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»3.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од
Уставот на Социјалистичка Република Македонија,
Претседателството на Социјалистичка Република
Македонија издава

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 заедничка седница на сите собори,
одржана на 25 март 1982 година, донесе

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА СТАНУВАЊЕТО
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на
станувањето,
што Собранието на Социјалистичка Република
Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25
март 1982 година.

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА
МАКЕДОНИЈА
За судии на Врховниот суд на Македонија се
избираат:
Ранко Максимовски, судија на Окружниот суд
во Скопје,
Милица Смичкова, судија на Окружниот стопански суд во Скопје и
Василие Ристовски, член на Извршниот совет
на Собранието на град Скопје и секретар на Секретаријатот за прописи и организација.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-741
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, е. р.
Претседател
на (Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ЦА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА
СТАНУВАЊЕТО
Член 1
Во Законот за самоуправните инте{>есни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ"
број 40/74, 9/78, 26/80, 33/80 и 43/80), во член 17-а
се додаваат два нови става, кои гласат:
„Ако самоуправната спогодба од став 1 од овој
член не се склучи во рок од 3 месеци од денот
на давањето на иницијативата од собранието на
самоуправната интересна заедница на станувањето, за склучување на спогодбата или ако спогодбата не биде прифатена од одделни организации и
заедници, собранието на општината донесува одлука за висината на средствата што организациите и
заедниците ги издвојуваат од доходот и чистиот
доход.
Одлуката на собранието на општината од став
2 на овој член се применува до склучувањето на
спогодбата".
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

Бр. 08-724
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.

94.
Врз основа на член 90 став 2 и член 106 точка
9 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ" број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 2(5 март 1982 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СТОПАНСКИОТ СУД
НА МАКЕДОНИЈА И ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ
НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И ШТИП
За судија на Стопанскиот суд на Македонија
се избира
Живко Стефановски, судија на Окружниот
стопански суд во Скопје.
II
За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:
, (Стевка Чесновска — Тенева, судија на Општинскиот суд II во Скопје,
Мирјана Андреева и .Петар Лаиновиќ, судии на
Општинскиот суд I во Скопје.
III
Се разрешува од должноста судија на Окружниот стопански суд во Штип
Петар Петковски, поради исполнување услови
за пензија.

Стр. 242 — -Вр. 14

Разрешувањето се врши со важност од 30 април 1982 година.

Илија Зафировски, главен и одговорен уредник на весникот „Трудбеник" — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-725
25 март 1982 година
Скопје

1 април 1982

'СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СЕМ

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

95.
Брз 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 заедничка седница на
сите собори, одржана на ОБ март 1982 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО БИТОЛА
За заменик на јавниот обвинител на Македонија се именува
Богосав Нико дијевиќ, заменик на јавниот обвинител на Македонија.
II
За заменик на окружниот јавен обвинител во
Битола се именува
Александар Трајковски, заменик на окружниот јавен обвинител во Битола.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-726
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.

96.
Брз основа на член 3 од Законот за наградата
„Мито Хаџивасилев — Јасмин" („Службен весник
на СРМ" број 32/68, 31/74 и 11/Ш), Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март
1982 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЏИВА СИЛЕВ — ЈАСМИН"
Се разрешува од должноста претседател на
Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин":
д-р Боро Мокров, по негово барање поради
презафатеност.
За претседател на Одборот за доделување на
наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин" се именува
д-р Илија Јосифовски, редовен професор на
Економскиот факултет во Скопје, досегашен член
на Одборот.
За член на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин" се именува

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-727
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

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

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лактова, с. р.

97.
Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани
на 25 март 1982 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СКОПЈЕ
Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод
за здравствена заштита во Скопје поради истек на
мандатот:
д-р Никола Терзиев,
Дестан Сулејмани и
д-р Блажо Костовски.
За претставници на општествената заедница во
Советот на Републичкиот завод за здравствена
заштита во (Скопје се именуваат:
Миле Јакоски, член на Извршниот совет и секретар на општествените дејности на Собранието
на општина Кисела Вода — Скопје,
Тосум Пахуми, помошник на републичкиот секретар за народна одбрана и
Анте Крстевски, лекар специјалист, вработен
во Поликлиниката „Букурешт" — Скопје.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-728
25 март :1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, е. р.

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

1 април 1982

СЛУЖБЕН ВЕСНИК, НА СРM

98.
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за
заштита на националните паркови („Службен весник на СТМ" број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 25 март 1982
година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КОМИСИИ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИ РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ ВО ОЗТ ЗА ЗАШТИТА НА
НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВИ
За претставници на општествената заедница во
конкурсните комисии за именување на индивидуални работоводни органи се именуваат:
Националниот парк „Пелистер" — Битола
Мито Пејовски, член на Делегацијата во Советот на републиките и автономните покраини на
Собранието на СФРЈ и
Раде Димовски, извршен секретар на Комитетот на Општинската конференција — Битола.
Во Националниот парк „Галичица" — Охрид
Најденко Поповски, директор на Стопанската
( банка — Охрид и
Виктор Плевнаш, дирека ор на Заводот за заштита на спомениците на културата во Охрид.
Во Националниот парк „Маврово" — Маврови
Анови
Цветан Аврамовски, делегат во Општественополитичкиот собор на Собранието на СТМ и
Душан Мацовски, член на Извршниот совет и
секретар за народна одбрана на Собранието на општина Гостивар.
Во Управата за национални паркови и ловишта — Скопје
Негре Новаковски, член на Делегацијата на
Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и
Благоја Мисајлевски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-732
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р.

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

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, е. р.

99.
Врз основа на член 142 од Законот за средното образование („Службен весник на СТМ" број
25/79), Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, на одделни седници на Соборот на
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО
СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА
КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА
САМОЗАШТИТА ВО СКОПЈЕ
"Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Центарот за образо-

Бр. 14 — Стр. 243

вание на кадри за безбедност и општествена самозаштита во Скопје поради истек на мандатот:
Наум Пејов,
Сали Емин и
Ратко Димовски.
За претставници на општествената заедница во
Советот на Центарот за образование на кадри за
безбедност и општествена самозаштита во Скопје
се именуваат:
Горѓи Коцевски, началник на СВР — Тетово,
Никола Илиевски, началник на организациона
единица на СДБ и
м-р Горѓи Јанчевски, началник на организациона единица на СЈБ.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-731
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р.

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

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, е. р.

100.
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 собор, одржани на 25 март 1982 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗјБОР НА КОЛЕГИЈАЛНИ РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ
За претставници на олштествената заедница во
комисиите за изготвување предлог за избор на колегијални работоводни органи се именуваат:
Во Универзитетскиот центар за медицински
науки — Скопје
Чедомир Лаковски, секретар на Комитетот на
Општинската конференција на СКМ Центар —
Скопје и
Миле Хаџивасилев, претседател на Собранието
на Самоуправната интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на град Скопје,
професор на Правниот факултет во Скопје.
Во Стоматолошкиот факултет во Скопје
Трајче Божиновски, делегат во Соборот на
здружениот труд на Собранието на СТМ и
Љупчо Ајдински, член на Претседателството
на Републичката конференција на ССРНМ.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-733
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, е. р.

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

Стр. 244 — -Вр. 14

1 април 1982

'СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

101.
(Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани
на 25 март 19)82 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО
СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И
ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — БАРДОВЦИ
Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни
и душевни болести — Бардовци поради истек на
мандатот:
Лиркози Фиркет,
Зоран Стојановски,
д-р Атанас Малинов,
д-р Александра Гогова,
Борче Трајковски,
Величко Андонов и
Владо Георгиевски.
За претставници на општествената заедница во
Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Бардовци се именуваат:
д-р Душан Трпчевски, вработен во Медицинскиот центар во Тетово,
д-р Михајло Самарџиски, вработен во Републичкиот завод за медицинска рехабилитација,
Трајче Велков, началник на Одделението за
здравство и социјална заштита при Собранието на
општина Карпош — Скопје,
Демири Музафер, заменик секретар на Секретаријатот за народна одбрана на Собранието на
општина Тетово,
д-р Тихомир Кузмановски, доцент на Медицинскиот факултет во Скопје,
Агис Шаиновски, извршен секретар на Општинскиот комитет на СКМ Карпош — Скопје и
Весна Шопар, асистент во Институтот за политичко-правни и социолошки истражувања во
Скопје.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-729
25 март 1962 година
Скопје
Претседател
Претседател
на Собранието на
на Соборот на здружениот
СРМ,
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лактова, е. р.

