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што Собранието на Социјалистичка Републи-

ка Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 10 март 1978 го-
дина. 
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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 ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО 

I — ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот 

на вршењето на електростопанската дејност, обврс-
ките за основање на самоуправни интересни заед-
ници во областа на електростопанството и начела-
та за нивната организација, остварување на посеб-
ниот општествен интерес во електростопанската 
дејност, како и основните односи меѓу организа-
циите на здружениот труд во областа на електро-
стопанството и корисниците на нивните услуги, 
што поблиску самоуправно се уредуваат со општи-
те самоуправни акти на организациите на здру-
жениот труд, месните заедници, интересните за-
едници и други организации и заедници, со плано-
вите и другите акти на органите на општествено-
политичките заедници, со општествени договори и 
самоуправни спогодби и други видови на меѓусеб-
на соработка, со одлучување и договарање меѓу за-
интересираните општествени субјекти. 

Член 2 
Општествениот и материјалниот развој, теков-

ната и развојната политика во електростопанската 
дејност непосредно ја утврдуваат и остваруваат ра-
ботниците во организациите на здружениот труд, 
работните луѓе и граѓаните во месните заедници, 
самоуправните интересни заедници и другите са-
моуправни организации и заедници преку своите 
делегации и делегати во самоуправните интересни 
заедници и собранијата на општествено-политич-
ките заедници. 

Работниците, работните луѓе и граѓаните во 
организациите и заедниците од став 1 на овој член, 
се должни при планирањето да ги применуваат на-

учните, техничките и технолошките достигнувања 
и целисходно и рационално да ги користат опште-
ствените средства, вкупните потенцијали, природни 
и други услови за работа, со цел да ја зголемат 
производноста и ефикасноста на трудот. 

Член 3 
Плановите и програмите за работа и развој на 

организациите на здружениот труд во областа на 
електростопанството се донесуваат и остваруваат 
во односи на соработка и меѓусебна зависност што 
произлегуваат од здружувањето на трудот и сред-
ствата во тие организации, во согласност со само-
управните спогодби и општествените договори што 
тие ги склучуваат. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд, самоуправ-

ните интересни заедници и другите самоуправни 
организации и заедници во областа на електросто-
панството ги усогласуваат своите планови и прог-
рами за работа и развој и со плановите и програ-
мите за работа и развој на другите самоуправни 
организации и заедници со кои имаат определени 
заеднички интереси и цели, како и со плановите 
на општествено-политичките заедници. 

Член 5 
Општествено-политичките заедници, во рамки-

те на своите права и должности утврдени со Уста-
вот и со закон, врз основа на заеднички утврдените 
можности и услови за развој на електростопанство-
то како целина и врз основа на заеднички усогла-
сените интереси, ја утврдуваат политиката и раз-
војот на електростопанството и во согласност со 
тоа ја насочуваат општествената репродукција врз 
основа на самоуправните социјалистички опште-
ствено-економски односи. 

Член 6 
Ако со самоуправно спогодување и општестве-

но договарање не се обезбеди извршување на по-
литиката на развојот и општествената репродук-
ција во областа на електростопанството, Републи-
ката може да утврди обврска за здружување на 
средства за таа цел и да пропише други мерки 
заради извршување на тие задачи. 

Член 7 
Општествено-политичките заедници, непосред-

но и преку самоуправните интересни заедници и 
организациите на здружениот труд во областа на 
електростопанството, на кои им се пренесуваат и 
јавни овластувања, како и преку соодветни орга-
ни и научно-истражувачки организации на здру-
жениот труд, ја следат состојбата, го поттикнуваат 
развојот и рамномерно^ задоволување со елек-
трична енергија во согласност со тековните и раз-
војните потреби, го следат и поттикнуваат унап-
редувањето на самоуправните односи и организа-
цијата и функционирањето на електростопанството, 
унапредувањето на соработката со електростопан-
ските организации на другите републики и покраи-
ни и електроенергетскиот систем на Југославија во 
целина, вршат општествен и стручен надзор и пре-
земаат други мерки од општ интерес. 
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Член 8 
Со цел за усогласување на меѓусебните односи, 

правата, обврските и одговорностите, обезбедување 
на технолошкото единство, усогласување на пла-
новите и програмите за работа и развој, проширу-
вање на материјалната основа на трудот, зголе-
мување на постојните и изградба на нови елек-
тростопански објекти, организациите на здруже-
ниот труд во областа на електростопанството и 
другите заинтересирани организации и заедници и 
корисниците на електрична енергија, како и дру-
ги организации и заедници се здружуваат во са-
моуправни интересни заедници и во нив самоуп-
равно ги уредуваат меѓусебните односи. 

II — УСЛОВИ И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА 
ЕЛЕКТРО СТОПАНСКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 9 
Под електростопанска дејност (електросто-

панство), во смисла на овој закон, се подразбира 
производството, пренесувањето и дистрибуцијата на 
електрична енергија. 

Член 10 
Под производство на електрична енергија, во 

смисла на овој закон, се подразбира произведување 
на електрична енергија за други корисници. 

Под пренесување на електрична енергија, во 
смисла на овој закон, се подразбира пренесување 
на електрична енергија за дистрибуција, за директ-
ните потрошувачи и други електроенергетски сис-
теми. 

Под дистрибуција на електрична енергија, во 
смисла на овој закон, се подразбира разнесување 
и испорака на електрична енергија на дистрибу-
тивните потрошувачи. 

Потрошувачи на електрична енергија, во смис-
ла на овој закон, се општествено-правните лица, 
граѓаните и граѓанско-правните лица, кои се прик-
лучени на преносната и дистрибутивната мрежа. 

Член 11 
Организациите на здружениот труд во облас-

та на електростопанството можат да вршат само 
една од следните основни електростопански дејнос-
ти: производство, пренос или дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Член 12 
Електроенергетскиот систем е единствена тех-

рголошка целина што ја сочинуваат дејностите: 
производство, пренос и дистрибуција на електрична 
енергија. 

Електроенергетскиот систем на Социјалистич-
ка Република Македонија со електроенергетските 
системи на другите социјалистички републики и ав-
тономни покраини е поврзан во југословенскиот 
електроенергетски систем и како составен дел на 
тој систем се поврзува со електроенергетските сис-
теми на други земји. 

Член 13 
Производство на електрична енергија вршат 

организациите на здружениот труд на кои им е тоа 
основна дејност, организирани или основани за 
подрачјето на една или повеќе општини, енергет-
ски базен или слив. 

Пренос на електрична енергија врши органи-
зацијата на здружениот труд чија основна дејност 
е пренос на целата територија на Републиката. 

Дистрибуција на електрична енергија вршат 
организациите на здружениот труд чија основна 
дејност е дистрибуција и се врши на подрачјето 
на една или повеќе општини. 

Член 14 
Основна организација на здружениот труд за 

производство на електрична енергија може да се 

организира ако, покрај општите услови утврдени 
со закон, располага со електростопански објекти 
за производство на електрична енергија со снага 
поголема од 10 мегавати. 

