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З А К О Н 
ЗА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

За одбележување на значајни настани и истак-
нати личности од историјата и'културата на ма-
кедонскиот народ, народностите и етничките гру-
пи што живеат во Социјалистичка Република Ма-
кедонија, историјата и културата на другите на-
роди на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и меѓународното работничко движење, 
како и историјата и културата воопшто, се поди-
гаат споменици и спомен-обележја. 

Член 2 
Споменици во смисла на' овој закон се поеди-

нечни или група објекти и дела од архитектурата, 
скулптурата, сликарството и применетата уметност 
со историски и уметнички содржини и вредности 
што се подигаат за трајно зачувување споменот 
на настаните и личностите од член 1 на овој закон. 

Член 3 
Спомен-обележја во смисла на овој закон се 

бисти, плочи, чешми и други дела и творби што 
со своите содржини и ознаки одбележуваат нас-
тани и личности од член 1 на овој закон. 

Член 4 
Споменици односно спомен-обележја можат да 

подигаат општествено-политички заедници, опште-
ствено-политички и други општествени организа-
ции, организации на здружениот труд и други са-
моуправни организации и заедници и здруженија 
на граѓани. 

Граѓани можат да дадат иницијатива за поди-
гање на споменик односно спомен-обележје, како 
и да вложуваат средства за нивно подигање. 

Странски државјани и' лица без државјанство 
можат да вложуваат средства за подигање на спо-
меник, односно спомен-обележје. 

II. СПОМЕНИЦИ 
Член 5 

За настаните и личностите од член 1 на овој 
закон што треба да се одбележат со споменик се 
изготвува програма. 

Програмата ја донесува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на предлог на 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, по претходно прибавено 
мислење од собранијата на општините и заинте-
ресираните организации и заедници. 

\ 

Член 6 
Програмата од член 5 на овој закон содржи 

особено: 
— настани и личности што ќе се одбележат; 
— податоци за настаните и личностите; 
— вид и содржина на споменикот; 
— место каде ќе се подигне споменикот; 
— порака што треба да ја симболизира споме-

никот; 
— основни елементи за текстот што би бил ис-

такнат на споменикот. 
Програмата содржи и податоци за видот, со-

држината и местото на досегашните одбележувања. 
Член 7 

За секој споменик содржан во програмата од 
член 5 на овој закон, се склучува самоуправна 
спогодба за подигање, чување, одржување, зашти-
та и користење на споменикот. 

Член 8 
Иницијатива за склучување на самоуправна 

спогодба можат да дадат: општествено-политички 
заедници, општествено-политички и други опште-
ствени организации, организации на здружениот 
труд и други самоуправни организации и заедни-
ци, здруженија на граѓани и граѓани. 

Член 9 
За спроведување на постапката за склучување 

на самоуправната спогодба се грижи органот на 
управата надлежен за работите на културата на 
општината на чие подрачје се подига споменикот. 

Член 10 
Со самоуправната спогодба учесниците во спо-

годбата ги регулираат особено: 
— меѓусебните права, обврски и одговорности 

на учесниците во спогодбата; 
— учеството на учесниците во спогодбата во 

обезбедувањето на средства за подигање, чување, 
одржување, заштита и користење на споменикот; 

— другите права и обврски на учесниците во 
спогодбата. 

Член 11 
За подигање на споменик учесниците во спо-

годбата образуваат одбор. 
Членовите на одборот се именуваат од редот 

на истакнати архитекти, скулптори, сликари, тех-
нолози, историчари, историчари на уметноста и 
други општествени, научни, културни и други ра-
ботници. 
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Составот и надлежностите на одборот се опре-
делуваат со самоуправна спогодба. 

Член 12 
Одборот распишува конкурс за изработка на 

идеен проект за подигање споменик и се грижи за 
спроведување на конкурсната постапка. 

Член 13 
Конкурсот за изработка на идеен проект за по-

дигање споменик и резултатите од конкурсот се 
ооЈавуваат во дневниот печат. 

Член 14 
Конкурсот за израоотка на идеен проект за по-

дигање споменик посеоно содржи: 
— опис на видот и содржината на спомени-

кот; 
— основни елементи за текстот што би бил 

истакнат на споменикот; 
— потреона документација и прилози што тре-

ба да ги содржи идеЈниот проект; 
— пресметковна вредност на споменикот; 
— износи на наградите, евентуалните откупи 

и обесштетувања; 
— други услови од значење за изработка на 

идејниот проект. 
Член 15 

Учесниците на конкурсот се пријавуваат под 
шифра. 

Член 16 
Идејниот проект треба да биде погоден за из-

лагање. 
Одборот е должен идејните проекти јавно да 

ги изложи. 
Член 17 

На споменик или во негова непосредна близи-
на не можат да се вршат измени без согласност 
на авторот и на учесникот во спогодбата кому му 
е доверена заштитата на споменикот. 

Споменик може да се премести со согласност 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, по претходно мислење од учесникот во 
спогодбата кому му е доверена заштитата на спо-
меникот. 

III. СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА 

Член 18 
Одбележувањето на настани и личности од член 

1 на овој закон со спомен-обележја се врши спо-
ред посебни програми што ги донесуваат собрани-
јата на општините. 

Член 19 
Подигањето, чувањето, одржувањето, заштита-

та и користењето на спомен-обележјата ги уреду-
ва со свој акт собранието на општината. 

Член 20 
Со актот од член 19 на овој закон, собранието 

на општината го уредува и прашањето за давање 
согласност за вршење измени на спомен-обележје-
то или во неговата непосредна близина, за негово 
преместување, како и други прашања сврзани со 
спомен-обележј ето. 