102.

За претставник на општествената заедница во
Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков" во Скопје се именува:
Душаќ Димитров, директор на Ансамблот за
народни игри и песни „Танец" во Скопје.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-730
25 март 1982 година
Скопје »
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р.

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

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, е. р.

103.
Врз основа на член 334, алинеја 5 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија, член
16 од Законот за Новинско-издавачката работна
организација Службен весник на СРМ („Службен
весник на ОРМ" број 43/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни
седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март
1982 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА
РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ НА
ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ" И
НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ
ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Се дава согласност на Статутот на Новинскоиздавачката работна организација Службен весник
на С1РМ — Скопје, на одредбите што се однесуваат на уредувањето на „Службен весник на СРМ"
и на остварувањето на посебниот општествен интерес, што го донесоа работниците на референдумот
одржан на 118 септември 1981 година.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на
СРМ" број 17/74), Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО
ЦЕПЕНКОВ*' ВО СКОПЈЕ

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

Се разрешува претставникот на општествената
заедница во Советот на Институтот за фолклор
„Марко Цепенков" во Скопје поради истек на мандатот
Драган Топчиовски.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лактова, е. р.

Бр. 08-737
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, е. р.

1 април 1982

Бр. 14 — Стр. 245

104.

106.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија и член
15 став 2 од Законот за старосно осигурување на
земјоделците („Службен весник, на Социјалистичка
Република Македонија" број 15/78), Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25
март
1
193(2 година, донесе

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија и член
15 став 2 од Законот за старосното осигурување на
2емјоделците („Службен весник на СРМ" бр. 15/78),
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор,
одржани на 25 март 1982 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА
СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Се потврдува Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците.

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ^
Се потврдува Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, донесен од Собранието на
Републичката самоуправна интересна заедница за
старосне осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 11 јуни 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-739
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-740
25 март 1982 година
Скопје

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

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, е. р.

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

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

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лактова, е. р.

105.

107.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија и член
да став 2 од Законот за самоуправните интересни
заедници на културата („Службен весник на СРМ"
број 5/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот
на здружениот труд и Општествено-политичкиот
собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

• (Врз основа на член 62 од Уставот на СР Македонија и член 122 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ"
број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на
здружениот труд, одржана на 215 март 1982 година,
и на седницата на Собранието на Републичката
заедница на образованието, одржана на 16 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНА^ ОДЛУ< КА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА КУЛТУРАТА
Се потврдува Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Републичката
заедница на културата — Скопје, што ја донесе
Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 16 јуни 1981 година.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-738
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р,
Претседател
на' Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, е. р.

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

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА
НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во членот 2 од Одлуката за висината на придонесот за насочено образование („Службен весник
на СРМ" број 43/80) износот ,„2?32%" се заменува
со износот „2,00%".
Член 2
Во член 3 износот „3,55%" се заменува со износот „3,50°/о".
Член 3
По член 4 се додава нов член 4-а } кој гласи:
„Член 4-а
Основните организации на здружениот труд и
другите корисници на општествените средства кои
ќе склучат самоуправна спогодба за непосредна
размена на трудот со организациите на здружениот труд од насоченото образование за тие средства
се ослободуваат од обврската од членовите 2 и 3 на
Одлуката".

Стр. 246 — -Вр. 14
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од
1 април 1982 година.
Бр. 08-769
26 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

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

Претседател
на Собранието на Републичката
заедница на образованието,
Љупчо Копровски, е. р.

108.
Врз основа на член 7 од Законот за првомајската награда на трудот („Службен лист на СФРЈ"
број 21/74), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
на седницата одржана на 25 март 1982 година,
донесе
О Д Л У К А
3!А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРВОМАЈСКАТА НАГРАДА НА
ТРУДОТ
За членови на Одборот за доделување на првомајската награда на трудот се избираат:
Стевка Меловска, металуршки инженер, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието
на СРМ и
Иван Мицковски, дипл. машински инженер, раководител на конструкторско одделение ОЗТ „Сопирачка опрема" при Металскиот завод „Тито" во
Скопје.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-734
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

109.
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за
пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството
врз организациите на здружениот труд („Службен
весник на СРМ" број 9/74), член 56 од Законот за
системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ" број 44/77)
и точка 4, 1, 9 став 2 од третиот дел на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на
одделни седници на Соборот на здружениот труд
и Соборот на општините, одржани на 25 март 1982
година, донесе

нари за учество во изградбата и реконструкцијата
на локалните патишта во Републиката.
2. Учеството одредено со оваа програма, Републиката ќе го обезбеди во 1982 година, а ќе се
користи преку однапред склучен договор помеѓу
општините и Републичкиот секретаријат за финансии.
3. Корисниците на учеството пред почетокот на
работите треба да ги решат имотно-правните односи и да обезбедат:
— инвестиционо-техничка документација;
— гаранција за обезбедување на 50% сопствено учество;
— потврда дека ќе се одржува патот по неговото завршување и
— динамика на градењето.
4. Износот од 30,0 милиони динари се распоредува на општините:
— Берово
4,0 милиони динари
— Македонски Брод
14,0 милиони динари
— Дебар
4,0 милиони динари
— Крива Паланка
8,0 милиони динари
5. Износите од точка 4 на оваа програма ќе се
користат за изградба и реконструкција на локалните патишта кои ќе бидат определени со програмите на општините.
6. Оваа програма влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-742
25 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р.

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

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, е. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, е. р.
НО.
Врз основа на член 3 од Законот за водење
на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ", број 42/77)
и на Резолуцијата за политиката на остварувањето
на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година („Службен весник на СРМ",
број 42/81), Извршниот совет на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ
ВО 1982 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

П Р О Г Р А М А
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985
ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските намени, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1982 година што се водат како депозит во
Народната банка на Македонија.

1. Во периодот од 198,1 до 1985 година од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството, Републиката обезбедува 30,0 милиони ДИ-

Слободните парични средства од член 1 на оваа
одлука, по одбивањето на 10% од вкупните сред-

Член 2
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ства што ќе служат како резерва на Народната
банка на Македонија, Народната банка на Македонија ќе и ги одобри на Стопанската банка —
Здружена банка — Скопје за кредитирање на следниве намени:
*
1) за довршување на изградбата
на покрупни инвестициони објекти
во Републиката во износ од
840 мил. дин.
20, за продажба на опрема, метални конструкции и монтажни работи за домашниот пазар во износ од 170 мил. дин.
3) за создавање на залихи на
месо во жив добиток во износ од
45 мил. дин.
4) остатокот на средствата, како
и привремено неангажираните средства за намените од точките 1 до 3
по одбивањето на веќе искористените
средства за други намени според одлуките од претходните години, ќе
се користат за тековна ликвидност
на банките
Член 3
Кредитирањето на намените од член 2 на оваа
одлука Стопанската банка — Здружена банка
Скопје ќе го врши според следниве услови:
— за намените од точка 1 со рок за враќање
од 8 години,
— за намените од точка 2, на член 2 од оваа
одлука, по претходна согласност на Управниот
одбор на Фондот за кредитирање на опрема, метални конструкции и монтажни работи на организациите на здружениот труд и според условите
што ќе ги утврди тој фонд, рокот за враќање ќе
биде најмногу до 36 месеци.
— за намените од точка 3, на член 2 од оваа
одлука, со рок за враќање од 3 години.
Член 4
На одобрените средства Стопанската банка —
Здружена банка — Скопје ќе и плаќа на Народната
банка на Македонија камата во висина од б^/о годишно, а крајните корисници на овие средства ќе
плаќаат камата во висина од 7% годишно.
Пресметувањето и наплатата на каматата ќе
се врши декурзивно, по истекот на 3 месеци од
денот на користењето на средствата.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 23-560/1
18 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.
111.
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за
извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СВМ" бр. 42/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА
„ВЕЛЕС" — ТИТОВ ВЕЛЕС
1. На Хемиската индустрија „Велес" — Титов
Велес и се одобрува компензација на дел од зголемените трошоци во производството на комплексни
вештачки ѓубриња.
2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука
се утврдува во износ од 60.000.000 динари и ќе се
исплати од средствата на Републичкиот буџет за
1982 година, раздел 69, позиција 607.
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3. Средствата од точка 2 на оваа одлука корисникот на компензацијата може да ги користи
за покривање на загубата по Завршната сметка
за 1981 година,
4. Оваа одлука ќ е ја изврши Републичкиот
секретаријат за финансии.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 23-624/1
24 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