Член 15 
Заради обезбедување на единството на електро-

енергетскиот систем на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, што особено се остварува со усог-
ласување на плановите и програмите за развој, 
проширување на материјалната основа на трудот, 
проширување на постојните и изградба на нови 
електростопански објекти, здружување на средст-
вата, управување со работата на електроенергет-
скиот систем и вршење на диспечерски работи, ку-
попродажба на електрична енергија на преносна-
та мрежа, набавка и размена, односно увоз и извоз 
на електрична енергија, како и заради остварување 
на други заеднички интереси во работата и рабо-
тењето, организациите на здружениот труд од об-
ласта на: производството, преносот и дистрибуци-
јата на електричната енергија се здружуваат во 
соодветен повисок облик на трудот и средствата. 

Во соодветниот повисок облик на здружување 
од став 1 на овој член можат да го здружуваат 
трудот и средствата и организации на здружениот 
труд од областа на образованието и науката, како 
и организации на здружениот труд за проектирање, 
производство и монтажа на опрема за потребите на 
електростопанството. 

Член 16 
Односите меѓу организациите на здружениот 

труд во областа на електростопанството и корис-
ниците на електрична енергија се уредуваат во 
согласност со општите услови за испорака на елек-
трична енергија, тарифните системи и тарифните 
ставови за испорака на електрична енергија, одред-
бите на самоуправните спогодби за здружување во 
самоуправните интересни заедници и други акти 
на самоуправните интересни заедници, во соглас-
ност со овој закон. 

Член 17 
Општите услови за испорака на електрична 

енергија, како и условите за запирање на испора-
ката ги утврдува Републичката заедница. 

Член 18 
Со општите услови за испорака на електрична 

енергија се утврдуваат особено: 
— условите и начинот на давање на електро-

енергетска согласност за приклучување трошила на 
нови потрошувачи на електрична енергија или за 
зголемување на приклучната сила на трошилата 
на постојните потрошувачи; 

— условите, роковите и начинот на склучува-
ње на договорите за испорака на електрична енер-
гија, минималните обврски во поглед на трајно и 
континуирано снабдување на потрошувачите со 
квалитетна електрична енергија и минималните об-
врски на купувачот, односно продавачот; 

— условите за вршење на ремонт и поправки 
поради кои неминовно доаѓа до престанување на 
испораките на електрична енергија, како и начи-
нот и времето на известување на потрошувачите за 
тие прекинувања; 

— условите и начинот на ограничување, од-
носно усогласување на испораката на електрична 
енергија на потрошувачите во случај на општ не-
достиг или влошување на квалитетот на електрич-
на енергија, како и рокот во кој потрошувачите 
мораат да се известат за тоа; 

— условите и начинот на запирање на испора-
ката на електрична енергија; 

— начинот на плаќање на електрична енерги-
ја, попустите и бонификациите и 
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—- висината на испалите што треба да им се 
плаќаат на купувачите, односно потрошувачите во 
случај на прекинување, ограничување на испорака-
та или испорачување на неквалитетна електрична 
енергија, односно што ќе се бараат ако купувачот 
односно продавачот не ги извршил своите обврски. 

Општите услови за испорака на електрична 
енергија се објавуваат во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Член 19 
Организацијата на здружениот труд е должна 

купувачите, односно потрошувачите чии трошила 
се приклучени на нејзината мрежа трајно и конти-
нуирано да ги снабдува со електрична енергија во 
согласност со општите услови за испорака на елек-
трична енергија и склучените договори. 

Член 20 
За приклучување на нови потрошувачи на 

електрична енергија, за зголемување на приклуч-
ната моќ на трошилата на постојните потрошува-
чи, освен за домаќинствата, потребна е електро-
енергетска согласност од организацијата на здру-
жениот труд во електростопанството. 

Условите за давање на електростопанска сог-
ласност ги одредува Републичката заедница. 

Член 21 
Месните заедници и други општествени субјек-

ти можат во согласност со одредбите на овој закон, 
да градат електроенергетски објекти со цел за елек-
трификација на одделни подрачја и за задоволу-
вање на одредени потреби. 

Ако организацијата на здружениот труд во 
електростопанството склучила договор, односно да-
ла електроенергетска согласност за приклучување 
на електроенергетските објекти од став 1 на овој 
член должна е, по барање на инвеститорот, да ги 
преземе како свои основни средства електросто-
панските објекти и постројки, . односно мрежа и 
припадните уреди заклучно со постројките на мес-
тото на предавањето на електрична енергија. 

Член 22 
Доколку организацијата на здружениот труд 

во електростопанството не е во можност да ја ис-
порачува договорената електрична енергија (сушен 
период и други последици од природни непогоди, 
општ недостиг на електрична енергија во југословен-
скиот електроенергетски систем), или поради не-
предвидените околности производството или набав-
ката на електрична енергија се намали толку што 
ја загрозува стабилноста на целокупниот електро-
енергетски систем во Републиката или на пооддел-
ни подрачја (општ недостиг на електрична енер-
гија), испораката на електричната енергија ќе се 
ограничи на потрошувачите под условите и начи-
нот што ќе го определи Републичката интересна 
заедница. 

Општ недостиг на електрична енергија ќе се 
смета дека постои: 

1.ако расположливата електрична енергија во 
електроенергетскиот систем на организациите во 
електростопанството е за најмалку 10 отсто помала 
од планираната електрична енергија со електро-
енергетскиот биланс; 

2. ако со оглед на положбата во акумулациите, 
односно резервите на гориво се предвидува во прет-
стојниот временски период од 10 или повеќе дено-
ви, да дојде до уште поголемо намалување на про-
изводството на електрична енергија од наведеното 
во точка 1 на овој став. 

Член 23 
Ограничувањата на испорака на електрична 

енергија од член 22 на овој закон организациите на 
здружениот труд во областа на електростопанство-
то се должни преку средствата за јавно информи-
рање да ги објават најмалку 48 часови порано. 

Организациите на здружениот труд во областа 
на електростопанството се должни во случај на 
примена на ограничувањата од член 22 на овој за-
кон претходно писмено да ги известат специјал-
ните, односно големите потрошувачи и другите 
потрошувачи, ка ј кои се заведуваат побитни огра-
ничувања за траењето и обемот на ограничувањето. 

Член 24 
Републичката заедница ги определува условите 

и начинот на обештетување на потрошувачите на 
електрична енергија во стопанството во случај на 
редукција на електрична енергија. 

Член 25 
Врз основа на можностите за производство, на-

бавка и испорака на електрична енергија, како и 
на склучените долгорочни договори за испорака на 
електрична енергија и потребите на потрошувачи-
те, организациите на здружениот труд во областа 
на електростопанството ги утврдуваат своите го-
дишни електроенергетски биланси со кои ги усог-
ласуваат обемот и динамиката на производството, 
односно потрошувачката на електрична енергија. 

Член 26 
Годишните електроенергетски планови ги доне-

суваат организациите на здружениот труд во об-
ласта на електростопанството до 15 октомври во 
тековната, за наредната година. 

Републичката заедница го утврдува и го усог-
ласува годишниот електроенергетски биланс на Ре-
публиката до 15 ноември во тековната за наред-
ната година. Годишниот електроенергетски биланс 
на Републиката се утврдува во согласност со Резо-
луцијата за општествено-економскиот и социјал-
ниот развој на Републиката. 

На годишниот електроенергетски биланс на Ре-
публиката дава согласност Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија до 31 декември во тековната за наредната 
година. 

