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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДО-

ВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

Се прогласува Законот за фондовите за заед-
нички резерви, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 го-
дина. 

Бр. 06-2801 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува задолжителното здру-

жување на дел од средствата на резервите во фон-
дови за заеднички резерви, формирани за подрач-
јето на општината и за територијата на Републи-
ката, начинот на управувањето и располагањето со 
средствата на заедничките резерви што се здру-
жени во овие фондови и правата и обврските на 
тие фондови. 

Член 2 
Работниците во основните организации на здру-

жениот труд се должни да здружуваат дел од сред-
ствата на резервите, во сообразност со начелото на 
заемност и солидарност, во фондовите за заеднич-
ки резерви во општината и Републиката. 

По исклучок од став 1 на овој член, работни-
ците во основните организации на здружениот труд, 
чија обврска за здружување на дел од средствата 
за резерви во Републичкиот фонд за заеднички ре-
зерви е помала од 20.000 динари, не се должни да 
здружат дел од средствата на резервите во Ре-
публичкиот фонд за заеднички резерви. 

Член 3 
Фонд за заеднички резерви (во натамошниот 

текст: фонд) се формира за подрачјето на секоја 
општина и за територијата на Републиката. 

За подрачјето на две или повеќе општини со 
договор може да се формира единствен фонд. 

II. ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ВО ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

Член 4 
Средства на фондот се: 
1. средствата што работниците во основните 

организации на здружениот труд ги здружуваат 
според овој закон; 

2. приходите од камата на средствата на фон-
дот и 

3. други приходи и средства. 

Член 5 
Основицата за пресметување на средствата на 

резервите што се здружуваат во фондот ја сочи-
нуваат изворите на средствата на резервите на ос-
новните организации на здружениот труд, според 
состојбата искажана во завршната сметка за го-
дината за која се врши здружување на средствата 
на (резервите. 

Член 6 
Во фондовите се здружуваат само средствата 

на резервите на основната организација кои го над-
минуваат износот на едномесечниот личен доход на 
работниците, пресметан на начин утврден со само-
управен општ акт, а најмногу до 50% од вкупниот 
износ на средствата на резервите на основната ор-
ганизација (вклучувајќи ги и здружените средства 
на резервите во фондот за заеднички резерви на 
работната организација во чиј состав е основната 
организација и во фондот за заеднички резерви на 
сложената организација на здружениот труд, во 
која е здружена работната организација во чиј сос-
тав е основната организација, како и во фондот за 
заеднички резерви на самоуправната интересна за-
едница во чии рамки работниците вршат слободна 
размена на трудот), утврдена со завршната сметка 
за претходната година. 

Член 7 
Средствата на резервите што се здружуваат во 

фондот се пресметуваат со примена на пропишана-
та стапка на основицата од член 5 на овој закон. 

Висината на стапката за здружување на сред-
ствата на резервите во фондот ја утврдува собра-
нието на фондот, пред почетокот на годината во 
која се врши здружување на средствата на резер-
вите. 

Висината на стапката од став 2 на овој член 
за Републичкиот фонд не може да биде повисока 
од 25% од основицата од член 5, а во согласност 
со член 6 на овој закон. 

Член 8 
Здружените средства во фондовите се користат 

и тоа: 
1. за покривање на дел од загубите во основ-

ните организации на здружениот труд; 
2. за покривање на дел од издатоците за прек-

валификација и вработување на работниците во 
случај кога во основната организација на здруже-
ниот труд престанала потребата од работа на опре-
делен број работници; 
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3. кога основната организација ќе се најде во 
исклучителни економски тешкотии или кога спре-
ма основната организација ќе се преземаат мерки 
за санација; 

4. за исплата на со закон загарантираните лич-
ни доходи и 

5. за заеми за исплата на лични доходи кога 
основната организација на здружениот труд нема 
да биде во можност да ги исплати навреме поради 
недостиг на средства. 

Член 9 
Средствата на резервите здружени во фондот, 

по правило, се даваат во вид на кредит, под усло-
ви што ќе ги определи собранието на фондот. 

Работниците на основните организации на здру-
жениот труд со самоуправен општ акт можат да 
одлучат под кои услови и во кои случаи средства-
та здружени во фондот ќе се даваат неповратно. 

Член 10 
Средствата на фондот не можат да се употребу-

ваат за инвестиции за основни средства. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, од средствата на фондот можат да се даваат 
кредити за инвестиции за основни средства ако со 
таквите вложувања се отстрануваат причините за 
загубите, во согласност со утврдената санациона 
програма. 

Член 11 
Фондовите можат да ги здружуваат своите 

средства. 
Фондовите можат меѓусебно да се кредитираат 

за намените од член 8 и 10 на овој закон. 

Член 12 
Средствата што според овој закон, работниците 

во основната организација на здружениот труд се 
должни да ги здружат, ги уплатуваат во фондот 
формиран на подрачјето на општествено-политич-
ката заедница каде што основната организација на 
здружениот труд има седиште, со поднесувањето на 
завршната сметка. 

Член 13 
Здружените средства на резервите во фондот се 

водат на посебна сметка ка ј Службата на општест-
веното книговодство во местото на седиштето на 
фондот. 

Член 14 
Здружените средства на резервите во фондот се 

користат според годишниот финансиски план. 
Финансискиот план особено содржи: вкупниот 

износ на средствата по извори, динамиката на при-
ливот на средствата и распоредот на средствата за 
одделни намени. 

Средствата за исплата на со закон загаранти-
раните лични доходи на работниците во финансис-
киот план мораат да се предвидат во износ кој не 
може да биде помал од износот на таквиот личен 
доход исплатен во претходната година од средства-
та на фондот. 

Ако на подрачјето за кое е формиран фондот 
немало исплата на со закон загарантирани лични 
доходи во претходната година, со финансискиот 
план се обезбедуваат средства за оваа намена во 
износ што ќе го утврди собранието на фондот. 

Член 15 
Во почетокот на секоја година фондот го утвр-

дува предлогот на финансискиот план и им го под-
несува на усвојување на работниците во основните 
организации чии средства на резервите се здру-
жени во фондот. Со предлогот на финансискиот 
план се поднесува и извештај за користењето на 
средствата на фондот во претходната година. Из-
вештајот се доставува и до општествено-политич-
ката заедница за чија територија односно подрачје 
е формиран фондот. 

Член 16 
Средствата што фондот ќе ги оствари со ко-

ристење на здружените средства на резервите се 
средства на основните организации на здружениот 
труд — членови на фондот, сразмерно со здруже-
ните средства. 

Средствата од член 9 став 2 на овој закон, да-
дени неповратно паѓаат на товар на членовите на 
фондот сразмерно со здружените средства. 

III. УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕД-
СТВАТА НА ФАНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ 

РЕЗЕРВИ 

Член 17 
Со средствата на резервите здружени во фон-

довите управуваат и располагаат работниците на 
основните организации на здружениот труд според 
начелата на делегатскиот систем. 

Член 18 
Акт за формирање на општински фонд доне-

сува собранието на општината. 
Кога фондот се формира за две или повеќе оп-

штини, актот за формирање на фондот го донесу-
ваат собранијата на општините. 

Член 19 
Фондот е правно лице. 

Член 20 
Орган на управување со фондот е собранието на 

фондот. 
Член 21 

Собранието на фондот го сочинуваат делега-
тите од основните организации на здружениот труд. 

Бројот на делегатите на собранието на фон-
дот, формиран за подрачјето на општината, се ут-
врдува со статутот на фондот. 