112.
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД
МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МОТОРНИОТ
БЕНЗИН И ПЛИНСКОТО МАСЛО НА ПОСЕБНА
СМЕТКА ЗА ОТПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО ЗАЕМОТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
ПАТИШТАТА
Член 1
Во Одлуката за издвојување на средствата од
малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло на посебна сметка за отплата на обврските по заемот за изградба и реконструкција
на патиштата („Службен весник на СРМ", број
4/81), во член 1, ред 3, зборовите „еден динар" се
заменуваат со зборовите „0,50 динари".
Член 2
По член ,5 се додава нов член 5-а, кој гласи:
„Од наплатените средства во периодот од 1
јануари 1982 година од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука во полза на Републичката
самоуправна интересна заедница за патишта ќе
се пренесе износот во висина од 50%.
Републичкиот секретаријат за финансии, по
потреба, ќе донесе упатство за пренесување на
средствата од став 1 на овој член".
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се
применува од 1 јануари 1982 година.
Бр. 2,3-652/1
24 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

113.
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република. Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА
НА НАДОМЕСТОКОТ НА МАЛОПРОДАЖНАТА
ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО
НАМЕНЕТИ ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА
И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА
Член 1
Во член 1 од Одлуката за определување на
висината на надоместокот од малопродажната це-

Стр. 248 — -Бр. 14

'СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

на на бензинот и плинското масло наменети з а
изградба, реконструкција и одржување н а патиштата („Службен весник на СРЖ", бр. 32/81), во тонка 1, алинеја 1, бројката „2,00" се заменува со
„2,50", во алинеја 2, бројката „1,80" се заменува
со „2,30" и во точка 2 бројката „1,80" се заменува
со „2,30".
Член 2
По член 1 се додава нов член, кој гласи:
„Член 1-а
Износот на средствата што ќе се остваруваат
врз основа на зголемувањето по оваа одлука ќе
се користат за изградба на патиштата за кои се користи одобрениот кредит од Меѓународната банка
за обнова и развој — Вашингтон".
Член 3
;
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен, весник на
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се
применува од 1 јануари 1982 година.
Бр. 23-651/1
24 март 1982 година
Скопје

ј
;
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

114.
Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ" број 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА КРАВЈО И ОВЧО
МЛЕКО
1. Важноста на Одлуката за премија на кравјо и овчо млеко во 1981 година („Службен весник
на СРМ" бр. 45/80, 22/81 и 43/812) продолжува до
31 декември 1982 година.
\
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија", а ќ е се применува од 1 април 1982
година.
Бр. 23-631/1
24 март 1982; година
Скопје

!
;
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

115.

1 април 1982

2. Оваа одлука влегува во сила од донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија". ,
Бр. 23-6531/1
'24 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

116.
Врз основа на член 19 од .Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71),
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
донесе
О Д Л У К А
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМИЊА
,1. Се образува Комисија за стандардизација ка
географските имиња (Комисија).
2. Комисијата ги врши следниве работи:
а) Ги разгледува прашањата од областа на
стандардизацијата на географските имиња и во
врска со тоа остварува соработка со соодветните
органи, организации и институции во Републиката
и Федерацијата.
б) Дава предлози и мислења до Извршниот
совет на Собранието на СР Македонија за решавање на прашања од неговиот делокруг.
3. Комисијата се состои од претседател и 13
членови кои ги именува Извршниот совет од редот на претставниците на републичките органи
на управата и ОЗТ во областа на високото образование и научните дејности: Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот секретаријат за меѓународни односи, Републичкиот
секретаријат за законодавство и организација, Р е публичкиот секретаријат за внатрешни работи. Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот секретаријат за урбанизам, Републичката геодетска управа, Македонската академија на
науките и уметностите, Институтот з а . македонски
јазик, Институтот за историја, Филолошкиот ф а култет, Градежниот факултет и Географскиот ф а култет.
Претседателот и членовите на Комисијата се
именуваат на четири години,' а по истекот на тоа
време можат повторно да бидат именувани.
4. Начинот на работата Комисијата го утврдува со деловник за работа.
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 23-2)198/1
27 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

117.

Врз основа на член 16 од Законот За извршување на Републичкиот буџет за 1982 година
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/81), Извршниот
совет на Собранието на СР Македонија донесе

Врз основа на членовите 27 и 28 од Законот за
системот на цените и општествената контрола на
цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ", бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА
КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ПРЕСНОТО
КРАВЈО МЛЕКО

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА
ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ
НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА НА ПРАГОТ НА
ПРЕНОСОТ И НА ПРАГОТ НА
ДИСТРИБУЦИЈАТА

1. Во точка 1 од Одлуката за продолжување
на важноста на Одлуката за компензација на цената на пресното кравјо млеко се врши измена
и тоа: по зборовите „се продолжува датата 31 март
1982 година" се заменува со „31 декември 1982
година".

1. Се пропишува мерка на непосредна општествена контрола на цените — определување н а ј високо ниво на цените на електричната енергија
на прагот на преносот и на прагот на дистрибуцијата.

1 април 1982
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2. Цената на електричната енергија се зголемува на прагот на преносот за 20% и на прагот
на дистрибуцијата за домаќинствата за 18%, а за
другите потрошувачи во дистрибуцијата за 20%,
сметано на постојните тарифни ставови.
3. Позитивната разлика остварена во работните организации — хидроелектричните централи со
поместувањето на цените, определено во точка 2
од оваа одлука, ќе се насочува, за покривање на
негативните разлики во работните организации —
термоелектричните централи.
' 4. Работната организација „Електромакедонија" — Скопје ќе издвојува наменски '0,3°/0 РД средствата остварени од продажбата на електричната
енергија на населението за финансирање на Програмата за електрификација на р и д с к о - п л а н т и к и те и пограничните подрачја и за одржување на
дистрибутивните мрежи на овие подрачја.
Наменското издвојување од претходниот став
на оваа одлука не се однесува на средствата издвоени по Општествениот договор за здружување
на средствата за развој на електроенергетиката во
Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1982 година („Службен весник на
СРМ", бр. 4/76, 44/78 и 39/80).
5. Се овластува републичката заедница за работите на цените да врши заверка на тарифите и
тарифните ставови на електричната енергија.
6. Оваа одлука влегува тво сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка
Република Македонија".
Бр. 23-690/1
1 април 1982 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

118.

