В. Драганови" бр. 30, Куманово. (2388) 

Ученичка книшка на име Јадранка Кириќ, ул. 
„Ристовец" бр. 13, Куманово. (2389) 

Ученичка книшка на име Славица Стојанов-
ска, ул. „В. Драгомански" бр. 30, Куманово. (2390) 

Ученичка книшка на име Аце Младеновски, 
ул. „Н. Тесла" бр. 20, Куманово. (2391) 

Ученичка книшка на име Ивица Аврамовиќ, 
ул. „Н. Тесла" бр. 77, Куманово. (2392) 

Ученичка книшка на име Мери Златановска, 
ул. „Ристовец" бр. 13, Куманово. (2393) 

Ученичка книшка на име Маријан Божиновиќ, 
с. Никуљане, Куманово. (2394) 

Ученичка книшка на име Добре Великовиќ, 
ул. „Никола Тесла" бр. 31, Куманово. (2395) 

Ученичка книшка на име Весна Денковска, ул. 
„15 Мај" бр. 8, Куманово. (2396) 

Ученичка книшка на име Ацо Цветковски, ул. 
„Биљановска" бр. 26, Куманово. (2397) 
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Свидетелство на име Сулејман Асим, Гостивар. 
(2438) 

Свидетелство и диплома на име Васфије Ша-
ипи, Ресен. (2439) 

Свидетелство за VIII одделение на име Драган 
Грозданоски, с. Клепач, Битола. (2440) 

Ученичка книшка на име Бојан Спасовски, с. 
Длабочица, Куманово. (2441) 

Ученичка книшка на име Стојан Стоилковски, 
с. Опае, Куманово. (2442) 

Свидетелство, издадено од Основното учили-
ште во с. Дебреште на име Здравеска Трајанка, с. 
Ложани, Струга. ч (2443) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Герасимовска 3. Богданка, с. Милетино, Тетово. 

(2444) 
Свидетелства од I до IV година и завршен ис-

пит на име Џелал Алили, с. Мала Речица, Тетово. 
(2445) 

Свидетелство на име Сали Бајрами, с. Селце. 
Тетово. (2446) 

Здравствена легитимација на име Бајрами Ј а -
купи, с. Палатица, Тетово. (2447) 

Возачка дозвола на име Мустафа Харун, ул. 
„29 Ноември" бр. 28, Тетово. (2448) 

Диплома на име Рами Усеини, с. Отушиште, 
Тетово. (2449) 

Свидетелство за VIII оддление на име Аце Јо-
ваноски, с. Косово, Тетово. (2450) 

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата 
„Гоце Делчев", Куманово на име Радица Најдев-
ска, ул. „ЈНА" бр. 26, Куманово. (2451) 

Свидетелство за I клас, издадено од Учили-
штето „Перо Наков", Куманово на име Сузана 
Стојчевска, ул. „Ѓ. Ѓоновиќ" бр. 58, Куманово. (2452) 

Свидетелство за VIII оддление на име Исмет 
Бекири, с. Ваксинце, Куманово. (2453) 

Свидетелство за VIII оддление на име Нада 
Ризова, с. Голеш, Босилград. (2454) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
име Кадри Кадрија, с. Шипковица, Тетово. (2455) 

Здравствена легитимација на име Лиаже Ази-
зи, с. Дол. Лешница, Тетово. (2456) 

Лична карта на име Лиман Селмани, с. Рако-
вец, Тетово. (2457) 

Сообраќајна дозвола на име Енвер Исени, с. 
Требеш, Тетово. (2458) 

Свидетелство за I клас на име Насер Амети, 
ул. „Бр. Миладинови" бр. 92, Тетово. (2459) 

Свидетелство и диплома на име Ибрија Ша-
ќири, с. Д. Палчиште, Тетово. (2460) 

. Работна книшка на име Љубисав Групчиќ, с. 
Тумчевиште, Гостивар. (2461) 

Свидетелство за II година на име Џемал Ху-
сеини, Гостивар. (2462) 

Свидетелство и диплома на име Нехат Фетаи, 
с. Чегране, Тетово. (2463) 

Свидетелство за V одделение на име Резак Бу-
дни, с. Врапчиште, Гостивар. (2464) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ружа 
Даилоска, с. Пожаране, Гостивар. (2465) 

Свидетелство за VIII оддление на име Сабит 
Алиа, с. Градец, Гостивар. (2466) 

Свидетелство на име Калина Бошкоска, с. Ба -
линдол, Гостивар. (2467) 

Свидетелство за I година на име Трпана Бо-
јоска, ул. „ЈНА" бб, Гостивар. (2468) 

Свидетелство за I и III година на име Нади 
Керала, ул. „М. Ч. Ф." бр. 74, Гостивар. (2469) 

Свидетелство за I година на име Афродита Кас-
трати, с. Форино, Гостивар. (2470) 

Свидетелство за II година на име Сабит Елма-
зи, ул. „18 Ноември" бр. 190, Гостивар. (2471) 

Свидетелство на име Зулфиќар Муслиу, с. Ч а ј -
ле, Гостивар. (2472) 

Свидетелство на име Павлина Петровска, с. 
Габрово, Делчево. (2473) 

Свидетелство за III и IV клас на име Елиза-
бета Белшовска ,ул. „Партизанска" бр. 4, Битола. 