IV. РЕГИСТРИ НА СПОМЕНИЦИ И 
СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА 

Член 21 
Зћ спомениците и спомен-обележјата се водат 

посебни регистри. 
Регистарот на спомениците го води републич-

киот орган на управата надлежен за работите на 
културата, а регистрите на спомен-обележјата ги 
водат општинските органи на управата надлежни 
за работите на културата. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на културата води централен регистар за 
спомен-обележ ј ата. 

Поблиски прописи за содржината и начинот на 
водењето на регистрите донесува републичкиот ор-
ган на управата надлежен за раоотите на култу-
рата. 

Член 22 
Пријава за упис на споменик во регистарот на 

споменици поднесува одборот од член 11 на овој 
закон. 

Пријавувањето за упис на спомен-обележје во 
регистарот на спомен-обележЈата го уредува собра-
нието на општината со актот од член 19 на овој 
закон. 

Пријавите од ставовите 1 и 2 на овој член се 
поднесуваат во рок од 30 дена од денот на преда-
вањето на користење на споменикот, односно спо-
мен-ооележЈ ето. 

Заради упис на спомен-обележја во централ-
ниот регистар на спомен-обележја, општинскиот 
орган на управата надлежен за раоотите на кул-
турата е должен да му достави на републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на кул-
турата извод од регистарот од став 2 на овој член, 
во рок од 15 дена од денот на извршениот упис. 

V. СОВЕТ ЗА СПОМЕНИЧКО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 
НА НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ 

Член 23 
За насочување и координирање на одбележу-

вањето на настаните и личностите од член 1 на 
ОВОЈ закон се образува совет за споменички одбе-
лежувања на настани и личности во Социјалистич-
ка гедуолика македонија (совет). 

Член 24 
Советот го сочинуваат 21 член. 
Т$и члена на советот именува Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија, а по еден 
член на советот делегираат: Централниот комитет 
на СОЈУЗОТ на комунистите на Македонија; Репуб-
личката конференција на Социјалистичкиот СОЈУЗ 
на работниот народ на Македонија; Републичкиот 
одоор на СОЈУЗОТ на здруженијата на борците од 
НО1В на Македонија; Советот на Сојузот на синди-
катите на Македонија; Републичката конференција 
на Сојузот на социјалистичката младина на Ма-
кедонија; Македонската академија на науките и 
уметностите; Институтот за национална историја; 
друштвото на историчарите на СР, Македонија; 
друштвото на историчарите на уметноста на СР 
Македонија; Друштвото на архитектите на СР Ма-
кедонија; СОЈУЗОТ на друштвата на урбанистите на 
Македонија; Друштвото на ликовните уметници на 
Македонија; Друштвото на ликовните уметници за 
применета уметност на Македонија; Сојузот на 
друштвата на музејските работници на СР Маке-
донија; Друштвото на писателите на Македонија; 
Сојузот на педагошките друштва на Македонија; 
Здружението на правниците на СР Македонија и 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата. 

Член 25 
Советот ги врши особено следните работи: 
— ги разгледува општите прашања и предлага 

мерки во врска со одбележувањата на настани и 
личности во Социјалистичка Република Македо-
нија; 

— дава мислење по предлогот на програмата 
од член 5 на овој закон; 

— го следи извршувањето на програмата и за 
тоа го известува Собранието на СР Македонија; 

— дава мислења по посебните програми на оп-
штините за одбележување на настани и личности 
со спомен-обележја; 

— врши и други работи што со закон и други 
прописи му се ставени во надлежност. 

Работата на советот поблиску се уредува со 
деловник. 
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VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
На споменици односно спомен-обележја може 

да се утврди својство споменик на културата и на 
нив се применуваат прописите за заштита на спо-
мениците на културата. 

Член 27 
За подигањето на споменици и спомен-обележ-

ја сообразно се применуваат прописите за изград-
ба на инвестициони објекти и прописите за прос-
торно и урбанистичко планирање. 

Член 28 
Одобрение за градење на споменик иу спомен-

обележје издава општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на урбанизмот. 

Одобрение од став 1 на овој член не смее да се 
издаде ако споменикот, односно спомен-обележјЅ-
то не се содржани во програмата од член 5, однос-
но во програмите од член 18 на овој закон. 

VН. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Тој што ќе оштети или уништи споменик ќе се 

казни за кривично дело со парична казна или со 
затвор до една година. 

Во особено тежок случај на делото од став 1 
на овој член, сторителот ќе се казни со затвор од 
шест месеци до пет години. 

Член 30 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за прекршок организација на здру-
жениот труд, друга самоуправна организација и 
заедница и здружение на граѓани ако подигнат 
споменик или спомен-обележје што не се содржа-
ни во програмата од член 5 или во програмите од 
член 18 на овој закон, а споменикот односно спо-
мен-обележјето ќе биде отстрането. 

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршок и одговорното лице во орга-
низација, заедница и здружение од став 1 на овој 
член. 

Член 31 
Со парична казна од 10.000 до 40.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд, друга самоуправна организација и заедница 
и здружение на граѓани ако подигнат споменик или 
спомен-обележје без одобрение од'член 28 на овој 
закон. 

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршок и одговорното лице во орга-
низација, заедница и здружение од став 1 на овој 
член. 

Член 32 
1 Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на урбанизмот ако издаде одобрение за гра-
дење на споменик, односно спомен-обележја што не 
се содржани во програмата од член 5, односно во 
програмите од член 18 на овој закон (член 28 
став 2). ' 

Член 33 
Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здруже-
ниот труд, друга самоуправна организација и за-
едница и здружение на граѓани ако: 

— вршат измени на споменик или во неговата 
непосредна близина без согласност на авторот и на 
учесникот во спогодбата кому му е доверена заш-
титата на споменикот (член 17 став 1); 

— преместат споменик без согласност на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
(член 17 став 2); 

— вршат измени на спомен-обележја или во 
неговата непосредна близина, или преместат спо-

мен-обележја без согласност на субјектот на кого 
со актот од член 19 на овој закон му е доверено 
давање на таква согласност (член 20). 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 
се казни за прекршок и одговорното лице во орга-
низацијата, заедница и здружение од став 1 на овој 
член. 