119.
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за
филмот („Службен весник на СРМ" бр, 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО
СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ
ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ" — СКОПЈЕ
I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Работната организација за промет, производство и прикажување
филмови „Македонија-филм" — Скопје поради истек на времето за кое беа именувани:
1. Даница Трај кова,
2. Најден Настев,
3. Божо Стефановски.
II. За претставници на општествената заедница
во Советот на Работната организација за промет,
производство и прикажување . филмови „Македонија-филм" — Скопје се-именуваат:
1. Душко Апостолски, заменик на републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето,
2. Мице Јанкуловски, член на Претседателството на Р К на ССММ,
3. Атанас Петровски, директор на Кинотеката
на СРМ.
III. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 17-507/1
4 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

' Врз основа на член 17 став 3 од Законот За
сценско-уметничката дејност („Службен весник на
СРМ" бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО
СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ
I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Работната организација Македонски народен театар, поради истек
на времето за кое беа именувани:
1. Славка Георгиева-Андреевиќ,
2. д-р Луан Старова,
3. Трајко Деспотовски.
. II. За претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Македонски народен театар се именуваат:
1. Ахил Тунте, заменик на републичкиот секретар за меѓународни односи,
2. Иван Ивановски, новинар во Р Т — Скопје,
3. Есад Имери, секретар на Комисијата на
Претседателството на ЦК СКМ за организација и
развој на СК.
III. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 17-506/1
4 март 1982 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

120.
Врз основа на член 70 став 2 од Законот за
заштита на природните реткости („Службен весник на СРМ" бр. 41/73), Извршниот совет на. Собранието на Социјалистичка Република Македонија
донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ
I. За претставници на општествената заедница
во Советот. на Републичкиот завод за заштита на
природните реткости, се именуваат: д
1. Милое Димовски, член на ИС и секретар на
Секретаријатот за прописи и организација на Собранието на Општината „Кисела Вода" — Скопје,
2. м-р Стефанка Мирчевска, самостоен планер
во Институтот за просторно планирање — Скопје,
3. д-р Живко Паришко, управник на ОЗТ —
Национален парк „Пелистер" — Битола.
И. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањево, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 17-2280/1
8 декември 1981 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.
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121.
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за
заштита на спомениците на културата („Службен
весник на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И
РЕСТАВРАЦИЈА
I. За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за конзервација и реставрација се именуваат:
1. Инж. арх. Михаилчо Такарев, асистент на
Архитектонскиот факултет во Скопје,
2. Васил Нетков, директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј во Штип,
3. Ленка Стрезова, началник на Стручната
служба на Собранието на Општината „Центар" —
Скопје.
II. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на С О Ц И Ј а листичка Република Македонија".
Бр. 17-2279/1
8 декември 1981 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

122.
Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравство
(„Службен весник на ОРМ" бр. 20/73), Извршниот
совет на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласен со
Одлуката на Работничкиот совет на Републичкиот
завод за здравствена заштита, со која за директор на Заводот е именуван прим. д-р Георги Теодосиевски, досегашен директор на Заводот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 17-2278/1
8 декември 1981 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, е. р.

123.
Републичката изборна комисија за избор на
делегати во соборите на Собранието на СРМ, врз
основа на член 54 од Законот за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,
изборите што ќе се одржат на 13 април 1982 година, ја потврди
ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ
1. Денковиќ Војо, машки, роден 1947 година во
Куманово, машински инженер, Србин, член на делегацијата на Фабриката за метални конструкции
„Искра" — Инженеринг — Куманово,
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2. Касапова Аница, женски, родена 1950 година во Струмица, дипломиран . архитект-инженер,
член на делегацијата на ГРО „Пелагонија" —
Скопје, ООЗТ Прво градилиште — Струмица,
3. Спирковски Воислав, машки, роден 1935 година, Македонец, хемиски техничар, член на делегацијата на ООЗТ Погон за порцелан и керамички плочки при Фабриката ,,Борис Кидрич" — Титов Велес,
4. Тасева.Лилјана, женски, родена 1945 година
во Штип, Македонка, инженер во ООЗТ „Облагоро дил ница" при МИ „Македонка" — Штип, член
на делегацијата во ООЗТ „Облагородилница", предложена од 142 делегации,
5. Зафиров Раде, машки, роден 1931 година,
Македонец, квалификуван тракторист, член на делегацијата на З И К — ООЗТ „Први мај" е. Мездра,
6. Колушовски Ладе, машки, роден 1953 година, е. Лескоец, Охридско, ВКВ работник, член на
делегацијата на ООЗТ „Палас",
7. Михајл овска Николина, женски, родена 1939
година во Скопје, технолог, Македонка, член на
делегацијата на ООЗТ „Хемтекс" — Скопје,
8. Теменугов Боро, машки, роден 1939 година,
Македонец, металуршки техничар, Рудници и ж е лезарница — Скопје, член на делегацијата на
ООЗТ „Челичана",
9.Кампелезовски Мирче, полковник, машки, роден 1935 година, Македонец, АВЛ, член на делегацијата на ВП 5573 —• Скопје,
10. Манески Јордан, машки, роден 1928 година
во Прилеп, главен ПТТ монтер, Македонец, член
на делегацијата на ООЗТ — ПТТ Прилеп,
111. Тодорова д-р Лилјана, женски, родена 1984
година, Македонка, професор на Филолошкиот ф а култет — Скопје, член на делегацијата на ООЗТ
„Филолошки факултет",
12. Алији Невзат, машки, роден 1947 година,
Турчин, керамичар, член на делегацијата на ООЗТ
„Алуминосиликат" — Работна организација „Силика" — Гостивар,
13. Секуловски Гојко, машки, роден 1925 година во Прилеп, директор на Југословенските ПТТ,
Македонец, член на Комисијата на ЦК СКМ,
14. Џеладин Сулејман, машки, роден 1946 година во Охрид, делегат на „Електромонтажа" —
Охрид, Турчин, член на Советот на Сојузот на
синдикатите на Југославија,
15. Пеновски Светозар, машки, роден 1921 година во е. Вруток. Гостиварско, член на Р К ССРНМ
Македонец,
16. Деловски м-р Блаже, машки, роден 1940 година, агроном, раководител на економска заедница, Македонец, член на делегацијата на ООЗТ
„Црвени Брегови" — З И К „Повардарје" — Неготино.
17. Николовски Џоџа, машки, роден 1923 година во Крушево, делегат во Сојузниот собор, Македонец, член на ЦК СКМ,
18. Цивкаровски Цане, машки, роден 1947
година — е. Пашино Рувци, виша техничка школа, раководител на „Механизација" на Машинскорударска опрема „РЕК" — Битола — ООЗТ „Суводол", член на делегацијата на ООЗТ „Рудник" —
Суводол,
19. Беџети Имер, машки, роден 1940 година во
Тетово, инструктор по практична настава, Албанец, член на делегацијата на ООЗТ Текстилен
училишен центар „Гоце Стојчевски",
20. Зврцинов Методи, машки, роден 192)9 година во Титов Велес, (Македонец, член на Претседателството на Р К ССРНМ, општествено-политички работник,
211. Јаковлевски Трпе, машки, роден 1925 година во Скопје, извршен секретар на ЦК СКЈ, Македонец, член на ЦК СКЈ,
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22. Старова д-р Вулнет, машки, роден 1934 година во Подградец, Албанија, делегат во Сојузниот
собор, член на ЦК СКЈ, Албанец,
2)3. Николовски Ванчо, машки, роден 1922 година во Неготино, општествено-политички работник, член на Републичката конференција на
ССРНМ, Македонец,
24. Петковски Боро, машки, роден 1924 година
во село Глобочица, Струга, делегат на Сојузниот
собор, Македонец, член на Советот на ОСМ,
(25. Гиновски Иван, машки, роден 1933 година
.во Битола, Македонец, делегат на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, член на ЦК СКМ,
26. Јаневски Блашко, машки, роден 1924 година во Куманово, претседател, на Соборот на општините на Собранието на СРМ, Македонец, член
на Р К С1СРНМ,
27. Глигоријевиќ — Такева Милка, женски,
родена 1936 година во Делчево, член на Претседателството на Р К 1ССРНМ, Македонка,
28. Мицајков Мито, машки, роден 1923 година
во Кавадарци, потпретседател на Собранието на
СРМ, Македонец, член на ЦК СКМ,
29. Битољану д-р Вангел, машки, роден 1928
година, лекар специјалист, Македонец, член на
делегацијата во Заводот за заштита — Здравствена заштита на мајки и деца — Скопје,
30. Рамадани Хисен, машки, роден 1933 година во е. Пирок — Тетово, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Албанец,
член на ЦК СКЈ.
Листата на кандидатите на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е утврдена
на Републичката кандидациона конференција на
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, на седницата одржана на 30 март 1982
година.
Бр. 27-22
31 март 1982 година^
Скопје
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Претседател,
Данчо Стојчески, е. р.
Димитар Солев, е. р.
Членови:
1. Новак Марковски, е. р.
2. Васко Костојчиповски, е. р.
3. Томе Нееторовски, е. р.