Член 22 
Делегатите во собранието на фондот се изби-

раат за време од 4 години. 
Никој не може да биде избран повеќе од два-

пати едноподруго за делегат во истото собрание. 

Член 23 
Фондот има свој статут, кој го донесува собра-

нието на фондот. 
Со статутот на фондот, во сообразност со овој 

закон, се утврдуваат: бројот, составот и начинот на 
избор на делегатите; правата, должностите и де-
локругот на работата на собранието и неговите 
органи; застапувањето и претставувањето на фон-
дот; начинот на изготвување и донесување на фи-
нансискиот план на фондот како и вршењето на 
стручните работи. 

Член 24 
Фондот може да презема обврска само до виси-

на на расположливите средства. 

Член 25 
За располагање со средствата на фондот одлу-

чува собранието на фондот. 
По исклучок од став 1 на овој член, собранието 

на фондот може да го овласти извршниот орган 
на фондот да одлучува за располагањето со сред-
ствата на фондот до одреден износ. 

Член 26 
Фондот го следи извршувањето на обврските од 

санационите програми во основните организации и 
во други организации на здружениот труд во чие 
финансирање учествуваат средствата на фондот и 
непосредно презема потребни мерки и предлага пре-
земање на мерки за отстранување на тешкотиите и 
слабостите во основните организации и во други 
организации на здружениот труд заради оствару-
вање на позитивни финансиски резултати. 
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IV. РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ 

Член 27 
Се формира Републички фонд за заеднички ре-

зерви. 
Седиштето на фондот е во Скопје. 

Член 28 
Собранието на Републичкиот фонд го сочину-

ваат делегатите што ги избираат собранијата на 
фондовите за заеднички резерви на општините. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Фондовите за заеднички резерви што се фор-

мирани според одредбите на Законот за формира-
ње и употреба на средствата за заеднички резерви 
(„Службен весник на СРМ", бр. 32/70 и 47/73) прес-
тануваат со работа со денот на конституирањето 
на собранијата на фондовите за заеднички резерви 
формирани според одредбите на овој закон. 

Правата и обврските на постојните фондови 
преминуваат на новоформираните фондови за за-
еднички резерви. 

Член 30 
Уплатените средства од основните организации 

на здружениот труд во досегашните фондови за 
заеднички резерви ќе се сметаат како здружени 
средства според одредбите на овој закон. 

Здружените средства, според Законот за здру-
жување на средствата на резервите за покривање 
на загубите во стопанството во 1977 година („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 17/78), се сметаат како 
здружени средства според одредбите на овој закон. 

Доколку здружените средства од став 1 и 2 на 
на овој член го надминуваат износот што според 
одредбите на овој закон основните организации се 
должни да го здружат, повеќе здружените средства 
ќе им се вратат на организациите според можнос-
тите и динамиката што ќе ја утврди собранието на 
фондот со посебна одлука. 

Член 31 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат и 

на договорните организации на здружениот труд, на 
основните задружни организации и на земјоделски-
те и други задруги. 

Член 32 
До конституирањето на собранијата на фондо-

вите што ќе се формираат според одредбите на овој 
закон, органите на постојните фондови за заеднич-
ки резерви, во соработка со надлежните органи, ќе 
ги извршат подготвителните работи за формирање 
на фондовите и конституирање на нивните собра-
нија. 

Конституирањето на собранијата на фондовите 
за заеднички резерви ќе се изврши најдоцна до 31 
јануари 1979 година. 

Член 33 
До конституирањето на фондовите, според од-

редбите на овој закон, работниците во основните 
организации на здружениот труд се должни да 
здружуваат дел од средствата на резервите во Ре-
публичкиот фонд за заеднички резерви по стапка 
од 25% од основицата од член 5 во согласност со 
член 6 на овој закон. 

Член 34 
Доколку до 31 јануари 1979 година не се извр-

ши формирање на новите фондови за заеднички 
резерви на подрачјето на општината според одред-
бите на овој закон, собранието на општината ќе 
ги пропише со своја одлука условите, начинот и 
стапката според кои работниците во основните ор-

ганизации на здружениот труд ќе здружат дел од 
средствата на резервите во фондот за заеднички 
резерви основан на подрачјето на општината. 

Член 35 
Републичкиот секретар за финансии, до крајот 

на јануари 1979 година, ќе донесе поблиски про-
писи за начинот на пресметување и уплатување на 
здружените средства. 

Член 36 
Обврската за здружување на дел од средства 

та на резервите, според одредбите на овој закон, 
се однесува и на завршната сметка за 1978 го-
дина. 

Член 37 
Со денот на применувањето на овој закон прес-

танува да важи Законот за формирање и употреба 
на средствата на фондовите за заеднички резерви 
(„Службен весник на СРМ", бр. 32/70 и 47/73). 

Член 38 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

511. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИТЕ-
РИУМИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-

ЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 
НА ОПШТИНИТЕ 

Се прогласува Законот за критериумите и за 
начинот на обезбедување дополнителни средства за 
финансирање на општите општествени потреби на 
општините, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
ноември 1978 година. 

Бр. 06-2799 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ 

ПОТРЕБИ НА ОПШТИНИТЕ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат критериумите и 

начинот на обезбедување дополнителни средства 
за финансирање на општите општествени потреби 
на општините чии приходи се недоволни за финан-
сирање на тие потреби. 

Член 2 
Дополнителни средства и се обезбедуваат на 

општина на која пресметаните калкулативни при-
ходи се пониски од просечната буџетска потрошу-
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ванка на општините во Републиката по жител (про-
сечна буџетска потрошувачка). 

Дополнителните средства на општината и се 
обезбедуваат во зависност од бројот на жителите и 
просечната буџетска потрошувачка по жител и тоа: 

— на општините до 15.000 жители — во висина 
на просечната буџетска потрошувачка; 

— на општините од 15.001 до 20.000 жители — 
во висина од 95% од просечната буџетска потро-
шувачка; 

— на општините од 20.001 до 35.000 жители — 
во висина од 90% од просечната буџетска потрошу-
вачка; 

— на општините од 35.001 до 50.000 жители — 
во висина од 85% од просечната буџетска потро-
шувачка и 

— на другите општини — во висина од 80% од 
просечната буџетска потрошувачка. 

Член 3 
. Процентите од член 2 на овој закон се зголе-

муваат и тоа: 
— за општините во кои работењето на орга-

ните се одвива и на јазиците на народностите — во 
висина од 2 процентни поена и 

— за општините што имаат државна граница 
од најмалку 15 км — во висина од 2 процентни 
поена. 

Член 4 
Како калкулативни приходи на општината, во 

смисла на овој закон, се сметаат: 
1. посебниот општински данок на промет на 

производи и услуги — по општа стапка од 8%; 
2. таксите, приходите според посебни прописи 

на општината и посебниот општински данок на 
промет во посебни стапки — во висина на реали-
зираните приходи; 

3. данокот од личен доход од вршење на зем-
јоделска дејност — по стапка од 4%; 

4. данокот од самостојно вршење на стопанска 
и професионална дејност — по стапка од 20%; 

5. данокот на промет на недвижности и права 
и данокот на имот — во висина на реализираните 
приходи и 

6. дел од републичките приходи што им се 
отстапуваат на општините и тоа: 

— 40% од посебниот републички данок на про-
мет на производи и 

— 50% од републичкиот данок од личен доход 
од вршење на земјоделска дејност. 