Организациите, заедниците и здруженијата од 
став 1 на ОВОЈ член се должни да го вратат споме-
никот, односно спомен-обележјето во поранешна 
состојба. 

Член 34 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок граѓанин ако подигне споменик од-
носно спомен-обележје, а споменикот, односно спо-
мен-обележјето ќе се отстрани. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Програмата од член 5 и програмите од член 

18 на овој закон ке се донесат во рок од 1 година, 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 36 
Советот од член 23 на овој закон ќе се образу-

ва во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 37 
Собранијата на општините ќе ги донесат акти-

те од член 19 на овој закон во рок од 1 година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 38 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на културата ќе ги донесе прописите од 
член 21 став 4 на овој закон во рок од 3 месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 39 
Во регистрите од член 21 на овој закон ќе се 

изврши упис на спомениците и спомен-обележјата 
подигнати до денот на.влегувањето во сила на овој 
закон во рок од една година од денот на неговото 
влегување во сила. 

Член 40 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за јавни спомени-
ци („Службен весник на СРИ" број 44/72). 

Член 41 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

404. 
Врз основа на член 15 од Законот за заштита 

на Охридското, ПреспанСкото и Дојранското Езеро 
(„Службен весник на СРМ" број 45/77 и 8/80), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничката седница на сите собори, одржа-
на на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, 

ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 

I. Поради истек на мандатот, се разрешуваат 
членовите на Советот за заштита на Охридското, 
Преспанското и Дојранското Езеро: 

д-р Кирил Мицев, 
Ристо Групче, 
инж. Гога Петковски, 
д-р Тодор Џунов, 
д-р Кирил Апостоловски, 
инж. Милица Теохарева, 
Крсте Велковски, 
полк. д-р Боривоје Соколовски, 
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Никола Крлевски, 
д-р Јорданка Серафимова-Хаџишќе, 
инж. Драган Милевски, 
Перо Гоџо, 
Крсте Секуловски, 
Живко Ѓуровски, 
Боро Шуклев и 
Ристо Ајцев. 
И. За членови на Советот за заштита на Ох-

ридското, Преспанското и Дојранското Езеро се 
именуваат: 

д-р Љупчо Ајдински, член на Претседателство-
то на РК на ССРНМ, 

Никола Бошале, секретар на Заедницата за на-
учни дејности, 

Киро Георгиевски-Деан, претседател на С е р и -
јата за урбанизам, станбено и комунално уредува-
ње на Р К С1СРНМ, 

Јован Камберски, член на Советот на Репуб-
ликата, 

Вангел Коџоман, член на Македонската акаде-
мија на науките и уметностите, 

д-р Живко Паришко, управник на ОЗТ На-
ционален парк „Пелистер" — Битола, 

д-р Сотир Сотировски, раководител на Инсти-
тутот за епидемиологија и микробилиологија во 
Републичкиот завод за здравствена заштита, 

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

Петар Василевски, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на Општината Охрид, 

д-р Милчо Точко, научен работник во Хидро-
биолошкиот завод во Охрид,. 

Чедомир Нелоски, претседател на Собранието 
на Општината Струга, 

Јовица Попоски, претседател на Извршниот со-
вет на Општината Струга, 

Живко Ѓуровски* директор на РО „Рибопрес-
па" — Ресен, 

Димитар Бузлевски, потпретседател ца Изврш-
ниот совет на Собранието на Општината Ресен, 

Томе Аризанов, директор на РО „Дојранско 
Езеро" — Нов Дојран и 

Дине Поп-Кочев, член на Извршниот совет и 
началник на Одделението за имотно-правни и стан-
бено-комунални работи — Гевгелија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1932 Претседател 
20 јули 1982 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

405. 
Врз основа на точка 1 од Амандманот VII на 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 376 став 1 алинеја 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничката седница на сите собори, одржа-
на на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИЈА НА 

УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
I 

Се разрешува од должноста судија на Устав-
ниот суд на Македонија Петар Лештаров, поради 
заминување на нова должноста 

II 
За судија на Уставниот суд на Македонија се 

избира Димче Тодор Козаров, досегашен делегат 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1925 Претседател 
20 јули 1982 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 

406. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ", бр. 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите собо-
ри, одржана на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД 

НА МАКЕДОНИЈА 

За судија на Врховниот суд на Македонија се 
избира Павел Борис Манев, судија на Окружниот 
суд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1926 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

407. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на СРМ" број. 
10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ 

ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

За заменик на јавниот обвинител на Македо-
нија се именува Стојан Благоја Стојановски, оп-
штински јавен обвинител во Општинското јавно 
обвинителство во Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1927 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

408. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

органите за водење на постапката по прекршоците 
(„Службен весник на СРМ" број 36/73 и 6/81), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничката седница на сите собори, одржана 
на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

За судија на Републичкиот совет за прекршо-
ци се избира Фаница Ефтимова, судија на Репуб-
личкиот совет за прекршоци. / 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1928 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 
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409. 
Врз основа на членовите 35 и 39 од Законот за 

јадното обвинителство („Службен весник на СРМ" 
број 10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 20 јули 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН 

ОБВИНИТЕЛ ВО ШТИП 

Се разрешува од должност окружниот јавен 
обвинител во Штип Атанас Јованов Ѓурков, по не-
гово барање. 