124.
Републичката изборна комисија за избор на
делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врз основа на член
45 од Законот за избор на членови на делегации и
на делегати во општествено-политичките заедници
и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ", бр. 41/82), ОБЈАВУВА дека
Републичката кандидациона конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија за кандидати за делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за изјаснувањето
за изборите што ќе се одржат на 13 април 1982
година потврди
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ
ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Јумреловска Ѓулистана, родена 1956 година,
Ромка, член на ОК, член на Р К СОММ, Куманово,
2. Арсениевска — Темелковска Бранкица, родена 1955 година, Македонка, правен факултет,
член на СК, член на Р К ОСММ, Скопје,
3. Мој ановски Цане, роден 1954 година, Македонец, факултет за политички науки, член на СК,
член на Р К ОСММ, Прилеп,
4. Оил јановски Иван, роден 194,1 година, Македонец, ВКВ работник, член на ОКМ, член на Советот на ССМ, Охрид,
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5. Арнаудовски Миле, роден 1925 година, Македонец, технички факултет, член на СК> учесник
во НОВ, член на РО на СЗБ од НОВ на Македонија, Скопје,
6. Мицковски Момчило, роден 1935 година, Македонец, економски факултет, член на СК, член
на ОК ССРНМ, Кичево,
, 7. Вуличевиќ Лила, родена 1927 година, Македонка, виша управна школа, член на СК учесник
во НОВ, член на ОО на Сојузот на борците од
НОВ на Македонија, Титов Велес,
8. Ивановски Љупчо, роден 1936 година, Македонец, рударски факултет, член на СК, член на
Општинскиот совет на СОМ — Крива Паланка,
. 9. Паска лов Трифун, роден 1934 година, Македонец, високо образование, член на СК, член на
СОМ, Скопје, .
10. Шаиновски Слободан, роден 1954 година,
Македонец, дипл. правник, член на ОК, член на
Р К ССММ, Скопје,
11. Станковски Венче, роден 1923 година, Македонец, педагошка академија, член на СК, член
на ОК ОСРНМ, Македонски Брод,
12. Таскоски Киро. роден 1931 година, Македонец, високо образование, член на ЦК СКМ, Крива Паланка,
13. Миркуловски Панче, роден 1921 година, Македонец, висока школа за политички науки, член
на СК, учесник во НОВ, член на ССМ, Скопје,
14. Божикова Милка, родена 1930 година, Македонка, филозофски факултет, член на СК на
ССМ, Скопје,
15. Зелениковски Зоран, роден 1954 година,
Македонец, машински факултет, член на ОК, член
на Р К ССММ, Скопје,
16. Карахасан — Бошковска Дрита, родена 1943
година, Турчинка, I степен на техничко-металуршки факултет, член на ЦК СКМ, Скопје,
17. Магдевски Живко, роден 1936 година, Македонец, високо образование, член на СК, член на
ОК ОСРНМ, Прилеп,
18. Стрезовска Горица, родена 1947 година, Македонка, виша школа за социјални работници,
член на СК, член на Советот на СОМ, Крушево,
19. Арсов Михајло, роден 1926 година, Македонец, средно економско училиште, член на СК,
член на ОК СКМ, Кочани,
20. Гаџовски Саве, роден 1924 година, Македонец, виша стопанска школа, член на СК, учесник
во НОВ, член на Советот на СОМ, Скопје,
21. Донев Александар, роден 1924 година, Македонец, правен факултет, член на СК, член на
Р К ССРНМ — Скопје,
22. Николовски Драган, роден 1928 година, Македонец, Филозофски факултет, член на ОК, член
на Р К ССРНМ, Скопје,
23. Петровски Предраг, роден 1933 година, Македонец, економски факултет, член на ОК, член
на Советот на СОМ — Белград,
24. Шумански Бранко, роден 1930 година, Македонец, земјоделско-шумарски факултет, член на
ЦК СКМ, Берово,
25. Близнаковски Ванчо, роден 1923 ' година,
Македонец, висока школа за политички науки,
член на СК, учесник во (НОВ, член на Советот
на ССМ, Скопје,
26. Гавриш Ксенија, родена 1927 година, Македонка, филозофски факултет, член на СК, член
на Р К ССРНМ, Скопје,
27. Петровска Лепосава, родена 1955 година,
Македонка, правен факултет, член на ЦК СКМ
— Скопје,
2(8. Поповски Владо, роден 1928 година, филозофски факултет, учесник во НОВ, Македонец,
член на СК, член на Р К РСРНМ, Скопје,
29. Сотировски — Строгов Киро, роден 1924
година, Македонец, воена, политичка школа, член
на СК,, член на РО на СЗБ од НОВ на Македонија, Скопје,
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30. Тасевски Павле, роден 1925 година, Македонец, економски факултет, член на СК, член
на Р К ОСРНМ, Скопје,
31. Георгиевски Павле, роден ,'1937 година, Македонец, земјоделски факултет, III степен на ф а култет за политички науки, член на СД, член на
ОК ССРНМ, Битола,
!
32. Зулфиќари Азем, роден 1926 година, Албанец, висока школа за политички нау№, член на
ОК, член на Р К ССРНМ, Скопје,
38. Спировски Спирко, роден 1923 година, Македонец, учителска школа, член на СЈЕС, учесник
во НОВ, член на Р К ССРНМ, Скопје, ч !'
34. Асани Фуад, роден 1954 година, ћурчин, КВ
бравар, член на ОК, член на Р К ОСММ, Гостивар,
36. Кочовска — Цветковиќ Фана, родена 1927
година, Македонка, гимназија, член на СК, учесник во НОВ, член на РО СЗБ од НОВ на Македонија, Скопје,
36. Трајковски Живко, роден 1924 година, Македонец, стручно училиште, член на СК, учесник
во НОВ, член на Р К ССРНМ, Скопје, ;
• 37. Нелковски Крсте, роден 1927 година, Македонец, правен факултет, член на ОК, учесник во
НОВ, член на Р К ССРНМ, Скопје,
38. Самоников Љупчо, роден 1928 година, правен факултет, учесник во НОВ, член на' Р К
ССРНМ, Скопје,
;
39. Азири Веби, роден 1934 година, Албанец,
виша техничка школа, машинска насока, член на
СК, член на Советот на ССМ, Кичево,
40. Богдански Јездимир, роден 1930 година, Македонец, виша социјална школа, член на СК,
учесник во НОВ, член на Р К ООРНМ, Скопје,
41. Велица Баудин, роден 1928 година, Албанец, виша кадровска школа, член на СК, член на
Р К ССРНМ, Дебар,
42. Ицев Ацо, роден ,1921' година, Македонец,
војна занатска школа, член на ОК, учесник во
НОВ, член на Р К ССРНМ, Скопје,
43. Поповски Стојмир, роден 1929 година, Македонец, средно образование, член на Ц К , СКМ,
Скопје,
44. Џундев Петар, роден 1927 година, Македонец, правен факултет, член на СК. учесник во
НОВ, член на Р К ОСРНМ, Скопје,
45. Гечевски Глигор, роден 1921 година, гимназија, Македонец, член на ОК, учесник; во НОВ.
член на РО на СЗБ од НОВ на Македонија, К а вадарци,
. 46. Ту царов Васил, роден 1922 година, Македонец, економски факултет, член на СК,'-учесник во
НОВ на Македонија, член на Р К СОРНМ, Скопје,
47. Балаш Шпреса, родена 1956 година. Албанка,
средно образование, член на СК, член на РК
ССММ, Скопје,
;
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48. Крлиу Мети, роден 1923 година, Албанец,
педагошка академија, член на ОК, учесник во
НОВ, член на РО на СЗБ од НОВ на Македонија,
•Скопје.
49. Лахтова Ката, родена 11924 година. Македонка, гимназија, учесник во НОВ, член на ЦК
СКМ, Скопје,
50. Муареми Џемаил, роден 1938 година, Албанец, виша економска школа, член на СК, член на
РК ОСРНМ. Гостивар,
51. Теговски Васко, роден 1926 година, економско училиште, член на СК, член на Р К ССРНМ,
Скопје,
,
•
52. Мемидиновска Афродита, родена 1952 година, Албанка, педагошка академија, член на СК,
на СОМ, Скопје.
53. Георгиева — Андреевиќ Славка, родена 1926
година, Македонка, филозофски факултет, член на
СК, член на Советот на СОМ, Скопје,
54. 'Станковски Бошко, роден 11925 година, Македонец, висока политичка школа, член на ЦК
СКМ, учесник во НОВ, Скопје,
55. Даути Инает, роден 1931 година, Албанец,
виша педагошка школа, член на Ц К ОКМ, Струга,
56. Ќерим Асан, роден 1921 година, Турчин, *
правен факултет, член на ОК, учесник во НОВ,
член на Р К ССРНМ. Скопје,
57. Нурединовски Мемед, роден 1933 година,
Македонец, економски факултет, член на СК, член
на Советот на СОМ, Скопје,
58. Папеш Томислав, роден 1931 година, Македонец, технички факултет, член на СК, член на
Р К ОСРНМ, Скопје,
59. Вељковиќ Душан, роден 1934 година, Југословен, доктор на економски науки, член на ЦК
СКМ, Скопје,
60. Идризи Идриз, роден 1924 година, Албанец,
виша педагошка академија, член на СК, учесник
во НОВ, член на Р К ССРНМ, Тетово.
Листата на кандидатите на делегатите на Општествено-политичкиот собор на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија е утврдена
на Републичката кандидациона конференција на
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, на седницата одржана на 30 март 1982
година.
Бр. 27-24
31 март 1982 година
Скопје
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА -КОМИСИЈА
Секретар,
Претседател,
Данчо Стојчески, е. р.
Димитар Солев, е. р.
Членови:
1. Саид Саид, е. р.
'2. Васко Костојчиновски, е, р.
3. Томе Несторовски, е. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ
209.
Врз основа на член 139 од Уставот на СРМ,
член 579 од Законот за здружениот труд („Службен
лист на СФРЈ", бр'. 53/76), Собранието на СР Македонија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Републичката заедница на насоченото образование,
Републичката заедница за основно образование и
Сојузот на социјалистичката младина на Македонија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР
ЗА ЗАСТАПЕНОСТА И ИЗУЧУВАЊЕТО НА
СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Со овој општествен договор се обезбедуваат основи за:

— рамномерна застапеност во изучувањето на
странските јазици во организациите на здружен
труд за основно воспитание и образование и во
организациите на здружен труд во средното образование и воспитание;
— унапредување на изучувањето на странските јазици и
— задоволување ,на интересите на учениците 4 и
потребите на здружениот труд за изучување и познавање на странските јазици.
Член 2
Во организациите за основно воспитание и образование и во организациите за средно образова^
ние, ученикот задолжително учи еден од следните
странски јазици: англиски, германски, руски и
француски.
З а потребите на здружениот труд и интересите на учениците, наместо јазиците од став 1 на
овој член, организациите за средно образование
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можат да ч воведат учење на други странски јазици.
Член 3
Остварувањето на овој општествен договор,
како и условите за неговото спроведување, се
обезбедува со самоуправна спогодба меѓу организациите за основно воспитание и образование, организациите за средно образование, општинската самоуправна интересна заедница на образованието,
соодветната самоуправна интересна заедница на
насоченото образование, собранието на општината,
општинската конференција на ССРНМ и општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина.
Член 4
Со Самоуправната спогодба од член 3 на овој
општествен договор се обезбедува рамномерна застапеност во изучувањето на странските јазици на
подрачјето на општината и се утврдува кој странски јазик ќе се изучува во одделни организации
на здружен труд за основно воспитание и образование, односно во организации на здружен труд
во средното образование и воспитание (во натамошниот текст: организации во основното воспитание и образование и организации за средно образование).
Изучувањето на еден од странските јазици од
член 2 став 1 на овој договор треба да биде застапено со најмалку 10%, а најмногу странски јазици 50% од популацијата на учениците во општината кои изучуваат странски јазици.
Во општините во кои има во популацијата на
IV одделение во основното образование помалку од
20 паралелки, можат да се изучуваат најмалку два
странски јазика.
Член 5
За задоволување на интересите на учениците,
организациите за основно воспитание и образование и организациите за средно образование, во договор со соодветните самоуправни интересни заедници на образованието, овозможуваат факултативно изучување на еден од странските јазици
предвидени во член 2 став 1 на овој договор.
Член б
Кога постои општествен интерес на учениците,
организациите за основно воспитание и образование се договараат со општинската самоуправна интересна заедница за образование за изучување на
странските јазици и порано отколку што е предвидено со планот и програмата за воспитно-образовната дејност.
Член 7
Ученикот во организацијата за средно образование продолжува со учење на странскиот јазик
што го учел во организацијата за основно воспитание и образование. Ученикот може да продолжи
да го учи како задолжителен странски јазик јазикот што го учел факултативно во организацијата за основно воспитание и образование.
Член в
З а постигнување на што подобар квалитет во
учењето на странските јазици, две или повеќе организации за воспитанието и образованието можат
меѓусебно или со специјализираните организации
за учење на странски јазици и со работничките и
народни универзитети, а во согласност со соодветните самоуправни интересни заедници на образованието, да осигураат, спогодбено, наставен кадар,
простор и опрема.
Член 9
За да се обезбеди изучување и негување на
историското и културното наследство на нашите
народи и народности и развој и унапредување на
одделни подрачја на науката, организациите за
средно образование, според искажаните потреби на
организациите на здружен труд и општествената
заедница, во согласност со соодветните самоуправни интересни заедници на образованието, воведуваат факултативно учење и на латинскиот, старогрчкиот, односно старословенскиот јазик.
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Член 10
За поуспешно учење на странските јазици,
.нивната рамномерна застапеност за задоволување
на интересите на ученикот и потребите на здружениот труд, организациите за воспитание и образование и самоуправните интересни заедници на
образованието го утврдуваат
најмалиот број на
ученици во групата за учење на странскиот јазик.
Член 11
Учесниците се договорија спроведувањето на
овој општествен договор да го следат за основното образование и воспитание заводите за унапредување на предучилишното и основното воспитание
и образование, а за средното — Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.
Заводите од став 1 на овој член се должни да
ги известуваат учесниците на Договорот за неговата реализација.
Член 12
Измени и дополнувања на овој општествен договор се вршат на начин и постапка по кои Договорот е склучен.
Член 13
Овој општествен договор во името на учесниците го склучуваат нивните овластени органи.
Член 14
Учесниците се договорија одредбата од член 4
став 2 на овој договор да се реализира најдоцна во
рок од пет години од денот на влегувањето во сила
на Договорот, а динамиката на реализацијата да се
определи со самоуправна спогодба од член 4 на
овој договор.
Член 15
Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Овој општествен договор го потпишуваат:
1. За Собранието на СР Македонија,
Анатоли Дамјански, е. р.
2. За Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,
Лаза Крстески, е. р.
3. З а Сојузот на синдикатите на Македонија,
Будимка Романо, е. р.
4. За Републичката заедница на насоченото образование,
м-р Панче Соколов, е. р.
5. З а Републичката заедница на основното образование,
Марија Закоска, е. р.
6. За Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,
Гордана Стошић, е. р.
7. За Стопанската комора на Македонија,
Кирил Роглев, е. р.