III — ЗДРУЖУВАЊЕ ВО САМОУПРАВНИ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 27 
Организациите на здружениот труд од областа 

на електростопанството и корисниците на нивните 
услуги, месните заедници, општествените органи-
зации, здруженијата на граѓаните и други орга-
низации и заедници основаат самоуправна интерес-
на заедница за подрачјето на една или повеќе 
општини (во натамошен текст: општинска заед-
ница). 

Организациите и заедниците и корисниците од 
став 1 на овој член можат да основаат основни за-
едници или единици. 

Организациите, заедниците и корисниците од 
став 1 на овој член можат да се здружуваат со 
други самоуправни организации и заедници зара-
ди задоволување на заедничките потреби и потре-
бите на корисниците. 

Член 28 
Општинските заедници се здружуваат во са-

моуправна интересна заедница за територијата на 
Републиката (во натамошен текст: Републичка за-
едница). 

Во Републичката заедница се здружуваат и ор-
ганизации на здружениот труд од областа на елек-
тростопанството, организирани и здружени во по-
висок облик на здружување на трудот и средства-
та, организации на здружениот труд — директни 
потрошувачи, односно нивните облици на здружу-
вање на трудот и средствата, заинтересираните оп-
штествени организации и други заинтересирани 
организации и заедници определени со Статутот на 
Републичката заедница. 

Бр. 10 — Стр. 203 11 март 1978 



Стр. 204 — Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 11 март 1978 

IV — ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕ-
СТВЕН ИНТЕРЕС ВО ВРШЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРО-

СТОПАНСКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 29 
Дејностите што ги вршат организациите на 

здружениот труд и самоуправните интересни заед-
ници во областа на електростопанството се дејности 
чие вршење е незаменлив услов за животот и ра-
ботата на граѓаните и за работата на организациите 
на здружениот труд во стопанските и општестве-
ните дејности од посебен општествен интерес. 

Член 30 
Собранието на општината дава согласност на 

самоуправната спогодба за здружување, статутот и 
програмата за развој на организациите на здру-
жениот труд од областа на електростопанството на 
чие подрачје се основани. 

На самоуправните општи акти од став 1 на овој 
член на организациите здружени во повисок об-
лик на здружување на трудот и средствата и на за-
едницата во електростопанството согласност дава 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 31 
На самоуправната спогодба за основање и на 

статутот на општинската заедница, односно основ-
ната заедница или единица, согласност дава собра-
нието на општината. 

На самоуправната спогодба за здружување, на 
статутот на Републичката заедница и на општи-
те услови за испорака на електрична енергија сог-
ласност дава Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, 

Член 32 
Индивидуалниот работоводен орган, односно 

претседателот на работоводниот орган на органи-
зациите на здружениот труд од областа на елек-
тростопанството организирани во повисок облик на 
здружување на трудот и средствата се именува во 
согласност со собранието на општината. 

Индивидуалниот работоводен орган, односно 
претседателот на работоводниот орган на организа-
цијата во која самоуправно се организирани и здру-
жени во повисок облик на здружување на трудот 
и средствата организациите на здружениот труд 
од областа на електростопанството се именува во 
согласност со Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Член 33 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија дава согласност на 
тарифниот систем и тарифните ставови. 

Член 34 
Ако самоуправната интересна заедница од об-

ласта на електростопанството не донесе одлука за 
плановите и програмите за развој или не донесе 
одлуки со кои се обезбедуваат условите за трајно 
и рационално користење на електроенергетски об-
јекти, собранието на општината, односно Собрание-
то на Републиката донесува одлука со која прив-
ремено се уредуваат тие прашања. 

Член 35 
Ако годишниот електроенергетски биланс на 

Републиката не се донесе на начин и во рокови 
утврдени со член 26 од овој закон, електроенергет-
скиот биланс на Републиката ќе го утврди Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Ако не се донесат општите услови за испорака 
на електрична енергија, тарифниот систем и та-
рифните ставови, како и критериумите за попуст 
за големите, односно специјалните потрошувачи, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија до нивното донесување ќе 
ги уреди овие прашања. 

Член 36 
Ако организациите на здружениот труд од об-

ласта на електростопанството, односно Републичка-
та заедница во случај на општ недостиг на елек-
трична енергија не преземат пропишани мерки за 
ограничување на испораката на електрична енер-
гија, односно ако тие мерки не обезбедат усогла-
сување на производството и потрошувачката на 
електрична енергија, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
ќе пропише ограничување како привремена мерка. 

V — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Со парична казна до 1.000.000 динари за сто-

пански престап ќе се казни организацијата на 
здружениот труд или друго правно лице ако врши 
стопанска дејност спротивно на член 11 од овој 
закон. 

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

Член 38 
Со парична казна до 100.000 динари за стопан-

ски престап ќе се казни организацијата на здру-
жениот труд во електростопанството ако испора-
чува електрична енергија спротивно на општите 
услови за испорака на електрична енергија и склу-
чените договори (член 19). 

Со парична казна до 8.000 динари ќе се казни 
за стопански престап од став 1 на овој член и одго-
ворното лице или друго лице во организацијата на 
здружениот труд. 

Член 39 
Со парична казна до 100.000 динари за стопан-

ски престап ќе се казни организацијата на здру-
жениот труд или друго правно лице ако приклучи 
нови трошила на електрична енергија или ја 
зголеми приклучната моќ на трошилата на постој-
ните потрошувачи без електроенергетска соглас-
ност (член 20). 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за стопански престап од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд. 

Член 40 
Со парична казна до 500.000 динари за стопан-

ски престап ќе се казни организацијата на здру-
жениот труд ако не ги преземе како свои основ-
ни средства електроенергетските објекти и построј-
ки, односно мрежа и припадните уреди од месните 
заедници, доколку претходно таа дала електроенер-
гетска согласност (член 21). 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за стопански престап од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд. 

Член 41 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок организацијата на здружениот труд 
или друго правно лице ако во случај на општ не-
достиг на електрична енергија не пристапи кон 
ограничување на потрошувачката на електрична 
енергија во границите одредени од Републичката 
интересна заедница (член 22). 

Со парична казна до 4.000 динари ќе се казни 
за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во организацијата на здружениот труд. 

Член 42 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за стопански престап организацијата на здруже-
ниот труд или друго правно лице ако преку сред-
ства за јавно информирање не ја соопшти одлу-
ката за ограничување на испораката на електрична 
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енергија, односно ако писмено не ги извести спе-
цијалните, односно големите и други потрошувачи 
на електрична енергија (член 22 и 23). 

Со парична казна до 4.000 динари ќе се казни 
за стопански престап од став 1 на овој член и 
одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд. 

Член 43 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се каз-

ни за стопански престап организацијата на здру-
жениот труд или друго правно лице ако не го до-
несе електроенергетскиот план до 15 октомври во 
тековната за наредната година (член 26 став 1). 

Со парична казна до 8.000 динари ќе се казни 
за стопански престап од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд. 

VI — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Организацијата на здружениот труд во облас-

та на електростопанството е должна да ги преземе 
како свои основни средства електроенергетските 
објекти и постројки, односно мрежа и припадните 
уреди од местото на предавањето на електричната 
енергија изградени од месните заедници и други 
општествени субјекти пред влегувањето во сила на 
овој закон и во случаите кога претходно не дале 
електростопанска согласност, ако тие објекти и пос-
тројки, односно мрежа и припадните уреди ги ис-
полнуваат пропишаните технички услови. 