(2474) 

Свидетелство за завршен испит, на име Ели-
забета Белшовска, ул. „Партизанска" бр. 4, Битола. 

(2475) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мишко 

Шутевски, ул. „Охридска" бр. 197, Битола. (2476) 
Свидетелство за III година на име Борис Те-

моски, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 155, Прилеп. (2477) 
Свидетелство за завршен дипломски испит во 

1977 год., издадено од Училиштето „Злате Мала-
коски" смер неметали на име Миркоска Олгица, 
Гостивар. (2418) 

Свидетелства на име Доста Јованоска, с. Ра-
диовце, Гостивар. (2419) 

Свидетелства за II и III година на име Ристо 
Костов, ул. „Ј. Андоноски" бр. 7, Прилеп. (2420) 

Свидетелство на име Снежана Темелкоска, ул. 
„Др. Стени" бр. 16, Прилеп. (2421) 

Свидетелство за VIII оддление на име Кра-
санка Секулоска, ул. „Београдска" бр. б. б., При-
леп. (2422) 

Свидетелство за VII оддление на име Васка 
Наумоска, с. Плетвар, Прилеп. (2423) 

Свидетелство за VIII одделение на име Менка 
Даческа, ул. „Д. Н а р е д н и о т " бр. 61, Прилеп. (2424) 

Свидетелство за VIII оддление на име Лиљана 
Велеска, ул. „11 Октомври" бр. 14, Прилеп. (2425) 

Свидетелство за VIII оддление на име Васка 
Д. Атанасова, Прилеп. (2426) 

Работна книшка рег. бр. 9350, серија М. бр. 
28557, издадена од Собранието на општината Ре-
сен на име Сулеј мановска Рамадан Алиде, Ресен. 

(2427) 
Свидетелства за I и II година и диплома, из-

дадени од Гимназијата „Панче Попоски" — Гости-
вар на име Назири Зирап, с. Равен, Гостивар. (2428) 

Свидетелство за III година, издадено од Учи-
лиштето „Злате Малакоски" смер неметали, Гости-
вар на име Дамјановска Симка, с. Вруток, Гости-
вар. (2429) 

Свидетелство за III клас, издадено од Учили-
штето „Злате Малакоски" машински смер на име 
Ширгоски Живко, ул. „29 Ноември" бр. 51, Ки-
чево. (2430) 

Лична карта на име Наумовски Мире, ул. 
„Железничка" бр. бб, Гостивар. (2431) 

Свидетелство на име Мурати Исмет, с. Врап-
чиште, Гостивар. (2432) 

Свидетелство на име Павловски Рајко, с. По-
жаране, Гостивар. (2433) 

Свидетелство на име Куртишага Ферит, Го-
стивар. (2434) 

Свидетелство на име Невзат Фетаи, с. Бело-
виште, Гостивар. (2435) 

Свидетелство на име Ухамиед Шабани, Гости-
вар. (2436) 

Свидетелство на име Емрупи Тамиз, с. Лака-
вица, Гостивар. (2437) 

Свидетелство за V и VI одделение на име Вер-
ка Спирковска, ул. „5 Пролетерска бригада" бр. 93, 
Прилеп. (2479) 

Свидетелство од I и IV година и завршен испит 
на име Ристо Никоски, ул. „К. Начески" бр. 12, 
Прилеп. (2479) 

Свидетелство за VIII одделение на име Менка 
Станкоска, с. Кадино Село, Прилеп. (2480) 

Свидетелство за VIII одделение на име Живко 
Станкоски, ул. „Бр. Бешироски" бр. 32, Прилеп. 

(2481) 
Свидетелство за I година на име Славица Сто-

јаноска, ул. „Вл. Ружето" бр. 27, Прилеп. (2482) 
Свидетелство за IV одделение на име Божана 

Ристеска, с. Крушејца, Прилеп. (2483) 
Диплома за Ш година на име Бранко Мојсос-

ки, ул. „К. Ј. Питу" згр. 1-2/10, Прилеп. (2484) 
Ученичка книшка за V одделение на име Ми-

лан Тодоровски, ул. „Р. Иваноски, бр. 13, Прилеп. 
Свидетелство за IV одделение на име Аница 

Штерјоска, с. Г. Крушје, Македонски Брод. (2486) 
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СОДРЖИНА 

Страна 
Закон за системите за врски, за радио-
сообраќај и поштенски, телеграфски и 

, телефонски сообраќај — — - — — 349 
' Резолуција за развој и унапредување на 

физичката култура во Социјалистичка 
, Република Македонија — — — — — 359 
' Одлука за разрешување и именување 