Разрешувањето се врши со важност од 15 јули 
1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1929 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

410. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на СРМ" број 
10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИ-
ТЕЛ И ЗАМЕНИЦИ НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН 

ОБВИНИТЕЛ ВО ШТИП 

За окружен јавен обвинител во Штип се име-
нува Бошко Никола Асанбелевски, заменик на ок-
ружниот јавен обвинител во Штип). 

За заменици на окружниот јавен обвинител 
во Штип се именуваат: Александар Јован Попов-
ски, истражен судија на Окружниот суд во Штип, и 
Мирослав Николов Димитров, општински јавен 
правобранител во Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1930 * 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

411. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите собо-
ри, одржана на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД 
ВО СКОПЈЕ И НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

БИТОЛА 

За судија на Окружниот суд во Скопје се из-
бира Константин Хаџи-Лега, судија на Окружниот 
суд во Скопје. 

За судија на Окружниот суд во Битола се из-
бира Божидар Христо Кочов, судија на Окруж-
ниот суд во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1931 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

412. 
Врз основа на член 14 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" број 48/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 
јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ И ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА 

СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
КРАИШТА 

1. Им престанува функцијата на претседателот 
и членовите на Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за. кредитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта, поради за-
минување на нова- должност: 

а) на претседателот 
Икмет Кривца и 
б) на членовите: 
Васил Димовски И 
Петар Стоилов. 
2. За претседател и членови на Управниот од-

бор на Републичкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот развиток на недоволно развиените кра-
ишта се именуваат: 

а) за претседател 
Павле Тасевски, член на Делегацијата на СРМ 

во Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ и 

б) за членови: 
Благоја Станоевски, досегашен член на Прет-

седателството на РК на ОСРНМ, 
Душан Гиговски, претседател на Задружниот 

сојуз на Македонија и 
Мемед Нурединоски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1972 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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413. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
кирт собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА 3|А ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ — 

СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-
вање на Самоуправна интересна заедница на на-
соченото образование во сообраќајот и врски, што 
ја донесе Собранието на Заедницата на седницата 
одржана на 11 ноември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1943 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот т$уд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

414. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на воспитанието и образованието („Службен 
весник на СРМ" број 9/78), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
СОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СООБРАЌАЈОТ 

И ВРСКИТЕ — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на насоченото образование во со-
обраќајот и врските, што го донесе Собранието на 
Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1942 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

* 415. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен вес-
ник на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВО-
ТО, ТУРИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИСТВОТО И КОМУ-

НАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ — СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-
вање на Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во трговијата, угостителството, 
туризмот, занаетчиството и комуналните дејности, 
што ја донесе Собранието на Заедницата на сед-
ницата одржана на 11 ноември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1946 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
па Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

416. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани ца 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУП-
РАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСО-
ЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГО-
СТИТЕЛСТВОТО, ТУРИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИСТВО-
ТО И КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на насоченото образование во трго-
вијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и 
комуналните дејности, што го донесе Собранието на 
Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1947 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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417. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА, ТЕК-
СТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈАТА 

ЗА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-
вање на Самоуправна интересна заедница на на-
соченото образование во хемиската индустрија, тек-
стилната индустрија и индустријата за чевли, ко-
жа и гума, што ја донесе Собранието на Заедни-
цата на седницата одржана на 11 ноември 1980 го-
дина. 

•СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1944 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски* е. р. 

418. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" брот 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТГСРГСОНА ЗАЕДНИНА НА НА-
СОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО Х1Г!МГТ/г ГК АТА 
ИНДУСТРИЈА, ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА И 
ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА — 

СКОПЈЕ 
Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-

тересна заедница на насоченото образование во 
хемиската индустрија, текстилната индустрии а и 
индустријата за чевли, кожа и гума, што го доне-
се Собранието на Заедницата на седницата одр-
жана на 23 април 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОПИЈ А ЛИСТИЧКА 
РЕ,ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1945 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СТРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

419. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО О Б Р А -
ЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВОТО, РУДАРСКИТЕ 
ИСТРАЖУВАЊА, ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕ-
ТАЛУРГИЈА И ИНДУСТРИЈАТА НА НЕМЕТАЛИ 

— СКОПЈЕ 
Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-

вање на Самоуправна интересна заедница на на-
соченото образование во рударството, рударските 
истражувања, обоената и црната металургија и ин-
дустријата на неметали, што ја донесе Собранието 
на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1939 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

420. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
СОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВОТО, 
РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА, ОБОЕНАТА И 
ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И ИНДУСТРИЈАТА НА 

НЕМЕТАЛИ — СКОПЈЕ 
Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-

тересна заедница на насоченото образование во ру-
дарството, рударските истражувања, обоената и 
црната металургија и индустријата на неметали, 
што го донесе Собранието на Заедницата на сед-
ницата одржана на 23 април 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1941 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ. 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 
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421. 
Брз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНА-

ТА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-
вање на Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во здравството и социјалната 
заштита, што ја донесе Собранието на Заедницата 
на седницата одржана на 11 ноември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1950 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

422. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 
/ 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
СОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО 

И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на насоченото образование во 
здравството и социјалната заштита, што го донесе 
Собранието на Заедницата на седницата одржана 
на 23 април 1982 година. 

, СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1951 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

423. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичка самоуправна интересна за-
едница за основно образование, што ја донесе Соб-
ранието на Заедницата на седницата одржана на 
11 ноември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1955 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

424. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
ќа воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општестцено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Републичката само-
управна интересна заедница за основно образова-
ние, што го донесе Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 23 април 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 08-1954 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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425. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖ-

НАТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-
вање на Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во градежништвото и градеж-
ната индустрија, што ја донесе Собранието на За-
едницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1953 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

426. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

-на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
ка воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
СОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШ-

ТВОТО И ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА — 
СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на насоченото образование во гра-
дежништвото и градежната индустрија, што го до-
несе Собранието на Заедницата на седницата одр-
жана на 23 април 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1952 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

427. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈАТА, ЕЛЕКТРО-
ИНДУСТРИЈАТА, МЕТАЛСКАТА И ГРАФИЧКА-

ТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-
вање на Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во електроенергијата, електро-
индустријата, мета леќата и графичката индустри-
ја, што ја донесе Собранието на Заедницата на сед-
ницата одржана на 11 ноември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1940 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

428. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седмици на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
СОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕР-
ГИЈАТА, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА, МЕТАЛСКА-
ТА И ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на насоченото образование во елек-
троенергијатд, електроиндустријата, металската и 
графичката 'индустрија, што го донесе Собранието 
на Заедницата на седницата одржана на 23 април 
1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1938 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на- Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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429. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедница 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули' 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОПШТА ЗАЕДНИЦА 
НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општа заедница на насоченото образова-
ние, што ја донесе Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 11 ноември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1960 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

431. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА ЗА-
ЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 

СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичка заедница на насоченото об-
разование, што ја донесе Собранието на Заедни-
цата на седницата одржана на 11 ноември 1980 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1958 , 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

430. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПШТА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ — СКОПЈЕ 

432. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-

РАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Општата заедница 
на насоченото образование, што го донесе Собра-
нието на Заедницата на седницата одржана на 23 
април 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1956 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Се потврдува Статутот на Републичката заед-
ница на насоченото образование, што го донесе 
Собранието на Заедницата на седницата одржана 
на 23 април 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1959 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

Претседател 
па Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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433. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република (Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВО-
ТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА 
НА ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 

— СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-
вање на Самоуправна интересна заедница на на-
соченото образование во земјоделството, шумар-
ството, дрвната индустрија, индустријата на ту-
тун и прехранбената индустрија, што ја донесе 
Собранието на Заедницата на седницата одржана 
на 11 ноември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1949 
.20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

434. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на воспитанието и образованието („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
СОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО-
ТО, ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, 
ИНДУСТРИЈАТА НА ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНА-

ТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ 
Се потврдува Статутот на Самоуправната инте-

ресна заедница на насоченото образование во зем-
јоделството, шумарството, дрвната индустрија, ин-
дустријата на тутун и прехранбената индустрија, 
што го донесе Собранието на Заедницата на седни-
цата одржана на 23 април 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1948 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на ОРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Череиналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

435. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КО-
МИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕКАН И ДИРЕКТОР НА ВИСОКООБ-

РАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
За претставници на општествената заедница во 

конкурсните комисии за изготвување предлог за 
избор на декан и директор на високообразовни ор-
ганизации се именуваат: 

1. Во Конкурсната комисија на Фармацевт-
скиот факултет во Скопје: 

Лазар Толев, советник на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за здравство и социјална по-
,питика и 

Борка Кишманова, член на Извршниот совет 
и претседател на Комитетот за здравство и соци-
јална политика на Собранието на Општината „Цен-
тар" — Скопје. 

2. Во Конкурсната комисија на Вишата земјо-
делска школа во Битола: 

Петар Поповски, член на Извршниот совет и 
секретар на Секретаријатот за земјоделство и шу-
марство — Битола и 

Стојан Јовановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ и член на 
Одборот за земјоделство и шумарство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1973 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Дретседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

436. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за 

заштита на националните паркови („Службен вес-
ник на СРМ" број 33/80), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
„МАВРОВО" — МАВРОВИ АНОВИ ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОР-
ГАН — УПРАВНИК НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК 

Се дава согласност на Одлуката на Работнич-
киот совет на Организацијата на здружениот труд 
Национален парк „Маврово" — Маврови Анови, со 
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која за индивидуален работоводен орган — управ-
ник на Националниот парк се именува инж. Томо 
Несторов, досегашен управник на Националниот 
парк. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1975 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Инж. д-р Илија Черепналковски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

437. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за 

заштита на националните паркови („Службен вес-
ник на СРМ" број 33/80), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН — ДИ-
РЕКТОР НА ОЗТ НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И 

ЛОВИШТА — СКОПЈЕ 
Се дава согласност на Одлуката на Работнич-

киот совет на Организацијата на здружениот труд 
Национални паркови и ловишта — Скопје, со која 
за директор на ОЗТ Национални паркови и ло-
вишта се именува 

инж. Милан Глигоров, досегашен директор. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1976 Претседател 
20 јули 1982 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

438. 
Врз основа на член 19 од Законот за републич-

ките стоковни резерви („Службен весник на СРМ" 
број 36/76), Собранието на СРМ, на одделни седни-
ци на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 
1981 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на републички-
те стоковни резерви за 1981 година, што ја донесе 
Извршниот совет на Собранието на С1РМ на 16., 6. 
1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1982 Претседател 
20 јули 1982 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

439. 
Врз основа на член 68 став 2 од Законот За 

железниците („Службен весник на СРМ" број 
46/78), Собраниево на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
ТРАНСПОРТОТ ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СКОПЈЕ ЗА 
ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН — ГЛАВЕН ДИРЕКТОР 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ВО СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката на Работнич-
киот совет на Железничката транспортна органи-
зација во Скопје со која за индивидуален работо-
воден орган — главен директор на Железничката 
транспортна организација се именува Александар 
Варналиев, досегашен член на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ и републички секретар за 
сообраќај и врски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1974 
20 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

440. 
Врз основа на член 25, алинеја 3 и член 51 од 

Деловникот на Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен весник на СРМ", број 16/78), Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седниците одр-
жани на 28 април, 30 јуни и 20 јули 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател и членови на работните тела на 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ, се избираат: 

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО -ЕКОНОМСКИ ОД-
НОСИ И РАЗВОЈ 