На општината во која катастарскиот приход 
(како основица на данокот од став 1, точка 3 на 
овој член), во однос на националниот доход на оп-
штината е понизок од 50%, основица за пресмету-
вање на данокот претставува 50% од националниот 
доход. 

Член 5 
Дополнителните средства на општините и се 

обезбедуваат и се утврдуваат со Републичкиот бу-
џет. 

Член 6 
Заради усогласување на висината на дополни-

телните средства со движењето на цените и со по-
растот на општествениот производ, дополнителните 
средства се зголемуваат секоја година со процент 
утврден со Резолуцијата за општествено-економ-
скиот и стопанскиот развој на СР Македонија за 
односната година. 

Член 7 
Дополнителните средства за 1979 и 1980 година 

ќе се утврдуваат врз основа на: 
1. просечната буџетска потрошувачка во износ 

од 811 динари по жител и 
2. калкулативните приходи на општините од 

член 4, став 1 на овој закон и тоа: 
— приходите од точка 1 и 2 — во висина на 

реализираните приходи во 1977 година зголемени 
за 17% и 

— приходите од точка 3, 4, 5 и 6 — во висина 
на реализираните приходи во 1978 година. 

Дополнителните средства за 1981 година и за 
наредните години ќе се утврдат врз основа на про-
сечната буџетска потрошувачка по жител и калку-
лативните приходи на општините за 1980 година. 

Член 8 
На општината на која дополнителните средства 

според одредбите на овој закон, заедно со средст-
вата од член 9 на овој закон и приходите што и 
се отстапуваат од 1 јануари 1979 година (пресме-
тани за 1978 година), се помали од утврдените до-
полнителни средства за 1978 година, разликата и 
се надоместува во вид на посебни дополнителни 
средства. 

Посебните дополнителни средства ќе се доде-
луваат и тоа: во 1979 година во висина од 100%, а 
во наредните години ќе се намалуваат за 20% го-
дишно. 

Одредбите на овој Член не се однесуваат на оп-
штините кои, според член 2 на овој закон, корис-
тат дополнителни средства како и на општините што 
со посебен закон се прогласени за стопански не-
доволно развиени. 

Член 9 
Со овој закон се обезбедуваат дополнителни 

средства и за финансирање на основното образо-
вание за 1979 година, на општината во која кал-
кулативните приходи од придонесите за основното 
образование по една паралелка се пониски од 120.000 
динари според бројот на паралелките во учебната 
1977/1978 година. 

Како калкулативни приходи, во смисла на став 
1 на овој член, се сметаат приходите за 1977 годи-
на од придонесот за основното образование од лич-
ниот доход од работен однос, од личен доход од 
вршење на земјоделска дејност и од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска и професионал-
на дејност — по стапка од 5%, зголемени за 1978 
година за 21%. 

На општината во која катастарскиот приход 
(како основица на придонесот од личен доход од 
вршење на земјоделска дејност од став 2 на овој 
член) во однос на националниот доход во општи-
ната е понизок од 50%, основица за пресметување 
на придонесот претставуваат 50% од националниот 
доход 

Член 10 
На општината на која дополнителните средства, 

според одредбите на овој закон, заедно со средст-
вата од член 9 на овој закон и приходите што и се 
отстапуваат од 1 јануари 1979 година (пресметани 
за 1978 година), се поголеми од дополнителните 
средства утврдени во 1978 година, зголемувањето на 
износот и дополнителните средства за 1979 година 
се обезбедува во висина од 50%. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 

512. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДА-
НОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕС-

НУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за стапките на данокот на доход на органи-
зациите на здружениот труд и за даночните олес-
нувања и ослободувања, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 го-
дина. 

Бр. 06-2802 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИ-
ТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧ-

НИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход во 

организациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања („Службен вес-
ник на СРМ", број 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77 
и 35/78) во член 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на овој член, за 1979 
година основните организации на здружениот труд 
од земјоделското производство, преработката и кон-
зервирањето на овошје и зеленчук, производството 
на шеќер, производството и облагородувањето на 
руди, производството на обоени метали, производ-
ството на феролегури, производството на режана 
граѓа и плочи, производството на финални произ-
води од дрво и производството и преработката на 
хартија, производството на стакло, производството 
на текстилна преѓа и ткаенини, производството на 
готови текстилни производи, производството на ко-
жа и крзно, производството на кожни обувки и га-
лантерија и преработката на каучук, плаќаат да-
нок на доход по стапка од 1 %". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 

513. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за републичките даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија 10 донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 го-
дина. 

Бр. 06-2775 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 

Во Законот за републичките даноци на граѓа-
ните („Службен весник на СРМ", бр. 35/78 — Пре-
чистен текст), членот 5 се менува и гласи: 

„Од приходите на републичкиот данок од ли-
чен доход од земјоделска дејност 50% се отстапу-
ваат на општината на чие подрачје се остваруваат". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 

514. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за посебниот данок на промет на производи 
и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 го-
дина. 

Бр. 06-2776 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен весник на СРМ", 
бр. 39/77 и 42/77 — Пречистен текст), по член 3, 
се додава нов член 3-а, кој гласи: 

„Од приходите на посебниот републички данок 
на промет 40 отсто се отстапуваат на општината на 
чие подрачје се остваруваат. 

Отстапувањето од став 1 на овој член се одне-
сува и на приходите остварени во јануари, а се 
однесуваат на претходната година". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 
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515. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
НЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕС-
ТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за пренесување на средствата на 
Социјалистичка Република Македонија за инвести-
ции во стопанството врз организациите на здруже-
ниот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 го-
дина. 

Бр. 06-2777 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за пренесување на средствата на 

Социјалистичка Република Македонија за инвес-
тиции во стопанството врз организациите на здру-
жениот труд („Службен весник на СРМ" број 9/74, 
20/74, 25/76, 15/77, 42/77 и 17/78), во член 4, став 2 
ред 1, по зборот „став" и запирката се додаваат 
зборовите: „по правило" и се става запирка. 

Член 2 
Во член 4-а став 1 ред 3, износот „180" се за-

менува со износот „260", а во алинеја 2 износот 
„30" се заменува со износот „НО". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

516. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за задолжување на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-

борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
ноември 1978 година. 

Бр. 06-2798 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-

ВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за задолжување на Социјалистичка 

Република Македонија („Службен весник на СРМ", 
бр. 35/78), во член 1 став 1 каматната стапка „8 
отсто" се заменува со „9,65 отсто". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

517. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за здравствената заштита на 
животните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 го-
дина. 

Бр. 06-2778 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

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

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

КОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ 

Член 1 
Во член 67 став 1 точка 4 од Законот за здрав-

ствената заштита на животните („Службен весник 
на СРМ", број 30/77 и 39/77) по зборовите: „од точ-
ка 1 на овој член" се става запирка и се додаваат 
зборовите: „на бруцелозата". 

Член 2 
Во член 72 по зборовите: „на овој закон" се до-

даваат зборовите: „се внесуваат во полза на посеб-
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на општинска сметка за здравствена заштита на 
животните и". 

Член 3 
По став 1 на член 72 се додава нов став, кој 

гласи: 
„Средствата на посебната општинска сметка за 

здравствена заштита на животните се користат спо-
ред програмата што ја донесува извршниот совет 
на собранието на општината". 