Член 45 
Со електроенергетските објекти за производст-

во на електрична енергија со снага на генерато-
рите во електраната помала од 10 мегавати, изгра-
дени од организациите на здружениот труд во 
областа на електростопанството, управуваат орга-
низациите на здружениот труд во областа на дис-
трибуцијата на чие подрачје се изградени тие об-
јекти. 

Член 46 
Самоуправните интересни заедници се основаат 

и конституираат најдоцна во рок од 90 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 47 
Ако општинските самоуправни интересни за-

едници не се основаат во рокот определен со член 
40 на овој закон, Собранието, односно собранијата 
на општините ќе донесат одлука за нивното осно-
вање. 

Член 48 
Ако Републичката самоуправна интересна за-

едница за електростопанството не се основа во ро-
кот определен со член 46 на овој закон, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија ќе 
донесе одлука за нејзиното основање. 

Член 49 
Постојните организации на здружениот труд во 

областа на електростопанството се должни да ја 
усогласат својата работа со одредбите на овој за-
кон во рок од 12 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 50 
Предлог за склучување на самоуправна спо-

годба за здружување поднесува Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, доколку постојните организации на здру-
жениот труд во областа на електростопанството тоа 
не го сторат во рок од 12 месеци од влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 51 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи точката 9 од став 1 на член 22 од 

Законот за изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" број 35/73, 46/73, 9/74 
и 47/74). 

Член 52 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

93. 
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 
ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Центарот за странски ја -
зици во Скопје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 март 1978 година. 

Бр. 06-676 
10 март 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 ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Законот за Центарот за странски јазици во 

Скопје („Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија" бр. 27/65), во член 2 став 1 
зборот „установа" се заменува со зборовите: „орга-
низација на здружениот труд". 

Член 2 
Во член 3 алинеја 3 зборот „установи" се за-

менува со зборовите: „организации на здружениот 
труд". 

Член 3 
Член 6 се менува и гласи: 
„Заради остварување на посебниот општествен 

интерес, во управувањето со Центарот учествуваат 
и претставници на основните организации на здру-
жениот труд — корисници на услугите, на заин-
тересираните општествено-политички и други ор-
ганизации и на Републиката (претставници на оп-
штествената заедница). 

Со статутот на Центарот се определува бројот 
на претставниците на општествената заедница, кои 
организации и органи и колкав број свои претстав-
ници избираат, делегираат, односно именуваат. 

Собранието на СРМ го определува бројот на 
претставниците што тоа ги именува". 

Член 4 • 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Како работи од посебен општествен интерес 

во чие одлучување учествуваат и претставниците 
на општествената заедница се сметаат особено: 

— донесувањето на статутот на Центарот и на 
самоуправната спогодба за здружување; 

— донесувањето на плановите и програмите за 
развој; 
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— одлучувањето за основните намени за корис-
тење на средствата и за основните услови за здо-
бивање со доходот и за работењето; 

— претресувањето на општи прашања од рабо-
тата со слушателите, како и работата и резултати-
те од дејностите рт Центарот; 

— именувањето и разрешувањето на индиви-
дуалниот работоводен орган; 

— разгледувањето на предлози и претставки на 
граѓаните по прашања од општ интерес за работата 
на Центарот; 

— одлучувањето по приговори на кандидатите 
за одбиено барање за запишување во Центарот. 

Одлуките од став 1 на овој член се донесуваат 
со мнозинство гласови на делегатите, односно на ра-
ботниците на Центарот и на претставниците на оп-
штествената заедница". 

Член 5 
Член 8 се менува и гласи: 
„На делот од статутот и од самоуправната спо-

годба за здружување на Центарот, со кој се регу-
лираат прашањата од посебен општествен инте-
рес, согласност дава Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Член 6 
По член 8 се додава нов член 8-а кој гласи: 

„Член 8-а 
Индивидуалниот работоводен орган го именува, 

врз основа на јавен конкурс, советот на Центарот 
ГЕО предлог на конкурсната комисија, а во соглас-
ност со Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Конкурсната комисија се состои од осум чле-
нови од кои два члена именува советот на Цента-
рот, два члена организацијата на синдикатот на 
Центарот и по два члена именуваат Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија и Синдикатот на работниците од оп-
штествените дејности на Македонија". 

Член 7 
Член 9 се менува и гласи: 
„Надзор над законитоста на работата на Цен-

тарот врши републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на образованието". 

Член 8 
Член 11 се менува и гласи: 
„Центарот својата организација и работа ќе ја 

усогласи со одредбите на овој закон најдоцна 6 
месеци од неговото влегување во сила". 

Член У 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

говото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

94. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за Високата музичка школа во 
Скопје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 

здружениот труд, одржана на 26 јануари 1978 го-
дина и на седницата на Собранието на Републич-
ката заедница на образованието, одржана на 8 март 
1978 година. 

Бр. 06-712 
8 март 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 ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Законот за основање Висока музичка шко-

ла во Скопје („Службен весник на СРМ" број 23/66 
година) член 1 се менува и гласи: 

„Високата музичка школа ЕО Скопје продол-
жува да работи како факултет за музичка и драм-
ска уметност. 

Седиштето на факултетот е БО Скопје". 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи: 
„Факултетот за музичка и драмска уметност е 

поучна и највисока образовно-воспитна организа-
ција која подготвува кадри со виата, висока и на ј -
висока стручна подготовка и организира и изве-
дува научно-истражувачка работа во областа на 
музичката и драмската уметност". 

Член 3 
По член 5 се додава нов член 5-а, кој гласи: 
„Студентите на Високата музичка школа го 

продолжуваат студирањето на Факултетот за му-
зичка и драмска уметност според постојниот нас-
тавен план и програма". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
пи ја листичка Република Македонија". 

95. 
Врз основа на член 28-а став 1 од Законот за 

јавното обвинителство („Службен весник на СРМ", 
бр. 10/76 и 30/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 10 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ОКРУЖНИТЕ И ОПШТИН-
СКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ, НИВНИТЕ ЗАМЕ-
НИЦИ, СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ И ПРИП-

РАВНИЦИТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат критериуми за 

определување бројот на окружните и општински-
те; јавни обвинители, нивните заменици, стручните 
соработници и приправниците. 

Член 2 
Основа и елементи на критериумите за опреде-

лување бројот на јавните обвинители и нивните за-
меници се: обемот на работата, сложеноста и струк-
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турата на предметите, извршувањето на уставната 
и законската обврска за следење и проучување на 
општествените односи и појави, вонпредметната 
дејност, развиеноста на правната проблематика на 
подрачјето и другите особености на подрачјето што 
влијаат врз работата на јавното обвинителство и 
ажурното, експедитивно^, ефикасното и квалитет-
ното извршување на јавно-обвините леќата функ-
ција. 

Член 3 
Основа на критериумите за определување бро-

дот на стручните соработници и приправниците е 
потребата од нивно вклучување во вршењето на 
работите во јавните обвинителства и оспособува-
њето на млад кадар од правосудна струка. 