а) за претседател Вас"Ил Мукаетов. 
б) за членови: 
Никола Антовски, 
Данило Бакрачевски, 
Венцислав Гаќев, 
Ѓорѓиовски Благоја, 
Мишо Илиевски, 
Јорданка Кардале, 
Ѓорги Крангов, 
Лазо Маџаровски, 
Стевчо Наневски, 
Душан Павковић 
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Ратко Стојановски, 
Никола Стојков, 
Јован Тополчански, 
— од редот на научните работници: 
Атанас Кацујани. 
ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО -ПО ЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ 
а) за претседател Ефтим Петров. 
б) за членови: 
Драгица Дамадулеска, 
Тимо Ефтимов, 
Јане Ивановски, 
Јордан Јанев, 
Виолета Јоанидис, 
Живко Наумовски, 
Горги Пили, 
Костадин Поп-Кочев, 
Драги Спасов, 
Ѓорги Стоилов, 
Миле Стој меновиќ, 
Момчило Стојковски, 
— од редот на научните работници: 
Мира Малеска. 
ОДБОР ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА 
а) за претседател Живко Ѓурчиновски. 
б) за членови: 
Јордан Бојаџиски, 
Коста Георгиевски, 
Душко ѓорѓевски, 
Сандро Ѓоргиј овски, 
Драгица Милановска, 
Лазо Ристов, 
Киро Стаменков, 
Оливера Сугареска, 
Радисав Стојановиќ, 
Ристо Торбаков, 
Александар Филипов. 
ОДБОР ЗА ИНДУСТРИЈА, ЕНЕРГЕТИКА, ГРД 
ДЕЖНИШ ТВ О И СООБРАЌАЈ 
а) за претседател Ѓорги Сим јановски. 
б) за членови: 
Фети Ајдари, 
Марин Александров, 
Данило Бакрачески, 
Никола Беџовски, 
Тодор Босилков, 
Петар Белковски, 
Петар Димитриевски, 
Петар Мишоски, 
Смиља Нашкова, 
Стојан Павиќ, 
Душан Павковиќ, 
Петар Петрушевски, 
Александар Кочишки, 
— од редот на научните работници 
проф. д-р Тодор Јакимов. 
ОДБОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 
а) за претседател Момчило Стојанов. 
б) за членови: 
Благоја Алчевски, 
Кочо Бајаров, 
Илија Василевски, 
Николчо Георгиев, 
Стојан Јовановски, 
Никола Јовановски, 
Сотир Јосимовски, . 
Данче Павлеска, 
Велко Петрушевски, 
Перо Стојанов, 
Никола Стојков, 
Владимир Трајчев, 
Цветко Теофиловски, 
— од редот на научните работници: 
проф. д-р Ставре Климов. 
ОДБОР ЗА УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 
а) за претседател Лазо Бебекоски. 
б) за членови: 
Славе Ангелковски, 
Вера Балтова, 
Зоран Зографски, 

Димитар Калкашлиев, 
Мирко Јовчевски, 
Борче Петрушевски, 
Зоја Петрушевска, 
Ирфан Сариџе, 
Коста Трајановски, 
Симеон Хаџи-Тошев, 
Петар Шимов, 
Мирољуб Лалевски, 

ОДБОР ЗА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРА-
ШАЊА И УРБАНИЗАМ 
а) за претседател Драган Павловски. 
б) за членови: 
Серафим Апостоловски, 
Томе Вел јановски 
Ампо Георгиевски, 
Јосиф Ѓорѓиевски, 
Стојмен Ѓорѓиевски, 
Димче Даниловски, 
Иван Икономов, 
Илија Карески, 
Срба Костиќ, 
Екрем Љутвиоски, 
Божидар Манески, 
Мите Митев, 
— од редот на научните работници: 
Воислав Мачкиќ. 

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛ-
ТУРА 
а) за претседател Тома Новаковски. 
б) за членови: 
Илија Алушевски, 
Драган Андоновски, 
Јелена Горичанова, 
Симеонка Гучева, 
Борче Илиевски, 
Џевад Имери, 
Ружица Јосифовска, 
Љиљана Мишева, 
Бранко Младеновски, 
Шаип Саљиу, 
Надежда Тодоровска, 
— од редот на научните работници: 
Живко Мадески. 

ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПО-
ЛИТИКА 
а) за претседател Милаин Јовановски. 
б) за членови: 
Иван Дуриданов, 
Киро Костовски, 
Светозар Кузманоски, 
Томе Јованов, 
Радмила Манчевска, 
Ѓуро Милошевски, 
Русе Митровски, 
Љиљана Мишевска, 
Иса Салиу, 
Никола Стевков, 
Никола Трајчев. 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА 
а) за претседател Виолета Јоанидис. 
б) за членови: 
Мемет Абдиламити, 
Емри Делија, 
Божидар Манески, 
Александар Филипов. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1983 
21 зули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 
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441. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја („Службен весник на СРМ", бр. 43/81) и член 2 
од Завршната сметка за извршување на Републич-
киот буџет за 3 981 година („Службен весник на 
СВМ", бр. 44/82), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 
>ТјЅЈЃД*|Ш4 СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗЈЗР-

ШЛ13АШЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1981 1 ОДИН А 

1. Вишокот на приходите во износ од 146.158.804 
динари, наменет со Завршната сметка за извршу-
вање на РепуОличкиот буџет за 1981 година за 
учество на Републиката во покривање на загубите 
,ца организациите на здружен труд од областа на 
здравството, во железничкиот сообраќа и термо-
електраните, се распоредува по корисници и тоа 
на: 

1) во областа на здравството: 
— Клиника за хируршки бо-

лести 12.545.000 дин. 
— Клиника за гинек. и аку-

шер. 
— Клиника за детски болести 
— Клиника за инфективни бо-

лести 
— Клиника за уво, нос и грло 
— Клиника за кардиологија 
— Клиника за ортопедски бо-

лести 
— Клиника за токсикологија 
— ООЗТ — Стоматолошка кли-

ника 
— Завод за медицинска реха-

билит. 
— Центар за слух, говор и 

глас 
2) во железничкиот сообраќај: 
— Железничко-транспортната 

организација — Скопје 73.000.000 мил. дин. 
3) ТЕ „Неготино" 47.158.804 мил. дин. 