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

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

518. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 24, член 

338 став 1 алинеја б од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, член 73 став 2 од Законот 
за редовните судови („Службен весник на СРМ", 
број 10/76, 30/77, 36/77) и член 2 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", број 9/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничката седница на сите собори, одржана на 
27 ноември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВРХОВНИОТ 

СУД НА МАКЕДОНИЈА И НА ОКРУЖНИОТ 
СУД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат од должноста судии на Врхов-
ниот суд на Македонија сметано од 1. I. 1979 го-
дина: 

Танаско Трајковски, 
Вангел Ацев и 
Миладин Чапаровски. 
Се разрешуваат од должноста судии на Окруж-

ниот суд во Скопје сметано од 1. I. 1979 година: 
Божин Ингилизовски и 
Михаил Попов. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2774 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

519. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 24, член 

338 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, член 73 став 2 од Законот 
за редовните судови („Службен весник на СРМ", 
број 10/76, 30/77, 36/77), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничката сед-
ница на сите собори, одржана на 27 ноември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

СКОПЈЕ И БИТОЛА 

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

Петар Голубовски, 
Слободан Давидовски и 
Милорад Мартиновски, судии на Окружниот суд 

во Скопје. 

За судии на Окружниот суд во Битола се из-
бираат: 

Костадин Лозановски и 
Димитар Лазаревски, судии на Окружниот суд 

во Битола. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2772 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

520. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 25, член 

338 став 1 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, член 35 од Законот за Јав -
ното обвинителство („Службен весник на СРМ", 
број 10/76, 30/77), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 27 ноември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОКРУЖНИОТ 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ 

За заменици на окружниот јавен обвинител во 
Скопје се именуваат: 

Марко Бундалевски, 
Василе Гулевски, 
Ристо Атанасовски и 
Божидар Станковић заменици на окружниот 

јавен обвинител во Скопје. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА а 
Број 06-2773 

27 ноември 1978 година 
Скопје 

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

521. 
Врз основа на член 24 од Законот за радиоди-

фузијата („Службен весник на СРМ", број 20/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествеио-политичкиот собор, 
одржани на 27 ноември 1978 година, донесе 

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

СОВЕТОТ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Радио-телевизија Скоп-
је, поради истек на мандатот: 

Стојан Димовски, 
Димитар Герасимовски, 
Милица Источка — Кнежевиќ, 
Здравко Андоновски, 
Славе Паталовски, 
Магдалена Николовска, 
Славе Поповски, 
Илија Јосифовски, 
Радуле Костовски, 
Роман Лечевски, 
д-р Асен Групче, 
Коста Георгиевски, 
Ванчо Близнаковски, 
Владо Василевски, 
Перо Гулевски, 
Мирко Апостоловски, 
д-р Ристо Полазаров , 
Трајче Попов, 



Стр. 1008 — Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 11 декември 1978 

Илија Каровски, 
Евзи Мемета, 
Вејсел Рамизи, 
Идриз Емин, 
Невена Милева и 
Душко Данов. 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Радиотелевизија Скопје се именуваат: 

Милица Источка — Кнежевиќ, член на Секре-
таријатот на Претседателството на РК на ССРНМ, 

Радуле Костовски ,член на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ и секретар на Републичкиот 
секретаријат за информации, 

Лазо Крстевски, член на Секретаријатот на 
Претседателството на РК на ССРНМ, 

Евзи Мемети, заменик на републичкиот секре-
тар за внатрешни работи, 

Ванчо Близнаковски, член на Претседателство-
то на Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, 

Васко Костој чиповски, член на Претседател-
ството на Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, 

Славе Поповски, потпретседател на Републич-
киот одбор на Сојузот на здруженијата на борците 
од НОВ за Македонија, 

Илија Јосифовски, член на Делегацијата на Ре-
публичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од НОВ за Македонија во Републичката 
конференција на ССРНМ, 

Благоја Бозаревски, потполковник при Репуб-
личкиот штаб за територијална одбрана, 

Кирил Мојсов, референт во Републичкиот штаб 
за територијална одбрана, 

Цвета Хаџивасилевска, член на Претседател-
ството на Конференцијата за општествена актив-
ност на жените на Македонија, 

Димитрије Бужаровски, член на Секретарија-
тот на Претседателството на Републичката конфе-
ренција на Сојузот на социјалистичката младина 
на Македонија, 

Мустафа Алкушевски, заменик на секретарот на 
Општинскиот комитет на СКМ — Гостивар, 

Адем Османфари, делегат во Собранието на Ре-
публичката заедница за научните дејности, 

д-р Божидар Настев, делегат во Собранието на 
Републичката заедница на културата, 

Александар Донев, секретар на Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, 

Софија Стефановска, делегат во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, 

Перо Гулевски, раководител на секторот за ор-
ганизационо-правни работи во Стручната служба на 
Републичката заедница на вработувањето, 

Страте Арсовски, делегат во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, 

Снежана Петровска, делегат во Собранието на 
Републичката заедница на насоченото образование, 

Борче Наумовски, член на Извршниот совет на 
Собранието на општината на град Скопје, 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2765 Претседател 
27 ноември 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р, 

522. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", број 49/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАНИ 

И ДИРЕКТОР 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во комисиите за изготвување предлог за 
избор на декани и~директор во: 

— ООЗТ Факултет за музичка уметност во 
Скопје: 

Миле Волкановски, директор на фестивалот 
— „Охридско лето" — Охрид, 

Бонка Демирова, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ; 

— ООЗТ Факултет за драмска уметност во 
Скопје: 

Предраг Пенушлиски, секретар на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на Собра-
нието на град Скопје, 

Кемал Лила, директор на Турската драма при 
Театарот на народностите — Скопје; 

— ООЗТ Клиника за нервни и душевни боле-
сти — Скопје: 

Јевто Трајковски, секретар на Соборот на мес-
ните заедници на Собранието на град Скопје, 

Спирко Спировски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2768 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

523. 
Врз основа на член 8 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за организирање 
на научните дејности („Службен весник на СРМ", 
број 42/77), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и на Општествено-политички-
от собор, одржани на 27 ноември 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР 
НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 

ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Институтот за национална историја во 
Скопје се именуваат: 

Лазар Калајџиски — Добри, член на Советот 
на Републиката, 
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Славе Поповски, потпретседател на Сојузот на 
здруженијата на борците од НОВ за Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2769 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

524. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње 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 здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 ноември 1978 година, донесе 

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

ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ВО СКОПЈЕ 

За претставник на општествената заедница БО 
Советот на ООЗТ Институт за сточарство во Скоп-
је се именува: 

Светислав Ивановски, технички директор на 
ЗИК „ТЕТОВО" — Тетово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2767 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
иа Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

525. 
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 Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИ-

РЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО 
СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
директор на Институтот за фолклор во Скопје се 
именуваат: 

Арсена Деспотовска, член на Советот на Репуб-
ликата и 

д-р Кирил Пенушлиски, редовен професор на 
Филолошкиот факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2770 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

526. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ", број 36/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд ич на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 ноември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ВО 

СКОПЈЕ 

За претставник на општествената зедница во 
Советот на Институтот за национална историја во 
Скопје се именува: 

Мице Димевски, секретар на Советот на Ре-
публиката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2771 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

527. 
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 27 
ноември 1978 године, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФА-
КУЛТЕТ ЗА ФИЛОЛОШКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Работната организација 
Факултет за филолошки науки во Скопје, поради 
истек на мандатот: 
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Љубица Минова. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Работната организација Факултет за 
филолошки науки во Скопје се именува: 

Невена Исакова, професор по историја на југо-
словенската книжевност во Гимназијата „Јосип 
Броз Тито" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2766 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд. 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Цретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

528. 
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", број 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 но-
ември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИКА — СКОПЈЕ, ВО 
ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА 
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВА-

ЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Фа-
култет за физика во Скопје, во делот со кој се уре-
дува режимот на запишување на студии и учество-
то на студентите и претставниците на општестве-
ната заедница во самоуправувањето, што го доне-
соа работниците на ООЗТ Факултет за физика во 
Скопје, на референдумот одржан на 28. ХП. 1977 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2764 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

529. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 од 

Згѓонот за високото образование („Службен весник 
на СРМ", број 49/74 и 36/76), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОСНОВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ 
ЦЕНТАР ЗА БИОЛОШКО -БИОТЕХНИЧКИ НАУ-
КИ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА 
РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И 
УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИ-

ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување на основните организации на здру-
жениот труд во Работната организација Земјодел-
ски факултет при Универзитетскиот центар за би-
олошко-биотехнички науки во Скопје, во делот со 
кој се уредува режимот на запишување на студии и 
учеството на студентите и претставниците на оп-
штествената заедница во самоуправувањето, што 
ја донесоа работниците на основните организации 
на здружениот труд во состав на Работната орга-
низација Земјоделски факултет во Скопје, на ре-
ферендумот одржан на ден 28 декември 1977 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2763 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

530. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 52 
од Законот за здравство („Службен весник на СРМ", 
број 20/70), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор одржани на 27 ноември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО ДЕМИР 

ХИСАР 

Се дава согласност на Статутот на Болницата 
за душевни болести во Демир Хисар, што го доне-
соа работниците на Болницата за душевни болести 
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во Демир Хисар на референдумот одржан на ден 
30. IX 1977 година и на собирот на работниците од 
16. V 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2762 
27 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на ОпштестБсно-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

531. 
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 на 
Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 19/75), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НИВОТО ДО КОЕ МОЖАТ 
ДА СЕ ФОРМИРААТ ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИ-

ТЕ ОД ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ШУМИТЕ 

1. До склучувањето на Општествен договор за 
цените на производите од искористувањето на шу-
мите, постојните цени можат да се зголемат во 
просек до 8%, со задржување на постојните услови 
на продажба. 

2. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
општостопански работи и пазар — Републичкиот 
завод за цени да даде согласност на ценовниците 
за цените од претходната точка на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-2566/1 
8 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

532. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи, другите лични примања и заедничка 
потрошувачка на работниците во Работната заедни-
ца на Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата во Охрид, 
усвоен од работниците на референдумот одржан 
на 23 декември 1977 година, на основа членот 433 
од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 26 ок-
томври 1978 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА табеларниот преглед за вкуп-

ниот број на бодовите составен дел на Правилникот 
за основите и мерилата за распределба на сред-

ствата за лични доходи, други лични примања и 
заедничка потрошувачка на работниците во Работ-
ната заедница на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на де-
цата во Охрид, усвоен од работниците на рефе-
рендумот од 23 декември 1977 година, во делот за 
вреднување на работите и работните задачи на ре-
ферентен за додаток на деца. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на деца-
та во Охрид на начинот определен за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 70/78 од 6 септември 1978 година поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на та-
беларниот преглед за вкупниот број на бодовите, 
составен дел на правилникот означен во точката 1 
од оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето дали различното вреднување на работите и 
работните задачи кој ги врши референтот за до-
даток на деца, само во зависност од стручната под-
готовка на работникот, е во согласност со уставното 
начело за распределба според трудот. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник Су-
дот утврди дека со членот 11 е предвидено, придо-
несот на работникот во работата да се утврдува во 
зависност од квалитетот и квантитетот во рабо-
тата и придонесот во зголемувањето на доходот во 
работната заедница, а според членот 12 од истиот 
правилник е предвидено дека квантитативниот и 
квалитативниот придонес на работникот во рабо-
тата се утврдува според основите и мерилата утвр-
дени во методологијата за аналитичка процена ко-
ја е составен дел од. овој правилник. Предмет на 
аналитичка процена според оваа методологија се 
утврдените работни места со одлуката за организа-
ција и систематизација на работните места во ра-
ботната заедница. Процената пак, се врши во след-
ниве фази: вреднување на работите и работните 
задачи и вреднувањето придонесот на работникот 
во остварувањето на доходот во работната заедни-
ца. Според оваа методологија работите и работни-
те задачи се вреднуваат според следните основи: 
сложеност, одговорност и напрегнување. Секој од 
овие основи е разработен во степени. Така, основот 
сложеност има 6 степени и секој степен на сло-
женост е вреднуван со различен број на бодови. 
Понатаму, со методологијата е извршено вреднува-
ње на придонесот на секој работник во остварува-
ње на доходот на работната заедница и тоа според 
обем на извршената работа (квантитет) и квалите-
тот на извршената работа. При тоа е определен на-
чинот на утврдувањето на секој од овие основи и 
елементи за оценување квалитетот на извршената 
работа. На крајот од методологијата е даден табе-
ларен преглед на вкупниот број на бодови. Спо-
ред табеларниот преглед работите и работните за-
дачи на референтот за додаток на деца по осно-
вот сложеност се различно вреднувани, во завис-
ност од стручната подготовка на работниците што 
ги извршуваат овие работи и работни задачи, од-
носно работите и работните задачи на работникот 
со средна стручна подготовка се вреднувани по ос-
новот сложеност со 123 бода, а со виша стручна 
подготовка со 180 бода. 

Разгледувајќи го Правилникот за утврдување и 
систематизација на работите и работните задачи 
во работната заедница на Самоуправната интересна 
заедница за општествена заштита на децата во Ох-
рид Судот утврди дека за работите и работните за-
дачи на референтот за додаток на деца се пред-
видени два степена на стручна подготовка — ви-
ша или средна со 3 години работно искуство. Во 
описот на работите и работните задачи од овој 
правилник, работите и работните задачи на овие 
работници не се разликуваат, ниту по обем ниту по 
содржина. 

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд на секој работник, во согласност со 
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начелото за распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд, му припаѓа личен доход според 
резултатите од неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголему-
вањето на доходот на основната организација, а 
според членот 129 од Законот за здружениот труд 
придонесот на работникот во работата се утврдува 
зависно од квантитетот и квалитетот на работата, 
земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на 
работата, квантитетот на остварените резултати од 
трудот, успешноста во користењето на средствата 
на трудот, остварените заштеди во работата, кори-
стењето на работното време, одговорноста во рабо-
тата и условите под кои работи работникот. 

Според мислењето на Судот оспорениот правил-
ник во основа содржи основи за утврдување при-
донесот на работникот во остварување на доходот 
на заедницата, како и основи и мерила за утврду-
вање придонесот на секој работник во распредел-
бата на личниот доход како по однос на претпо-
ставениот, така и по однос на реализираниот труд. 
Меѓутоа, Судот смета дека не е во согласност со 
уставното начело за распределба на личните дохо-
ди според вложениот труд односно е во спротивност 
со членовите 126 и 129 од Законот за здружениот 
труд, делот од табеларниот преглед за вкупниот 
број на бодовите, составен дел од оспорениот пра-
вилник во кој за вршење на исти работи и работни 
задачи (референт за додаток на деца) е предвиден 
различен износ на бодови, зависно од стручната 
подготовка на работникот што ги врши тие ра-
боти, а стручната подготовка е утврдена во алтер-
нација — средна или виша со 3 години работно ис-
куство. Според мислењето на Судот стручната под-
готовка има значење во системот на распределбата 
на средствата за лични доходи, така што за ра-
ботите и работните задачи за кои е предвиден по-
висок степен на стручна подготовка, од гледиште 
на начелото за распределба на личниот доход спо-
ред вложениот труд, оправдано е да се предвиди 
поголем број на бодови по тој основ. Меѓутоа, во 
случаите кога за вршење одредени работи и работ-
ни задачи се предвидени повеќе степени на струч-
на подготовка, вреднувањето може да се врши не 
според подготовката што ја има работникот, туку 
според сложеноста на работите и работните зада-
чи. Имено, ако за вршење на одредени работи и 
работни задачи алтернативно се предвидени повеќе 
степени на стручна подготовка тоа значи дека сло-
женоста на тие работи и работни задачи е таква 
да може да ги врши секој од работниците што 
има еден степен од предвидената стручна подго-
товка. Според мислењето на Судот степенот на 
стручната подготовка и во овој случај може да дој-
де до израз но само при конечното мерење на тру-
дот по квантитет и квалитет. 