Член 4 
Во смисла на одредбите од членовите 2 и 3 на 

оваа одлука, бројот на јавните обвинители, нивни-
те заменици, стручните соработници и приправни-
ците се определува според следниве критериуми: 

I. Во окружните јавни обвинителства 

1. Еден јавен обвинител, односно негов заме-
ник да постапува месечно по: 

а) 6 првостепени кривични предмети за полно-
летни лица, или 

б) 12 првостепени кривични предмети за мало-
летни лица, или 

в) 12 истражни предмети, или 
г) 22 предмети по стопански престапи, или 
д) 40 второстепени кривични предмети. 
За вршењето на работите на раководењето со 

јавното обвинителство, јавнообвинителската упра-
ва, постапувањето во преткривичната фаза и по 
примените кривични пријави и пријави за сторени 
стопански престапи, вршењето на уставната и за-
конската обврска за следење и проучување на оп-
штествените односи и појави и другите објективно 
пемерливи работи, покрај јавниот обвинител, се оп-
ределува и толкав број заменици што одговара на 
30 отсто од работата на вкупниот број обвинители 
и нивни заменици определен за соодветното јавно 
обвинителство. 

Поради големината на подрачјата, развиенос-
та на правната проблематика, сложеноста и струк-
турата на предметите и извршувањето на функци-
јата што произлегува од Законот за печатот и за 
другите видови информации, се определува уште 
по еден заменик јавен обвинител. 

2. За стручните соработници и приправниците: 
а) по еден стручен соработник на двајца заме-

ници јавни обвинители и 
б) по еден приправник на четворица заменици 

јавни обвинители. 
Во секое јавно обвинителство се определува 

најмалку по еден стручен соработник и приправ-
ник. 

П. Во општинските јавни обвинителства 

1. Еден јавен обвинител, односно негов заменик 
да постапува месечно по: 

а) 25 првостепени кривични предмети за пол-
нолетни лица, или 

б) 18 првостепени кривични предмети за ма-
лолетни лица или 

в) 28 истражни предмети. 
За вршењето на работите на раководењето со 

јавното обвинителство, јавнообвинителската упра-
ва, постапувањето во преткривичната фаза и по 
примените кривични пријави, вршењето на устав-
ната и законската обврска за следење и проучува-
ње на општествените односи и појави и другите 
објективно немерливи работи, покрај јавниот об-
винител, се определува и толкав број заменици 
што одговара на 30 отсто од работата на вкупниот 
број обвинители и нивни заменици определен за 
соодветното јавно обвинителство. 

За Општинското јавно обвинителство во Скоп-
је, поради поголемиот обем на кривични пријави, 
потребата за координирање на работите во прет-
кривичната фаза и во обработката на пријавите со 
надлежните органи, како и поради поголемиот обем 
РЊ дело со непознат сторител, покрај јавниот обви-
нител, се определува и толкав број заменици што 
одговара на 50 отсто од работата на вкупниот број 
обвинители и нивни заменици определен за ова 
јавно обвинителство. 

2. За стручните соработници и приправниците: 
а) по еден стручен соработник на двајца заме-

ници јавни обвинители и 
б) по еден приправник на четворица замени-

ци јавни обвинители. 
Во секое јавно обвинителство се определува 

најмалку по еден стручен соработник и приправ-
ник. 

Член 5 
Собранието надлежно за именување на јавни-

те обвинители и нивните заменици го утврдува бро-
јот на јавните обвинители, нивните заменици, 
стручните соработници и приправниците во соод-
ветното јавно обвинителство врз основа на крите-
риумите утврдени со оваа одлука. 

Средствата за работа на стручните соработници 
и приправниците се доделуваат според исполнети-
те работни места систематизирани врз основа на 
критериумите утврдени со оваа одлука. 

Во поглед на работниот однос на птштзавни-
нкте на кои им истекнал приправничкиот стаж се 
пррхменуваат соодветните законски одредби. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 септември 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-674 
10 март 1978 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието на 

здружениот труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговскн, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

96. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 49/74), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 10 март 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА УНИВЕР-
ЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА УМЕТНОСТИТЕ КА-

КО СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД 

I 
Се дава согласност на Самоуправната спогодба 

за здружување на Универзитетскиот центар за 
уметностите како сложена организација на здру-
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жениот труд, што работниците со одлуки донесени 
на референдуми во здружените работни органи-
зации одлучија да ја склучат на 28 мај 1977 го-
дина. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-671 
10 март 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

97. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 3 од Законот за основање на 
Кинотека на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ", бр. 20/74), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 
март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА КИНОТЕ-

КАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се потврдува Статутот на Кинотеката на Со-
цијалистичка Република Македонија, што го доне-
соа работниците на Кинотеката заедно со претстав-
ниците на општествената заедница на референду-
мот одржан на 9. XI. 1977 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-672 
10 март 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

Претседател 
ка Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

СРМ" број 5/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 10 март 1978 го-
дина, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА ЗА-

ШТИТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1978 ГОДИНА 

Тргнувајќи од заедничките интереси зацртани 
во Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за периодот од 1976 до 1980 го-
дина и во Планот за развојните можности на оп-
штествената заштита на децата во Социјалистичка 
Република Македонија во периодот од 1976 до 1980 
година, развојот на непосредната детска заштита во 
1978 година се насочува кон: 

— приоритетен и позабрзан развој на згрижу-
вањето, на децата од предучилишна и училишна 
возраст, особено од вработените семејства, преку 
изградба на нови објекти за дневен престој на де-
цата од предучилишна и училишна возраст; 

— позабрзан развој на забавиштата; 
— развој на општествената исхрана на децата 

и учениците — преку развивање и ширење на 
мрежата на училишните кујни; 

— развој на капацитетите за одмор и рекреа-
ција на децата преку изградба на детски летува-
лишта, пионерски домови и слично; 

— развој на капацитетите за интернатско сме-
стување на учениците; 

— зголемување на средствата за учество (пар-
тиципација) во трошоците за користење на оддел-
ните видови на непосредна детска заштита. 

1. Дневен престој на децата од предучилишна и 
училишна возраст 

Развојот на овој облик на непосредна детска 
заштита во 1978 година ќе биде насочен кон созда-
вање простории и педагошки и други услови за 
опфат на децата од старосната група на население-
то од 0 до 6 години, со изградба на 18 нови објек-
ти во кои ќе бидат опфатени 3.220 деца и за оп-
фат на децата од училишна возраст со отворање на 
15 групи за продолжен дневен престој на учениците 
но кои ќе бидат опфатени 530 ученици. 

Објекти за дневен престој на децата од преду-
чилишна возраст, согласно со плановите на оп-
штинските самоуправни интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата ќе бидат изградени 
во следниве општини: 

Општина Број на 
објекти 

98. 
Врз основа на член 7 од Законот за определе-

ни облици на општествената заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 

1. Берово 1 
2. Битола 2 
3. Гевгелија 1 
4. Делчево 1 
5. Кавадарци 1 
6. Куманово 2 
7. Охрид 1 
8. Скопје 6 
9. Струмица 1 

10. Тетово 1 
11. Штип 1 

Вкупно: 18 

Капацитет — 
број на деца 

140 
360 
180 
140 
180 
ЗОО 
180 

1.200 
180 
180 
180 

3.220 

Со изградбата на овие објекти во 1978 година 
во Републиката ќе бидат опфатени вкупно 21.136 
деца, или 8 отсто од децата од старосната група на 
населението од 0—6 години. 
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2. Забавишта 5. Интернатско сместување на учениците 

Во Републиката ќе се отворат 43 забавишта при 
основните училишта, со што ќе се создадат мож-
ности за опфаќање на околу 1.720 потенцијални 
првачиња. 