210.
Заради спроведувањето на задачите утврдени
со Резолуцијата за политиката на остварување на
Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 198(1 до 1985 година
во 1982 година („Службен весник на СРМ", бр.
42/81), а. врз основа на член 136 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, самоуправните интересни заедници на насоченото образование формирани за територијата на Републиката, Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование и
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самоуправните интересни заедници на научните
дејности формирани за територијата на Републиката склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ПРЕКУ РЕПУБЛИЧКИТЕ
САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО
1982 ГОДИНА
Член 1
Учесниците во оваа спогодба (корисници на
општествени средства) се согласија, во согласност
со политиката утврдена во точката 2.6, потточките
(3) и (4) од Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981
до 1985 година во 1982 година, вкупните средства
од придонесите од доходот и личните доходи кои
служат за финансирање на заедничките потреби
преку републичките самоуправни интересни заедници од општествените дејности во 1982 година,
да се движат во рамките утврдени со оваа спогодба,
Член 2
Како средства од член 1 на оваа спогодба се
сметаат вкупните средства кои се евидентираат
во Службата на општественото книговодство на
СР Македонија во Извештајот за наплата на приходите на општествено-политичките заедници и
нивните фондови, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивната распределба по корисници (образец
„Б-2"1).
Член 3
Учесниците во оваа спогодба се согласија средствата од член 1 на оваа спогодба во 1982 година,
во глобал да изнесуваат 3.260 милиони динари.
Средствата од став 1 на овој член по одделни
корисници се утврдуваат:
во мил. дин.
1. Самоуправни интересни заедници на
насоченото образование
2.370
2. Републичка самоуправна интересна
заедница за основно образование
640
3. Самоуправни интересни заедници на
научните дејности
250
Средствата од став 1, точка 1 и 3 на овој член
по пооделни самоуправни интересни заедници образувани на територијата на Републиката ќе се
распоредат врз основа на самоуправни спогодби
меѓу гранските заедници.
Член 4
Учесниците во оваа спогодба се согласија најмалку 15% од средствата на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, утврдени во член 3 точка 2 на оваа спогодба,
да се користат за учество во финансирањето на
изградбата и опремувањето на училишен простор
за основното образование врз основа на програмата што ќе ја донесе Републичката самоуправна
интересна заедница за основно образование.
Член 5
Динамиката на користењето на средствата од
член 3 на оваа спогодба по тримесечја може да се
движи најмногу до остварените средства во соодветните тримесечја во 1981 година зголемени за:
— 19,1% к а ј насоченото образование,
— 20,0% к а 3 основното образование и
— 17,4% к а ј научните дејности.
Член 6
Учесниците во оваа спогодба се согласија, врз
основа на тримесечни биланси и процени за остварувањето на приходите во текот на годината, да
преземаат мерки приходите да се остварат во рамките утврдени со оваа спогодба.
Ако според податоците на Службата на општественото книговодство на С Р Македонија се
утврди дека остварените приходи во претходното
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тримесечје се поголеми од договорените според член
5 на оваа спогодба, тој корисник ќе изврши соодветно намалување на обврските на стопанството
за наредното тримесечје.
Член 7
Учесниците во оваа спогодба се согласија, доколку определен корисник на средства не донесе
одлука од член 6 став 2 на оваа спогодба, Службата на општественото книговодство на СР Македонија, врз основа на податоците за остварените
приходи на одделен корисник за три,- шест и
девет месеци, повеќе уплатените приходи да ги
издвои на посебни сметки.
Повеќе уплатените приходи можат да се користат во наредното тримесечје доколку приходите за тоа тримесечје не се остварат според утврдената динамика од член (5 на оваа спогодба.
Учесниците во оваа спогодба се согласија Службата на општественото книговодство на СР Македонија да преземе мерки за престанување на
обврската за издвојување на средства за односниот корисник на оваа спогодба ако договорениот
годишен износ, заедно со издвоените средства на
посебни сметки, е остварен во целина.
Учесниците во оваа спогодба се согласија да
склучат договор со Службата на општественото
книговодство на СР Македонија за извршување на
мерките од став 3 на овој член.
Член 8
Изменување и дополнување на оваа спогодба
може да се врши според постапката по која е и
склучена.
Член 9
Оваа спогодба е потпишана на 24 февруари
1982 година, а ќе се применува за 1982 година.
Член 10
Оваа спогодба ќ е се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 11-1891/1-811
24 февруари 1982 година
Скопје
П О Т П И С Н И Ц И:
1. За Извршниот совет на Собранието на
СРМ,
Ристо Филиповски, е. р.
2. За Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование,
Марија Заковска, е. р.
3. За Самоуправната интересна заедница
на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и
црната металургија,
Петар Горковски, е. р.
4. За Самоуправната интересна заедница
на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија,
дипл. инж. Иван Ристевски, е. р.
5. За Самоуправната интересна заедница
на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија
и индустријата за чевли, кожи и гума,
д-р Владан Златановиќ, е. р.
6. За Самоуправната интересна заедница
на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија,
проф. д-р Стево Матески, е. р.
7. За Самоуправната интересна заедница
на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата за тутун и прехранбената индустрија,
проф. Вељан Вељановски,. е. р.
8. За Самоуправната интересна заедница
на насоченото образование во сообраќајот и врските,
дипл. инж. Драган Димитров, е. р.
9. З а Самоуправната интересна заедница
на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занает-
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чиството и комуналните дејности,
Методија Јавашоски, е. р.
10. За Самоуправната интересна заедница
на насоченото образование во здравството и социјалната заштита,
д-р Перко Колевски, е. р.
11. За Општата заедница на насоченото
образование,
Тодор Дончев, е. р.
12. За Самоуправната интересна заедница
на научните дејности во рударството,
црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и
соодветните трговски дејности,
м-р Тодор Ановски, е. р.
13. За Самоуправната интересна заедница
на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на
земјоделски и сточарски производи,
шумарството, преработката на дрво и
соодветните трговски дејности,
д-р Мирослав Ѓорѓевиќ, е. р.
14. За Самоуправната интересна заедница
на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности,
индустријата на градежни материјали,
сообраќајот и врските и соодветните
трговски дејности,
инж. Сејдо Теофиловски, е. р.
15. За Самоуправната интересна заедница
на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и
хартија и соодветните трговски
дејности,
д-р Христо Стамболиев, е, р,
*
16. За Самоуправната интересна заедница
на научните дејности во-фармацевтската . и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности,
д-р Петар Тофовиќ, е. р.
17. За Општата самоуправна интересна заедница на научните дејности,
д-р Ристо Бузалков, е. р.

КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет О. Сол.
О со ООЗТ — Скопје, ООЗТ — Институт за полјоделство и градинарство — Скопје
распишува
КОНКУРС
за реизбор и избор на следните работни места:
— преизбор на еден наставник во звањето редовен професор по предметот Наводнување;
— преизбор на еден наставник во звањето редовен професор по предметот Општо по л ј одел ство
со агроекологија;
— избор на еден работник во сите научни звања во Заводот за градинарство и цвеќарство.
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите
пропишани со Законот за високото образование на
СРМ и согласно донесениот Правилник за утврдување на критериумите за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.
Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за полјоделство и градинарство — Скопје.
Кон пријавата, кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, список на научни
и стручни трудови и по еден примерок од самите
трудови.
Пријавата, кусата биографија и списокот на научните и стручните трудови, се поднесуваат во
четири примероци.
Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.
Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.
(85)
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Врз основа на член 168 од Законот за здружениот труд, член 7 и 8 од Законот за работните односи на СРМ и член 13, 17, 18, 21, 22 и 24 од
Правилникот за работните односи, Советот на ООЗТ
Клиника за гинекологија и акушерство при РО
Медицински факултет во Скопје
распишува
КОНКУРС
за прием на еден дипломиран правник со положен правосуден испит на неодредено време за
вршење на општи, правни и самоуправни работи
во Клиниката.
Кандидатите покрај општите услови за засновање на работен однос, предвидени со одредбите на
Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
— да се дипломирани правници,
— да имаат положено правосуден испит и
— работен стаж^зд најмалку 5 години.
Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од
објавувањето на конкурсов.
Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок
од 30 дена по истекувањето на рокот за поднесување на пријавите.
Пријавите со документацијата за исполнување
на општите и посебните услови се поднесуваат до
ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при
РО Медицински факултет во Скопје — „Водњанска" 17.
Ненавремено и без докази поднесени пријави
нема да се земаат предвид при одлучувањето за
изборот на кандидатот.
(86)
Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје ООЗТ Институт за проучување на почвите —
Скопје
распишува
КОНКУРС
за избор на следните работни места:
— еден наставник во сите звања по предметот
агрохемија за лозаро-овоштарска насока;
— избор на едно лице во сите стручни звања
по агрохемија.
Кандидатот треба да ги исполнува условите
пропишани со Законот за високото образование на
СРМ, Законот за организирање на научните дејности на СРМ и согласно донесениот Правилник ч
за утврдување на критериуми за пополнување на
наставните, научните и стручните звања во Р О
Земјоделски факултет — Скопје.
Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт
за проучување на почвите — Скопје.
Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни
и научни трудови и по еден примерок од самите
трудови.
Пријавата, кусата биографија и списокот на
стручните и научните трудови се поднесуваат во
4 примероци.
Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.
Некомплетни документи
нема да се земаат *
предвид при разгледувањето.
(87)
Врз основа на член 915 од Законот за редовните судови („Службен весник на СОРМ" број 17/79),
Собранието на Социјалистичка Република Македонија
О Б Ј А В У В А
дека ќе врши избор на:
— двајца судии на Окружниот стопански суд
во Скопје и
— еден судија на Окружниот стопански суд
во Штип.
Заинтересираните треба да поднесат пријави
до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на
изборите и именувањата, во рок од 15 (петнаесет)
дена сметано од денот на објавувањето.
Комисија за прашања на изборите *
и именувањата
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ните во 1982 година што се водат како ,
депозит во Народната банка на МакеСтрана
донија — — — — — — — — — 246
92. Закон за дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на рта111. Одлука за компензација на дел од згонувањето
— — — — — — — — 241
лемените трошоци на Хемиската индустрија „Велес" — Титов Велес — — — 247
93. Одлука за избор на судии на Врхов112. Одлука за изменување и дополнување
— — — 241
ниот суд на Македонија
на Одлуката за издвојување на средства
94. Одлука за избор на судија на Стопанод малопродажната цена на моторниот
скиот суд на Македонија и избор и разбензин и плинското масло на посебна
решување на судии во окружните стосметка за отплата на обврските по заепански судови во Скопје и Штип — — 241
мот за изградба и реконструкција на па95. Одлука за именување заменици на јавтиштата
— — — — — — — — 247
ниот обвинител на Македонија и на ок113. Одлука за изменување и дополнување
ружниот јавен обвинител во Битола — 24?
на Одлуката за определување на виси96. Одлука за разрешување и именување
ната на малопродажната цена на бензипретседател и именување член на Одбонот и плинското масло наменети за изрот за доделување на наградата „Мито
градба, реконструкција и одржување на
Хаџивасилев — Јасмин"
— — — 242
патиштата — — — — — — — — 247
97. Одлука за разрешувања и именување
114. Одлука за продолжување на важноста
претставници на општествената заедница
на Одлуката за премија на кравјо и овво Советот на Републичкиот завод за
чо млеко — — — — — — — — 248
здравствена заштита во Скопје — — 242
115. Одлука за изменување на Одлуката за
98. Одлука за именување претставници на оппродолжување на важноста на Одлукаштествената заедница во конкурсните
та за компензација на цената на прескомисии за именување индивидуални
ното кравјо млеко — — — — — — 248
работоводни органи во ОЗТ за заштита
116. Одлука за образување Комисија за станна националните паркови — — — — 243
дардизација на географските имиња — 248
99. Одлука за разрешување и именување
117. Одлука за определување мерка на непретставници на општествената заеднипосредна општествена контрола на цеца во Советот на Центарот за образованите — определување највисоко ниво на
ние на кадри за безбедност и општецените на електричната енергија на
ствена самозаштита во Скопје — — — 243
прагот на преносот и на прагот на дис100. Одлука за именување претставници на
трибуцијата
— — — — — — — 248
општествената заедница во комисиите
118. Решение за разрешување и именување
за изготвување предлог за избор на копретставници на општествената заеднилегијални работоводни органи — — — 243
ца во Советот на работната организа101. Одлука за разрешување и именување
ција ^ Македонски
народен театар —
претставници на општествената заедниСкопје — — — — — — — — — 249
ца во Советот на Болницата за нервни и
119. Решение за разрешување и именување
душевни болести — Бардовци — — — 244
претставници на општествената заедни102. Одлука за разрешување и именување
ца во Советот на работната организаципретставник на општествената заедница
ја за промет, производство и прикажуво Советот на Институтот за фолклор
вање филмови „Македонија-филм" —
„Марко Цепенков" во Скопје — — — 244
Скопје — — — — — — — — — 249
103. Одлуку за давање согласност на Стату120. Решение за именување претставници на
тот на
Новинско-издавачката работна
општествената заедница во Советот на
организација Службен весник на СРМ
Републичкиот завод за заштита на прина одредбите што се однесуваат на уреродните реткости — — — — — — 249
дувањето на „Службен весник на СРМ"
121. Решение за
именување претставници
и на остварувањето на посебниот општена општествената заедница во Советот
ствен интерес — — — — — — — 244
на Републичкиот завод за конзерваци104. Одлука за потврдување на Самоуправја и реставрација — — — — — — 250
ната спогодба за здружување во Репуб122. Решение за давање на согласност за
личка самоуправна интересна заедница
именување директор
на Републичкиот
за старосно осигурување на земјоделците 245
завод за здравствена заштита — — — 250
105. Одлука за потврдување на Статутарна123. Листа на кандидати на избор на делета одлука за изменување и дополнување
гати во Сојузниот собор на Собранието
на Статутот на Републичката заедница
на СФРЈ
— — — — — — — — 250
на културата — — — — — — — 245
106. Одлука за потврдување на Статутот на
124. Листа на кандидати за делегати во ОпРепубличката самоуправна интересна заштествено-политичкиот собор на Собраедница за старосно осигурување на земнието на Социјалистичка Република Мајоделците
— — — — — — — — 245
кедонија
— — — — — — — — 261
107. Одлука за изменување и дополнување
Општествени договори и самоуправни
на Одлуката за висината на придонесот
спогодби
за насочено образование — — — — 246
209. Општествен договор за застапеноста и
108. Одлука за избор на членови на Одборот
изучувањето на странските јазици во
за доделување на првомајската награда
организациите за основно воспитание и
на трудот — — — — — — — — 246
образование и организациите за средно
109. Програма за учество на Републиката за
образование
— — —
— — — 252
изградба и реконструкција на локални
210. Самоуправна спогодба
за утврдување
. патишта во Социјалистичка Република
висината на средствата за финансирање
Македонија во периодот од 1981 до 1985
на заедничките потреби во областа на
година — — — — — — — — — 246
образованието и научните дејности преНО. Одлука за намените, начинот и условику републичките самоуправни интересни
те за користење на слободните парични
заедници во 1982 година — — — — 253
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