2. Републичкиот секретаријат за финансии ќе 
ја спроведува оваа одлука. 

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

Бр. 23-1543/1 
15 јули 1982 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

442. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

за финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/77) и член 8 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1982 година („Службен весник на СРМ" бр. 42/81), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1982 година („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 42/81), се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени и тоа: 

1. . Во Раздел 4 — Извршен совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, пози-
ција 35 — Трошоци за одржување на објектите и 
превозните средства за потребите на Републиката, 
износот „18.000.000" се заменува со износот 
„19.800.000". 

2. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за 
внатрешни работи, "позиција 82 — За посебни на-
мени, износот „50.000.000" се заменува со износот 
„54.500.000". 

3. Во Раздел 68 — Средства за финансирање 
на потребите на другите општествено-политички 
заедници, во позиција 572 — Придонес на Репуб-
ликата за Буџетот на Федерацијата, износот 
„4.600.500.000" се заменува со износот „4.594.200.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 23-1544/1 
15 јули 1982 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

443. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за 

езерската пловидба („Службен весник на СРМ" 
број 8/80, 25/80 и 5/82), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ СПО-

СОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЦИТЕ И 
ПЛОВНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ 

Член 1 
За вршење на преглед заради утврдување 

способноста за пловидба на чамците и пловните 
инсталации се плаќа надоместок и тоа: 

1. за чамци без сопствен погон 150,00 динари 
2. за чамци со сопствен погон 

— со вонбродски мотор 250,00 динари 
3. за чамци со сопствен погон 

— со вграден мотор 400,00 динари 
4. за пловни инсталации 500,00 динари 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-1486/1 
15 јули 1982 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

444. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

15, став 1 алинеја 2 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 30 јуни 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за изменува-
ње и дополнување на Одлуката за општинските 
даноци на граѓаните, донесена од Собранието на 
општината Струмица на 15 јуни 1981 година, во 
времето на нејзиното важење не била во соглас-
ност со членот 85 од Уставот на СР Македонија. 

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука 
со која се поништува општ правен акт. 

3.645.000 
2.190.000 

2.850.000 
910.000 
890.000 »» 

580.000 
560.000 » 

390.000 

720.000 » 

720.000 
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3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРЖ" и во „Службен гласник на општи-
ната Струмица". 

4. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што 
основано се постави прашањето за нејзината сог-
ласност со членот 85 од Уставот на СР Македо-
нија. д 

5. Во претходната постапка Судот утврди дека 
со оспорената одлука се зголемуваат стапките на 
данокот од личен доход од вршење земјоделска 
дејност определени во Одлуката за општинските 
даноци на граѓаните, донесена од Собранието на 
општината Струмица на 29 декември 1980 година. 
Зголемувањето на стапката на данокот се однесува 
на сите утврдени групи даночни обврзници според 
групата во која влегува катастарската општина. 
Според членот 3 од оспорената одлука, средствата 
што ќе се прибираат врз основа на зголемената 
стапка претставуваат наменски средства и ќе се 
користат за регулација и одводување на земјодел-
ските површини во општината. Во членот 4 од 
оваа одлука е предвидено таа да се применува са-
мо за 1981 година, односно до конституирање на 
општинска самоуправна заедница за водостопан-
ство. 

6. Според ставот 2 на член 2 од Законот за 
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/77), работните луѓе кои вршат самостојна 
дејност со личен труд со средствата во сопстве-
ност на граѓани и земјоделците, плаќаат данок од 
личен доход. Во членот 4 од овој закон е опре-
делено дека општините и Републиката самостојно 
ја утврдуваат висината на даноците кои се нивни 
приходи и располагаат со нив. 

Од друга страна, според членот 85 од Уставот 
на СР Македонија, работните луѓе што вршат са-
мостојна дејност со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните, земјоделците и граѓаните 
плаќаат данок заради задоволување на општите 
општествени потреби утврдени со уставот., Тие оп-
шти општествени потреби што се финансираат со 
средствата прибрани во општината од данокот и 
од другите давачки, согласно ставот 2 на член 188 
од Уставот, се следниве: функционирањето на соб-
ранието на општината и на неговите органи, пра-
восудните органи, народната одбрана, боречката 
заштита, обврските на општината утврдени со за-
кон и со одлука на собранието на општината во 
областа на воспитувањето и образованието, кул-
турата, физичката и техничката култура, здрав-
ствената и социјалната заштита, заштитата на де-
цата и инвалидската заштита, како и обезбедува-
њето дополнителни средства за финансирање на оп-
ределени комунални дејности и дејноста на опште-
ствено-политичките организации. 

Според мислењето на Судот, собранието на оп-
штината е овластено самостојно да ја утврдува ви-
сината на даноците кои се приход на општината и 
да располага со тие приходи во задоволувањето на 
општите општествени потреби. Меѓутоа, во кон-
кретниов случај пропишувањето зголемена даночна 
стапка заради финансирање мелиоративни работи 
на подрачјето на општината не е во согласност со 
наведените уставни одредби затоа што тие работи 
не се општи општествени потреби и тие се финан-
сираат на начин определен во Законот за водите. 
Според тоа, Судот оцени дека оспорената одлука, 
во времето на нејзиното важење, не била во сог-
ласност со членот 85 од Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 155/81 
30 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

Советот иа РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ Институт за проучување на почвите — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
— едно лице во сите стручни звања по хемија. 
(Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото ооразование на 
Онм и согласно донесениот правилник за утврду-
вање на критериуми за пополнување на наставни-
те, научните и стручните звања на земјоделски 
факултет — скопје. 

пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за проучување на почвите — Скопје. 

Ј*.ОН пријавата кандидатите треоа да приложат 
диплома, куса оиограсриЈа, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од своите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетиран^! документи нема да се земаат 
предвид при /разгледувањето. (247) 

СОДРЖИНА 
Страна 

403. Закон за споменици и спомен-обележја 585 
404. Одлука за разрешување и именување 

членови на Советот за заштита на Ох-
ридсково, Преспанското и Дојранското 
Езеро — — — — — — — — — 687 

405. Одлука за разрешување и избор на су-
дија на Уставниот суд на Македонија — 588 

406. Одлука за избор на судија на Врхов-
ниот суд на Македонија — — — — 588 

407. Одлука за именување заменик на јав-
ниот обвинител на Македонија — — — 588 N 

408. Одлука за избор на судија на Репуб-
личкиот совет за прекршоци — — — 588 ч 

409. Одлука за разрешување на окружниот 
јавен обвинител во Штип — — — — 589 

410. Одлука за именување окружен јавен 
обвинител и заменици на окружниот ја-
вен обвинител во Штип — — — — 589 

411. Одлука за избор на судии на Окруж-
ниот суд во Скопје и на Окружниот 
суд во Битола — — — — — — — 589 

412. Одлука за престанување на функцијата 
на претседателот и членовите и за имену-
вање претседател и членови на Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените кра-
ишта — — — — — — — — — 589 

413, Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на насоченото 
образование во сообраќајот и врските — 
Скопје — — — — — — — — — 590 

414. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во сообраќајот 
и врските — Скопје — — — — — 590 
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415. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоук 
равна интересна заедница на насоченото 
образование во трговијата, угостител-
ството, туризмот, занаетчиството и кому-
налните дејности — Скопје — — — 

416. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во трговијата, 
угостителството, туризмот, занаетчиство-
то и комуналните дејности — Скопје — 

417. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на насоченото 
образование во хемиската индустрија, 
текстилната индустрија и индустријата 
за чевли, кожа и гума — Скопје — — 

418. Одлука за потврдување на Статутот на 
• Самоуправната интересна заедница на 

насоченото образование во хемиската 
индустрија, текстилната индустрија и 
индустријата за чевли, кожа и гума — 
Скопје — — — — — — — — — 

419. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на насоченото 
образование во рударството, рударските 
истражувања, обоената и црната мета-
лургија и индустријата на неметали — 
Скопје — — — — — — — — — 

420. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во рударството, 
рударските истражувања, обоената и цр-
ната металургија и индустријата на не-
метали — Скопје — — — — — — 

421. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на насочено-
то образование во здравството и соци-
јалната заштита — Скопје — — — — 

422. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во здравството и 
социјалната заштита — Скопје —: — 

423. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Репуб-
личка самоуправна интересна заедница 
за основно образование — Скопје — — 

424. Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичката самоуправна интересна за-
едница за основно образование — Скопје 

425. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на насоченото 

, образование во градежништвото и гра-
дежната индустрија — Скопје —' — — 

426. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во градежништ-
вото и градежната индустрија — Скопје 

427. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на насочено-
то образование во електроенергијата, 
електроиндустријата, металската и гра-
фичката индустрија — Скопје — — — 

591 

/ 

591 

591 

428. Одлука за потврдување Ј-ТЦ Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во електроенер-
гијата, електроиндустријата, мета леќата 
и графичката индустрија — Скопје — 593 

590 429. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општа за-
едница на насоченото образование — 
Скопје — — — — — — — — — 594 

430. Одлука за потврдување на Статутот на 
Општата заедница на насоченото обра-
зование — Скопје — — — — — — 594 

431. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Репуб-
личка заедница на насоченото образова-
ние — Скопје — — — — — — — 594 

432. Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичката заедница на насоченото 
образование — Скопје — — — — — 594 

433. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на насоченото 
образование во земјоделството, шумар-
ството, дрвната индустрија, индустрија-
та на тутун и прехранбената индустрија 
— Скопје — — — — — — — — 595 

434. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во земјоделство-
то, шумарството, дрвната индустрија, 
индустријата на тутун и прехранбената 
индустрија — Скопје — — — — — 595 

435. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во конкурсните 
комисии за изготвување предлог за из-
бор на декан и директор на високооб-
разовни организации — — — — — 595 

436. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Работничкиот совет на органи-
зацијата на здружениот труд Национален 
парк „Маврово" — Маврови Анови за име-
нување на индивидуален работоводен 
орган — управник на Националниот парк 595 

437. Одлука за давање согласност за име-
нување индивидуален работоводен орган 
директор на ОЗТ Национални паркови и 
ловишта — Скопје — — — — — — 5,96 

438. Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на републичките стоковни резер-
ви за 1981 година — — — — — — 596 

439. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на работничкиот совет на Желез-
ничката транспортна организација во 
Скопје за избор и именување на инди-
видуален работоводен орган главен ди-
ректор на Железничката транспорт^ 
организација — Скопје — — — — — 596 

440. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на работните тела на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — 596 

441. Одлука за распоред на вишокот на при-
ходите утврдени со Завршната сметка 
за извршување на Републичкиот бу-
џет за 1981 година — — — — — — 598 

442. Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1982 година — 598 

443. Одлука за висината на надоместокот за 
вршење на прегледи заради утврдување 
способноста за пловидба на чамците и 
пловните инсталации — — — — — 598 

444. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 155/81 од 30 јуни 1982 година 598 

591 

592 

592 

592 

592 

593 

593 

593 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев"— Скопје. 