Забавишта при основните училишта ќе се опре-
мат во следниве општини: 

Општина 3 а б а в и ш т а 
Број Деца 

1. Берово 1 40 
2. Делчево 1 40 
3. Неготино 1 40 
4. Битола 2 80 
5. Демир Хисар 2 80 
6. Кичево 2 80 
7. Штип 2 80 
8. Виница 3 120 
9. Струга 3 120 

10. Струмица 3 120 
11. Куманово 4 160 
12. Тетово 4 160 
13. Охрид 6 240 
14. Скопје 9 360 

Вкупно: 43 1.720 

Со отворање на предвидените 43 забавишта, оп-
фатеноста на генерацијата од 5 до 7 годишна воз-
раст со овој облик на општествена заштита на де-
цата ќе изнесува 18,2 отсто. 

3. Општествена исхрана на учениците 

Општествената исхрана на учениците зафаќа се 
позначајно место во облиците на општествената за-
штита на децата, односно ученичкиот стандард. Со 
отворање на нови 40 училишни кујни со опрема за 
приготвување на топол оброк, со општествена ис-
храна ќе бидат опфатени уште 18.000 ученици, со 
што бројот на вкупно опфатените деца ќе изнесува 
206.300 или 64,5 отсто од вкупниот број ученици. 

Училишни кујни ќе бидат отворени во следниве 
општини: 

Општина Број на кујни 

1. Неготино 1 
2. Титов Велес 1 
3. Виница 2 
4. Свети Николе 2 
5. Струга 2 
6. Штип 2 
7. Кичево 3 
8. Охрид 3 
9. Прилеп 3 

10. Струмица 3 
11. Кавадарци 4 
12. Крива Паланка 4 
13. Скопје 5 
14. Тетово 5 

Вкупно: 40 

4. Одмор и рекреација на децата 

Капацитетите за одмор и рекреација на децата 
ќе се зголемат за околу 720 нови легла во смена со 
изградба на летувалишта на Дојранското и Прес-
панското Езеро, како и со проширување на ка -
пацитетот на детското одморалиште во Берово. 

Со изградба на пионерски дом во Штип, со до-
вршувањето на започнатата градба на пионерскиот 
дом во Кочани и со адаптирање на соодветен про-
стор за оваа намена во Битола и Тетово ќе се по-
добрат можностите за поголемо опфаќање на де-
цата со организирани слободни активности. 

Во 1978 година преку адаптација, реконструк-
ција и доопремување на постојните интернати во 
Битола, Кочани, Неготино и Штип, покрај подо-
брувањето на условите за престој на децата во овие 
објекти, ќе се прошири капацитетот за опфаќање 
на нови 100 ученици. 

6. Средства за учество (партиципација) во трошоците 
за користење на одделните видови на општествена 

заштита на децата 

Поради зголемениот опфат на децата со пуш-
тањето во употреба на новите капацитети за оп-
штествена заштита на децата во претходните го-
дини се наметна потребата средствата за оваа на-
мена да се зголемат за 37 отсто во однос на прет-
ходната година. 

Поголемиот пораст на средствата за партици-
пација ќе придонесе облиците за општествена за-
штита на децата да бидат попристапни за децата 
од семејствата кои остваруваат понизок семеен 
стандард. , 

7. Финансирање на непосредната детска заштита 

За финансирање на развојот на непосредната 
детска заштита во 1978 година ќе бидат потроше-
ни вкупно 283,32 милиони динари што ќе се обез-
бедат преку следниве извори: 

1) од придонес од личен 
доход 242,57 м.д. 

— општинските заедници 129,37 м.д. 
-— Републичката заедница 113,20 м.д. 
2) со здружување со ООЗТ 

и месни заедници 40,75 м.д. 

Средствата во вкупен износ од 283,32 милиони 
динари ќе обезбедат целосно реализирање на пла-
нираниот развој на непосредната детска заштита. 

За успешно реализирање на зацртаните цели 
и задачи со Програмата за развој на непосред-
ната детска заштита во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во 1978 година, потребна е: 

— доследно реализирање на преземените об-
врски во финансирањето на развојот на непосред-
ната детска заштита со самоуправните спогодби 
што се склучени помеѓу носителите на развојот на 
непосредната детска заштита; 

— обезбедување поголема ефикасност и рацио-
налност во користењето на средствата за инвести-
ции; 

— поголемо ангажирање на организациите на 
здружениот труд, месните заедници, општествено-
гголитичките заедници и општинските самоуправ-
ни интересни заедници за целосно остварување на 
развојната политика изразена во Програмата за 
развој на непосредната, детска заштита во 1978 го-
дина. 

П 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-736 
10 март 1978 година 

Скопје 
.Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Готовски, е. р. 
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99. 
Врз основа иа член 227 став 4 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и на член 16 од Одлуката за надоместо-
ците на личните доходи на делегатите и за лич-
ните доходи на функционерите што ги избира и 
именува Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" број 
22/75), Административната комисија на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 
И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Висината на дневниците за службено пату-
вање во земјата на делегатите и функционерите 
тато ги избира и именува Собранието на СР Ма-
кедонија изнесува 400 динари. 

2) На делегатот, односно функционерот кој е на 
службено патување можат да му се признаат тро-
шоците на ноќевање до 220 динари, ако за тоа под-
несе сметка. Во случај на надоместокот на трошо-
ците за ноќевање, дневницата се намалува за 30%. 

3) На делегат, односно функционер кој за вре-
:ле на службеното патување не ноќева надвор од 
местото на живеење, од дневницата му се одбива 
30%. 

4) Со влегувањето во сила на оваа одлука, пре-
станува да важи Одлуката на Административната 
комисија број 12-60/3-2 од 25 мај 1977 година. 

5) Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", а ќе се применува од 15 март 1978 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 12-648 
10 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија 
на Собранието на СРМ, 

Бурхан Адеми, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека, во текстот на Законот за изме-
нување на Законот за избирачките списоци, обја-
вен во „Службен весник на СРМ" број 3/78, се пот-
п а д н а л а грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ 

Во членот 1, во вториот ред, по зборот „чле-
новите" треба да се додаде бројката „4" и запирка. 

Бр. 09-728 
7 март 1978 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека, во текстот на Законот за заштита 
од експлозивни материи, објавен во „Службен вес-
ник на СРМ" број 4/78 година, се п о т п а д н а л а 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ 

МАТЕРИИ 

Во член 35, став 3, во вториот ред, наместо 
зборот „подрачните" треба да стои зборот „прирач-
пите". 

Бр. 09-724 
7 март 1978 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека, во текстот на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за угостителската 
дејност и за минималните технички услови на 
угостителските објекти, објавен во „Службен вес-
ник на СРМ" број 30/77 година, се поткраднала 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА 
ДЕЈНОСТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

Во член 29, по точката 9 треба да се додаде 
став втори, кој гласи: 

„За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз -
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд со парична казна до 100 динари". 

Бр. 09-725 
7 март 1978 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека, во текстот на Законот за угости-
телската дејност, посредувањето во туристичкиот 
промет и за минималните технички услови на угос-
тителските објекти, објавен во „Службен весник 
на СРМ" број 39/77 година (пречистен текст), се 
поткраднале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ, 
ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО ТУРИСТИЧКИОТ ПРО-
МЕТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛО-
ВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ (ПРЕЧИС-

ТЕН ТЕКСТ) 

Во член 33 став 1, во првиот ред наместо број-
ката „2.000" треба да стои „20.000". 