Оваа одлука Судот ја донесе на седница, без 
одржување на јавна расправа, согласно алинејата 
2 на член 15 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, бидејќи оцени 
дека натамошното разјаснување на фактичката и 
правната положба по предметот од страна на учес-
ниците во постапката не беше неопходна. 

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

У. бр. 70/78 
26 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

533. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 21 од Самоу-
правната спогодба за основите и мерилата за рас-
пределба на доходот и средствата за лични доходи 

и заедничка потрошувачка на работниците на Ра-
ботната заедница на стручната служба на Општин-
ската заедница на вработувањето во Куманово, 
склучена од работниците во февруари 1977 година, 
на основа членот 433 од Уставот на СР Македо-
нија и членовите 15 и 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 26 октомври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека ставот 1 и 2 на член 21 
од Самоуправната спогодба за основите и мери-
лата за распределба на доходот и средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка на ра-
ботниците на Работната заедница на стручната 
служба на Општинската заедница на вработувањето 
во Куманово, склучена од работниците во фев-
руари 1977 година за време на нејзиното важење, 
не биле во согласност со Уставот односно дека биле 
во сцротивност со сојузниот и републичкиот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд. 

2. Оваа одлука има дејство на одлука на Ус-
тавниот суд на Македонија со која се поништува 
општ акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Стручната служба на Општин-
ската заедница на вработувањето во Куманово на 
начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти на стручната служба. 

4. Пред Уставниот суд на Македонија, по пред-
лог на Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је, е поведена постапка за оценување уставноста и 
законитоста на член 21 од означената самоуправна 
спогодба затоа што според мислењето на предлага-
чот овој член од спогодбата не е во согласност со 
членот 22 од Уставот на СР Македонија, односно е 
во спротивност со сојузниот и републичкиот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд. 

5. Разгледувајќи ја оспорената самоуправна 
спогодба Судот утврди дека таа е склучена од ра-
ботниците во стручната служба во февруари 1977 
година, и дека престанала да важи на 1 јануари 
1978 година, со влегувањето во сила на Правилни-
кот за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувач-
ка на работниците на Работната заедница на струч-
ната служба на Општинската заедница на врабо-
тувањето во Куманово, усвоен на референдумот од 
23 декември 1977 година. Со оглед на тоа што од 
престанокот на спогодбата (1 јануари 1978 година) 
до поведување на постапката од страна на Основ-
ниот суд на здружен труд во Скопје (31 јули 1978 
година) не поминало повеќе од една година, соглас-
но ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македо-
нија, Судот се впушти во оценување уставноста и 
законитоста на оспорената спогодба. 

Во оспорениот член 21 од спогодбата е предви-
дено, ако работникот на стручната служба не ги 
исполнува условите што се бараат за работното ме-
сто на кое е распореден по однос на стручната 
подготовка и работното искуство, стартната основа 
на личниот доход определена според работното ме-
сто му се намалува за 10% за секој степен на по-
ниска стручна подготовка и за 1% за секоја година 
помалку работно искуство. По исклучок од прет-
ходниот став на работникот кој има работно иску-
ство на исти или слични работни места стартната 
основа на личниот доход му се намалува до 10 го-
дини за 10%, од 10 до 20 години за 8%, од 20 до 
30 години за 5%, а на работник кој има над 30 го-
дини работно искуство на исти или слични ра-
ботни места, стартната основа на личниот доход не 
се намалува. 

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија на секој работник во согласност со начелото за 
распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
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труд и со начелото на солидарноста на работниците 
во здружениот труд, му припаѓа личен доход за за-
доволување на неговите лични и општи општестве-
ни потреби, според резултатите од неговиот личен 
придонес што со СВОЈОТ тековен и минат труд го 
дал во зголемувањето на доходот во основната ор-
ганизација. Исто така, и според членот 42 од со-
јузниот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 22/73) и членот 3 од републичкиот закон за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен весник на СРМ" бр. 16/74), кој 
беа на снага во време на склучувањето на оспо-
рената спогодба, личниот доход на работникот се 
утврдува според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што го дал со својот те-
ковен и минат труд за зголемување на доходот во 
основната организациЈа. Уставното начело за рас-
пределба на личниот доход според вложениот труд 
поблиску го разработува и Законот за здружениот 
труд според кои работниците обезбедуваат нивните 
лични доходи да се утврдуваат на основа придо-
несот во работата и зависно од резултатите на тру-
дот и работењето што ќе го оствари во основната 
организација. 

Со оглед на тоа што според ставот 1 и 2 на 
член 21 од оспорената спогодба е предвидено на-
малувањето поради немање на соодветна стручна 
подготовка, односно немање на соодветно работно 
искуство да се врши од личниот доход на работ-
ниците, утврден по сите основи а не само по осно-
вот стручна подготовка, Судот оцени дека овие од-

редби не биле во согласност со уставното начело за 
распределба според вложениот труд и резултати-
те од трудот. Судот смета дека на работник кој ја 
нема пропишаната стручна подготовка за работното 
место на кое работи односно го нема пропишаното 
работно искуство за тоа работно место, може лич-
ниот доход да му се намали за одреден процент за-
тоа што оправдано се претпоставува дека тој ра-
ботник со помал успех ќе ги исполнува работите и 
работните задачи од работникот што ја има по-
требната стручна подготовка. Меѓутоа, ова намалу-
вање треба да биде само по основот на стручната 
подготовка, односно работното искуство, а не и по 
сите други основи. 

Оваа одлука Судот ја донесе на седница без 
одржување на Јавна расправа согласно алинејата 2 
на член 15 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, бидејќи оцени де-
ка за разјаснување на фактичната и правната по-
ложба по предметот не е неопходно присуство на 
учесниците во постапката. 

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

У. бр. 105/78 
26 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

360. 
Врз основа на член 16 од Статутот на Репуб-

личката СИЗ за социјална заштита — Скопје и 
член 10 став 2 од Законот за избор на делегации и 
делегати во собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници („Службен весник на СРМ", број 
3/78) и член 32 од Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичка самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Скопје, Собрание-
то на Републичката СИЗ за социјална заштита — 
Скопје, на седницата одржана на 21 ноември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ ЗА 
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМО-
УПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Одборот за самоуправна работничка контро-

ла на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Скопје се делегираат 
7 делегати. 