членови на Републичкиот комитет за ту-
ризам — — — — — — — — — 362 

) Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Советот за 

I истражувачки работи во рударството — 363 
Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Советот за по-

ч шумување на голините — — — —- — 363 
/Одлука за избор на судии на окружните 

судови во Битола, Скопје и Штип — — 364 
Одлука за разрешување судии на Сто-
панскиот суд на Македонија — — — 365 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Биолошкиот факултет во 

ѕ Скопје — — — — — — — — — 365 
/ Одлука за именување претставник на 

општествената заедница во Советот на 
факултетот за музичка уметност — — 365 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница за изготвување 
предлог за избор на декан на Биолош-
киот факултет во Скопје — — - — 365 

! Одлука за именување претставници на 
општествената заедница за изготвување 
предлог за избор на директор на Ветери-
нарниот институт во Скопје — — — 366 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Универзитет-
ското собрание и во Универзитетскиот / 
совет на Универзитетот во Битола — — 366 
Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување на 
ООЗТ во Универзитетскиот центар за ме-
дицински науки како во работна орга- / 
низација, во деловите со кои се уреду- / 
ваат учеството на студентите и претстав- I 
ниците на општествената заедница во са-
моуправувањето, одлучувањето за оства-
рување на заедничките цели, донесува" / 
њето на програмите за развој на науч- / 
но-истражувачката работа и потврдува-
њето на изборот во научни и стручни 
звања — — — — — — — — — 366 
Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ — Правен факултет во 
Скопје во делот со кој се уредува режи-
мот на запишување на студии и учест-
вото на студентите и претставниците на 
општествената заедница во самоуправу-
вањето — — — — — — — — — 367 
Одлука за формирање комисија за под-
готвување закон за пензиското и инва-
лидското осигурување — — — — — 367 

! Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за подготвување за-
кон за пензиското и инвалидското осигу-
рување — — — — — — — — — 367 
Одлука за распределба на доходот на 
Лотаријата на Македонија за 1979 година 368 

I Одлука за распределување на средствата 
за давање на кредити на организациите 
на здружениот труд и самоуправните ин-
тересни заедници што претрпеле штета 
од елементарни непогоди по општини во 
СР Македонија — — — — — — — 368 

Одлука за пропишување на мерка на 
непосредна општествена контрола на це-
ните во патниот патнички сообраќај и 
автобуските станици — — — — — 368 
Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 369 
Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот на полагањето на испи-
ти во училиштата за средно образование 369 
Наредба за утврдување на основот за 
одредување на боречкиот додаток во 1979 
година — — — — — — —. — — 369 
Наредба за уплатување на средствата на 
,солидарноста — — — — — — — 369 
^Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
,У. бр. 98/78 од 21 февруари 1979 година 370 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 157/78 од 8 март 1979 година - 370 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за подготвување и донесување 
на Планот за развитокот на Самоуправна-
та интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македони-
ја за периодот од 1981 до 1985 година 372 
Одлука за распределбата на средствата 
наменети за одмор, закрепнување и ре-
креација на корисниците на пензија и 
корисниците на определени права од ин-

валидското осигурување за 1979 година 372 
/Одлука за конечно усогласување на пен-
зиите и другите парични примања според 
порастот на просечните трошоци на ж и -
вотот и порастот на реалните лични до-
ходи — — — — — — — — — 373 
'Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за висината на приходите на ко-
рисникот на пензија и членовите на не-
говото домаќинство од кои зависи пра-
вото на заштитен додаток на пензијата 374 
/Одлука за утврдување на пензиската ос-
нова на работниците кои остваруваат 
право на пензија по меѓународни догово-
ри за социјално осигурување — — — 374 
Одлука за определување на највисоката 
пензиска основа за 1979 година — — — ^375 
Одлука за валоризационите коефициенти 
за пресметување на личните доходи од 
поранешните години кои влегуваат - во 
пензиската основа на ниво на личните 
доходи од 1978 година — — — — — 375 
КУМАНОВО 
Одлука за измена на Одлуката за ви-
сина на помошта за спрема на новоро-
дено дете — — — — — — — — 375 
Одлука за измена на Одлуката за надо-
местокот на патните трошоци во врска 
со остварувањето на правата од здрав-

ственото осигурување — — — — — 376 
Одлука за измена на Одлуката за виси-
на на надоместокот на трошоците за за-
коп на осигурените лица — — — — 376 
КРАТОВО 
Одлука за измена на Одлуката за виси-
на на помошта за спрема на новородено 
дете — — — — — — — — — 376 
Одлука за измена на Одлуката за надо-
местокот на патните трошоци во врска 
со остварувањето на правата од здрав-
ственото осигурување — — — — — 377 
Одлука за измена на Одлуката за виси-
на на надоместокот на трошоците за за-
коп на осигурените лица — — — — 377 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ —Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