Во член 35, по точката 9 треба да се додаде 
став втори, кој гласи: 

„За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд со парична казна до 100 динари". 

Бр. 09-726 
7 март 1978 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 11 март 1978 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека, во текстот на Законот за вршење 
угостителска дејност со самостоен личен труд со 
средства во сопственост на граѓани, објавен во 
,,Службен весник на СРМ" број 39/77 година (пре-
чистен текст), се поткраднале грешки, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО 

СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

По член 86, се додава глава 
„IX ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ", и два 

члена кои гласат: 

„Член 87 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

работите на угостителството, ќе го забрани врше-

њето на угостителската дејност на самостојниот 
угостител кој ќе го продолжи работењето спротив-
но на член 14 точка 5 и 7 од овој закон. 

Член 88 
Со денот 8 ноември 1973 година, како ден на 

глегувањето во сила на Законот за вршење угос-
тителска дејност со личен труд и сопствени сред-
ства („Службен весник на СРМ" број 37/73) прес-
тана да важи Законот за угостителска дејност на 
граѓаните и за минималните технички услови во 
угостителските објекти — пречистен текст („Служ-
бен весник на СРМ" број 21/69)". 

Бр. 09-727 
7 март 1978 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 

КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

бб. 

Врз основа на точка IV од Одлуката за обез-
бедување и распоредување на средствата на Фон-
дот на солидарноста на здравственото осигурување 
на земјоделците и член 13 став 1 алинеја 5 од Са-
моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување, Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување, на седниците на Соборот на делега-
тите на земјоделците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од органи-
зациите на здружениот труд што вршат здравстве-
на дејност — даватели на услугите, одржани на 23 
февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ ПРИХОД 
ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИ-
ДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКАТА ПО ОСИГУРЕНО 

ЛИЦЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Просечниот приход од придонесот за задолжи-

телните видови на здравствена заштита на земјо-
делците во Републиката по осигурено лице за 1977 
година, се утврдува во износ од 143,07 динари. 

Утврдениот просечен приход по осигурено ли-
це во Републиката од претходниот став, ќе служи 
зу формирање на основицата за пресметување и 
плаќање на придонесот за Фондот и за пресмету-
вање на надоместокот од Фондот на солидарноста 
на здравственото осигурување на земјоделците за 
1977 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија", а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 0503-367/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

67. 
Врз основа на член 5 од Самоуправната спо-

годба за утврдување на единствени цени од амбу-
л а н т н о т о лик линичката и аптекарската дејност и 
болничкото лекување по болнички ден во СРМ, а 
во согласност со членот 5 од оваа Самоуправна спо-
годба, Собранието на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување на заед-
ничката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 23 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗИРАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ 
ОД АМБУЛАНТНО -ПО ЛИКЛИНИЧК АТА И АП-
ТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ И БОЛНИЧКОТО ЛЕ-
КУВАЊЕ ПО БОЛНИЧКИ ДЕН ВО СР МАКЕДО-

НИЈА ВО 1978 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се валоризираат цените на 

здравствените услуги од амбулантно-поликлинич-
ката и аптекарската дејност и болничкото лекува-
ње по болнички ден во здравствените организации 
во СР Македонија во 1978 година. 

I I 
Утврдените цени со Самоуправната спогодба во 

1977 година, се валоризираат со 10,6% за 1978 го-
дина, сразмерно со просечниот пораст на цените на 
мало во Републиката предвиден со материјалите за 
развој на СРМ во таа година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година и ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 0601-432/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 

Претседател на Собранието, 
Никола Арсовски, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВА-
ЊЕТО 

68. 
Врз основа на член 10 став 2, член 61 и 63 од 

Законот за избор на делегации и делегати во соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/78) и член 11 од 
Статутот на Републичката заедница на вработува-
њето, Собранието на Републичката заедница на 
вработувањето, на седницата одржана на ден 28 
февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУ-
ВАЊЕТО 

Член 1 
Собранието на Републичката заедница на вра-

ботувањето (Собранието на Републичката заедница) 
го сочинуваат 38 делегати избрани од собранијата 
на општинските заедници на вработувањето и из-
браните тела во општествените организации и 
здруженијата на граѓаните што се од општествен 
интерес за Републиката. 

Член 2 
Делегати во Собранието на Републичката заед-

ница избираат: 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Берово — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Битола — 2 делегати; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

М^Брод — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Еаландово — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето —-

Виница — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Гевгелија — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Гостивар — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Дебар — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Делчево — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Кавадарци — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Кичево — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Кочани — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Кратово — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Кр. Паланка — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Крушево — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Куманово — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Неготино — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Охрид — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Прилеп — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Пробиштип — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Радовиш — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Ресен — 1 делегат; 
— Општинска заедница на вработувањето — 

Св. Николе — 1 делегат; 

— Општинска заедница на вработувањето — 
Скопје — 6 делегати; 

— Општинска заедница на вработувањето — 
Струга — 1 делегат; 

— Општинска заедница на вработувањето — 
Струмица — 1 делегат; 

— Општинска заедница на вработувањето — 
Тетово — 1 делегат; 

— Општинска заедница на вработувањето — 
Т. Велес — 1 делегат; 

— Општинска заедница на вработувањето — 
Штип — 1 делегат; 

— Здружение за професионална ориентација 
на Македонија — 1 делегат; 

— Задружниот сојуз на СРМ — 1 делегат; 
— Делегатската единица што ја сочинуваат из-

вршните одбори на Републичкиот одбор на слепи-
те, Републичкиот одбор на глувите и Републичкиот 
одбор на инвалидите избираат 1 делегат. 

Член 3 
Со самоуправен општ акт на Републичката за-

едница на вработувањето се уредува начинот на 
делегирањето на повремени делегати и времето за 
кое тие се делегираат. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Претседател 
на Собранието на Републич-
ката заедница на вработу-

вањето, 
Миливој Димитровски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

општински СУД во СТРУГА 

При Општинскиот суд во Струга се води вон-
парнична постапка за докажување на смрт на ли-
цето Баута Сабит Реџеп од Струга, СРМ, кое на-
водно умрело на ден 4. V. 1977 година во Герма-
нија — Минхен, а во матичните книги не е заве-
дено. 

Се поканува лицето, ако е живо, како и секој 
оној што знае за неговиот живот, да се јави на 
овој суд во рок од 20 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен лист на СФРЈ", „Службен вес-
ник на СРМ" и на огласната табла на Општинскиот 
суд — Струга. По истекот на овој рок судот ќе 
донесе решение со кое ќе се утврди дека лицето 
Баута Сабит Реџеп е умрено. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 207/77. 
(22) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведен е 
спор за раскинување на договор за доживотна из-
дршка од страна на тужителот Лезам Асани од 
село Шипковица, против тужениот Адили Лезама 
Хазир од село Шипковица, а сега со непозната ад-
реса во странство. Вредност на спорот неопреде-
лена. 