Член 2 
Делегатски единици за избор на членови во Од-

борот за самоуправна работничка контрола на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје се собранијата на оп-
штинските и основните заедници за социјална за-
штита и делегациите на општествените организа-
ции, здруженијата на граѓаните и организациите 
на здружениот труд што вршат дејност од општ 
интерес и на ниво на Републиката и активните 
воени лица и цивилните лица во служба на воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

1. Делегатска единица бр. 1 ја сочинуваат: 
собранијата на основните заедници за социјална за-

штита за подрачјата на општините во град Скоп-
је и тоа: Центар, Карпош, Гази Баба, Чаир и Ки-
села Вода, како и делегациите на: 

— Републичкиот завод за унапредување на со-
цијалните дејности — Скопје; 

— Црвениот крст на Македонија; 
— Републичкото здружение на социјалните ра-

ботници на СР Македонија; 
— Сојузот на друштвата за помош на ментално 

ретардирани лица во СР Македонија; 
— Сојузот на дефектолошките друштва на СР 

Македонија; 
— Сојузот на глувите и наглувите на Македо-

нија; 
— Сојузот на цивилните инвалиди од војната 

на Македонија; 
— Сојузот на слепите на СР Македонија; 
— Сојузот на лекарите на Македонија; 
— Републичкото здружение на дистрофичарите 

на Македонија; 
— Сојузот за борба против алкохолизмот, нар-

команијата и никотинизмот на СР Македонија; 
— Здружението на клубовите на лекувани ал-

кохоличари на Македонија; 
— Друштвото на генетичарите и оплеменува-

чите на СР Македонија; 
— Сојузот на педагошките друштва на Маке-

донија; 
— Друштвото за филозофија, социологија и по-

литико логи ја на СР Македонија и 
— делегацијата на активните воени лица и ци-

вилни лица во служба на вооружените сили на 
СФРЈ. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 деле-
гат од редот на давателите на услуги. 

2. Делегатската единица бр. 2 ја сочинуваат со-
бранијата на општинските самоуправни интересни 
заедници за социјална заштита од: Куманово, Кри-
ва Паланка и Кратово. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 деле-
гат од редот на давателите на услуги. 

3. Делегатска единица бр. 3 ја сочинуваат со-
бранијата на општинските заедници: Кичево, Ох-
рид, Струга и Македонски Брод. 
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Во оваа делегатска единица се избира 1 деле-
гат од редот на корисниците на услуги. 

4. Делегатска единица бр. 4 ја сочинуваат со-
бранијата на општинските самоуправни интересни 
заедници за социјална заштита од: Битола, При-
леп, Демир Хисар и Ресен. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 деле-
гат од редот на корисниците на услуги. 

5. Делегатска единица бр. 5 ја сочинуваат со-
бранијата на општинските самоуправни интересни 
заедници за социјална заштита од: Дебар, Тетово 
и Гостивар. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 деле-
гат од редот на корисниците на услуги. 

6. Делегатската единица бр. 6 ја сочинуваат 
собранијата на општинските самоуправни интересни 
заедници од: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, 
Гевгелија и Валандово. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат 
од редот на корисниците на услуги. 

7. Делегатската единица бр. 7 ја сочинуваат 
собранијата на општинските самоуправни интересни 
заедници за социјална заштита од: Струмица, Штип, 
Кочани, Виница, Делчево, Берово, Пробиштип и 
Радовиш. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 деле-
гат од редот на давателите на услуги. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето ,а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Број 08-551/1 
21 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Исмаилаки Емурлаи, е. р. 

361. 
Врз основа на член 16 од Статутот на Репуб-

личката СИЗ за социјална заштита — Скопје и 
член 12 од Законот за избор на делегации и деле-
гати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ", бр. 3/78) и 
член 32 од Самоуправната спогодба за здружува-
ње во Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Скопје, Собранието 
на Републичката СИЗ за социјална заштита — 
Скопје, на седницата одржана на 21 ноември 1978 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА 
РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
во Одборот за самоуправна работничка контрола на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје. 

2. Изборите за избор на членовите на Одборот 
за самоуправна работничка контрола ќе се одржат 
од 1. ХП. 1978 година до 15. I. 1979 година, во де-
легатските единици утврдени со посебна одлука на 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита — Скопје. 

3. Роковите за изборните дејствија ќе течат од 
денот на донесувањето на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 08-552/1 
21 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Исмаилаки Емурлаи, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
тужба од страна на тужителката Стефанка Нико-
лоска од Тетово, ул. „ЈНА" бр. 16, Васка Зафиро-
ска, ул. „Сремска" бр. 1 и Љубица Миошиќ од 
Сплит, ул. „Алиновиќева" бр. 30, против тужениот 
Ѓорѓе Станкоски од НР Бугарија, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот ѓорѓе да се јави во рок 
од 30 дена во Општинскиот суд во Тетово или да 
определи свој полномошник кој ќе го застапува во 
постапката за утврдување право на трајно корис-
тење. ^ Во спротивно, по истекот на определениот 
рок, ќе му биде поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 977/1978 
година. (90) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за определување на издршка по тужбата на ту-
жителката Владица Блажевска од Тетово, ул. „Ра-
дован Цониќ" бр. 20 против тужениот Војко Душа-
нов Блажевски од село Беловиште, сега на прив-
ремена работа во Западна Германија, со непознато 
место на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот, да се јави во овој суд, 
да достави адреса или да определи полномошник 
кој ќе го застапува по овој предмет. Во спротивно 
ќе му биде определен привремен старател од цен-
тарот за социјални работи, а по предлог на овој 
суд, кој ќе го застапува тужениот до правосилно 
окончување на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1425/1987 
година. (92) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1233 од 17. XII. 1975 година ,на регис-
тарска влошка бр. 2-1051-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето — адресата 
на ОЗТ Електроинсталатерска механичарска услуж-
на задруга „Напон", Ц. О., со седиште во Скопје, 
ул. „376" бр. 235, со следните податоци: Досегаш-
ната адреса-седиште на задругата, на ул. „376" бр. 
235 се менува, така што во иднина ќе гласи: Елек-
троинсталатерска механичарска услужна задруга 
„Напон", Ц. О., —- Скопје, ул. „221" бр. 6. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1233/1975 година. (413) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 582 од 20. V. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1060-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Градежно занаетчиска задру-
га „Победа", Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Заг-
ребачка" бб, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник на задругата Вранеш Јовета, 
директор, а се запишува како нов застапник Бош-
ковски Панко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
582/1975 година. (407) 
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КОНКУРСИ 
ООЗТ „Југокомерција" — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за слободни работни места во ООЗТ: 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

1. ДИРЕКТОР НА ООЗТ 

— да има завршено правен или економски фа -
култет II или I степен со 3 години работно 
искуство на раководно работно место, или 
гимназија со 6 години работно искуство на 
раководно работно место; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— потврдени стручни квалитети и организацио-

ни способности; 
— да не е осудуван за кривично дело по член 

511 од Законот за здружен труд. 

2. ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО 

— да има завршено економски факултет со 3 
години практика на работно место шеф на 
сметководство или ССС со 6 години работно 
искуство на работно место шеф на сметко-
водство ; 

— да поседува морално-политички квалитети. 

3. БЛАГАЈНИК 

— да има завршена ССС со 3 години работно 
искуство на работно место благајник. 

4. КАЛКУЛАНТ 

— да има завршено ССС со три години работ-
но искуство, КВ работник со четири години 
работно искуство или нижа стручна подго-
товка со 6 години работно искуство во трго-
вијата со прехранбени артикли на изработка 
на калкулации. 

5. САМОСТОЈНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ РЕФЕ-
РЕНТИ — ИСТУРЕНИ ВОН СКОПЈЕ И ТОА: 

1. за подрачјето на САП Војводина — 1, 
2. за подрачјето на СР Словенија — 1, 
3. за подрачјето на СР Македонија — 1, 
4. за подрачјето на Далмација — Сплит — 1. 
Услови: 
— кандидатите да имаат виша стручна подго-

товка со 2 години работно искуство; 
— да имаат средна стручна подготовка со 4 го-

дини работно искуство; 
— да се ВКВ работници во трговијата со 6 го-

дини работно искуство. 
Предност имаат кандидатите кои работеле по 

прехрана и трговија на големо. 
6. Општи работници со 3 години работно ис-

куство 2 
7. Кафекуварка со нижа стручна подготовка 1 
Кон молбите кандидатите треба да достават: 
— доказ за видот и степенот на образованието, 
— доказ за работното искуство, 
— доказ дека не се осудувани, 
— кратки биографски податоци за движењето 

на досегашното работење. 
Некомплетиран^ молби нема да се разгледуваат. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите со потребната документација се доста-

вуваат до „ ЈУГОКОМЕРЦИ ЈА" — СКОПЈЕ, ул. „12 
ударна бригада" бб. 

Конкурсот го распишува СОБИРОТ НА РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ на ООЗТ „ЈУГОКОМЕРЦИЈА" — 
СКОПЈЕ — (во формирање). (516) 

Собирот на работните луѓе на ООЗТ „КИСЕЛА 
ВОДА" е. МАЏАРИ — СКОПЈЕ, при ЗК „Пречан-
ско јаболко" — Ресен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на ООЗТ „КИСЕЛА ВО-
ДА", е. Маџари — Скопје 

1. Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат виша стручна подготовка, со 4 го-
дини работно искуство на раководно место во трго-
вијата; 

— да имаат трговска школа, односно да се ВКВ 
трговски работници, со 6 години работно искуство 
на раководно место во трговијата; 

— да поседуваат морално-политички и органи-
заторски способности; 

— да не се осудувани за кривично дело пред-
видено со член 511 од ЗЗТ. 

2. Кандидатите треба да ги достават следните 
документи: 

— молба со кратка биографија, 
— доказ за стручна подготовка, 
— уверение дека не се осудувани и 
— потврда за потребното работно искуство 

предвидено во конкурсот. 
3 .Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето. 
4. Некомплетираните и неблаговремено доставе-

ните документи Конкурсната комисија нема да ги 
разгледува. 

5. Кандидатите потребните документи да ги дос-
тавуваат на следната адреса: ООЗТ „Кисела Вода", 
е. Маџари — Скопје. (517) 

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на еден асистент од областа хе-
миска технологија на текстилни суровини на Ин-
ститутот за текстил и текстилни влакна при Фа-
култетот. 

Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени со Законот за високото образование на 
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на настав-
ници и соработници на факултетот. 

Кон пријавата кандидатите да приложат пре-
пис од дипломата за завршено образование, биог-
рафија, список на стручните односно научните тру-
дови и по еден примерок од трудовите. 

Конкурсот е отворен 30 дена сметајќи од денот 
на објавувањето. 

Пријавите кандидатите можат да ги поднесу-
ваат секој работен ден во архивата на Факултетот 
или преку пошта во наведениот рок. (521) 

Врз основа одредбите на чл. 46 од Статутот, 
Работната заедница на „МАКПРОМ" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на работоводен индивидуален орган 
на РО „МАКТЕРОМ" — Скопје 
Покрај општите услови предвидени со законот 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 
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1. да има завршено економски факултет со 10 
г. раб. стаж; 

2. да го познава книговодството за вонстопан-
ските дејности по области (органи, СИЗ, дру-
ги и определени, месни заедници и ОЗТ 
од општествените дејности); 

3. да е автор на повеќе стручни трудови за 
дејностите од точката 2 и афирмиран струч-
њак во таа област; 

4. да поседува потребна умешност и способност 
за унапредување и развивање на органи-
зацијата и мор. пол. квалитети; 

5. да не му е забрането вршењето на раководна 
функција. 

Кандидатите треба да ги достават следните до-
кументи: 

— молба со краток опис на досегашната работа, 
— уверение дека не е под истрага, 
— диплома за завршено образование, и 
— уверение дека не е осудуван. 
Заинтересираните потребната документација да 

ја достават до конкурсната комисија на „МАК-
ПРОМ" — Скопје 

Неблаговремено доставената или некомплетна 
документација нема да се зема предвид при раз-
гледувањето. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (522) 

СОДРЖИНА 
Страна 

510. Закон за фондовите за заеднички ре-
зерви — — — — — — — — — 1001 

511. Закон за критериумите и за начинот на 
обезбедување дополнителни средства за 
финансирање на општите општествени 
потреби на општините — — — — — 1003 

512. Закон за дополнување на Законот за 
стапките на данокот на доход на органи-
зациите на здружениот "цруд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања — — 1005 

513. Закон за изменување на Законот за ре-
публичките даноци на граѓаните — — 1005 

514. Закон за дополнување на Законот за по-
себниот данок на промет на производи и 
услуги — — — — — — — — — 1005 

515. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за пренесување на средствата на 
Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството врз орга-
низациите на здружениот труд — — — 1006 

516. Закон за изменување на Законот за за-
должување на Социјалистичка Републи-
ка Македонија — — — — — — — 1006 

517. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за здравствената заштита на 
животните — — — — — — — — 1006 

518. Одлука за разрешување судии на Врхов-
ниот суд на Македонија и на Окружниот 
суд во Скопје — — — — — — — 1007 

519. Одлука за избор на судии на Окруж-
ниот суд во Скопје и Битола —г — — 1007 

520. Одлука за именување заменици на Ок-
ружниот јавен обвинител во Скопје — 1007 

521. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-

ца во Советот на Радио-телевизија — 
Скопје — — — — — — — — — 1007 

522. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во комисиите за 
изготвување предлог за избор на декани 
и директор — — — — — — — — 1008 

523. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Институтот за национална ис-
торија во Скопје — — — — — — 1008 

524. Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на 
ООЗТ Институт за сточарство во Скопје 1009 

525. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Институтот за фолклор во 
Скопје — — — — — — — — — 1009 

526. Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на Ин-
ститутот за национална историја во 
Скопје — — — — — — — — — 1009 

527. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Работната организација 
Факултет за филолошки науки во Скопје 1009 

528. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ Факултет за физика — 
Скопје во делот во кој се уредува ре-
жимот на запишување на студии и уче-
ство на студентите и претставниците на 
општествената заедница во самоуправу-
вањето — — — — — — — — — 1010 

529. Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување на 
основните организации на здружениот 
труд во Работната организација Земјо-
делски факултет при Универзитетскиот 
центар за биолошко-биотехнички науки 
во Скопје, во делот со кој се уредува ре-
жимот на запишување на студии и уче-
ството на студентите и претставниците на 
општествената заедница во самоуправу-
вањето — — — — — — — — — 1010 

530. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Болницата за душевни болести во 
Демир Хисар — — — — — — — 1010 

531. Одлука за определување нивото до кое 
можат да се формираат цените на про-
изводите од искористување на шумите 1011 

532. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 70/78 од 26 окотмври 1978 го-
дина _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1011 

533. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 70/78 од 26 октомври 1978 го-
дина _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1012 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скопје 

360. Одлука за утврдување делегатски еди-
ници за избор на членови во Одборот за 
самоуправна работничка контрола на Ре-
публичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Скопје — 1013 

361. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуправ-
на работничка контрола на Републичката 
самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје — — — 1014 
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