Се повикува тужениот Адили Хазир во рок од 
30 дена да се јави пред овој суд или да определи 
свој полномошник. Во колку во определениот рок 
ке се јави или не определи свој полномошник, ќе 
му се постави привремен старател, кој ќе ги шти-
ти неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1274/77. 
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Пред овој суд е заведена тужба на тужР1телите 
Мемеди Мемед, Мемеди Неџбедин, Мемеди Назми, 
Мемеди Ремзи и Мемеди Хабибе, сите од село Теар-
це, против тужените Усеини Заид, Усеини Мамута 
Абдула, Усеини Мамута Муедин и Цека Меди, си-
те од село Теарце. 

Се повикуваат тужените Усеини Мамута Заим, 
Усеини Мамута Абдула и Усеини Мамута Муедин 
во рок од 30 дена да се јават пред Општинскиот суд 
во Тетово, или пак определат свој полномошник 
кој ќе ги штити нивните интереси. Во спротивно 
судот ќе одреди привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1560/76. 
(24) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово е заведена 
тужба за сопственост од страна на тужителот Дес-
потовски Младен од село Беловиште против туже-
ниот Деспотовски Урош од Детроит, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Деспотовски Урош од 
Детроит во рок од 30 дена од денот на огласу-
вањето да се јави пред Општинскиот суд во Тетово 
или да определи свој полномошник кој ќе ги штити 
неговите интереси. Во спротивно на истиот ќе му 
биде поставен привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1446/77. 
(25) 

Пред овој суд се води спор за сопственост и 
владение од страна на тужителот Зеќири Селим од 
село Пирок против тужените Зекири Назми и Иса, 
двајцата од село Пирок, Зекировиќ Ота лиј а, Илми 
и Назми од Нови Сад, ул. „А-10" стан бр. 69/2, 
влез 2. 

Бидејќи тужените Оталија, Илми и Ремзи се 
наоѓаат на привремена работа во странство со не-
позната адреса, се повикуваат во рок од 30 дена да 
се јават пред Општинскиот суд во Тетово или да 
определат свој полномошник кој ќе ги штити нив-
ните интереси. Во спротивно ќе им биде поставен 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 146/77. 
(26) 

Пред овој суд се води спор за исполнение на 
договор за купопродажба по тужбата на тужите-
лот Ќемаледин Ајдини од село Непроштено, против 
тужениот Јовановски Ецо и др. од село Непроште-
но. Вредност на спорот 10.000 нови динари. 

Бидејќи тужениот Ецо се наоѓа со непозната 
адреса во САД, се повикува пред Општинскиот суд 
во Тетово да ја достави својата адреса во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот или да ангажи-
ра свој полномошник. Доколку истото не го стори 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го 
застапува и ќе се грижи за неговите права и инте-
реси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1344/77. 
(18) 

Пред овој суд се води спор за надоместок на 
штета по тужбата на тужителката Стоеска Милева 
од село Брвеница, против тужениот Рецепи Џоудет 
од село Челопек. Вредност на спорот 49.000,00 н. ди-
нари. 

Бидејќи тужениот Рецепи Џоудет се наоѓа з̂о 
странство со непозната адреса, се повикува да се 
јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот, да ја достави 

својата точна адреса или да ангажира свој полно-
мошник. Доколку истото не го стори ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите права и интереси. 

"мОд Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1465/75. 
(19) 

Пред овој суд се води спор за неосновано збо-
гатување по тужбата на тужителот Мемети Демо 
од Тетово против тужениот Асани Сришабан од 
Тетово. Вредност на спорот 3.000 нови динари. 

Бидејќи тужениот се наоѓа со непозната адре-
са во Германија, се повикува во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави пред Општин-
скиот суд во Тетово или да одреди свој полномош-
ник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и ин-
тереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1262/77. 
(20) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 40 од 7. П. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 230-03-111 но запиша во судскиот 
регистар основањето на деловна единица со след-
ните податоци: РО „Макпромет" производно тргов-
ско претпријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ 
— трговија на мало и големо ,„Снабдител" — Штип 
— Деловна единица — колонијална самопослужна 
продавница, со седиште во Штип, ул. „д-р Панче 
Караѓозов" бр. 32. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со колонијално-прехранбени 

производи и предмети за куќни потреби; 
— алкохолни и безалкохолни пијалаци; 
— мешовита индустриска стока; 
— сувомесни и млечни производи; 
— конзервирано овошје и зеленчук; 
— кандиторски производи; 
— овошје и зеленчук. 
Раководител: Јанев Трајче. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа 

на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Снаб-
,цител" — Штип во состав на ОЗТ „Макпромет" — 
Штип, бр. 02-44/3 од 17. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
40/77. • (237) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 138 од 30. Ш. 1977 година, на реги-
старска влошка бр. 395 го запиша во судскиот 
регистар основањето на ОЗТ Фабрика за подни 
плочки во изградба, со седиште во Пехчево. 

Предмет на работење: 
— производство на глазирани и декорирани ке-

рамички подни плочки, како и други керамички 
производи. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и неограничена одговорност. 
Супсидијарна одговорност на основачот Рудници и 
индустрија за огноотпорни материјали и керамика 
„Црвена ѕвезда" — Пехчево. 

Имиња на овластени лица за застапување и 
потпишување на организацијата на здружен труд: 
Ајтарски Стојан, директор, со полни и неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот сотпански суд во Штип, Фи. 
бр. 138/77. (289) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 185 од 30. V. 1977 година, на реги-
старска влошка бр. 251 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот в.д. директор на Здравствената станица од 
Пехчево д-р Иван Георгиев престанува. За дирек-
тор е именуван д-р Љубомир Арнаутовски. 

Уписот се изврши БО регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Здравствената 
станица од Пехчево бр. 02-94/4 од 21. IV. 1977 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
185/77. (290) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 160 од 18. IV. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 271 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот директор на ОЗТ Здравствена станица, со се-
диште во Виница, Органџиски д-р Ванчо пре-
станува. За директор е именуван Трајановски д-р 
Јордан, кој со неограничени права ќе ја застапува 
и потпишува организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши ЕО регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
Здравствена станица од Виница, бр. 0201/350 од 
14. П. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 160/77. (299) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 152 од 1. IV. 1977 година, на реги-
старска влошка бр. 360 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот директор на ООЗТ Кооперација со индиви-
дуалните земјоделски производители — Делчево во 
состав на РО „Југотутун" — Делчево Борис Татар-
ски престанува. За директор е именуван Горѓи 
Зелнички кој со неограничени овластувања ќе ја 
застапува и потпишува основната организација на 
здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
Кооперација со индивидуалните земјоделски про-
изводители — Делчево, бр. 04-324 од 29. IV. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
152/77. (291) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението 
Фи. бр. 123 од 17. Ш. 1977 година, на регистарска 
влошка бр. 217-02-00 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот директор на ООЗТ Фабрика за запчасти еле-
менти и трактори во состав на ОЗТ Индустрија 
„Руен" — Кочани Јорданов Серафим престанува. 
За директор е именуван Ников Димко кој со не-
ограничени овластувања ќе ја застапува и потпи-
шува основната организација на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ Фа-
брика за запчасти елементи и трактори во состав 
на ОЗТ Индустрија „Руен" — Кочани, бр. 489 
од 3. П. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
123/77. (297) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 58 од 7. Ш. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 205 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Жиро-сметката на ООЗТ за неме-
тали „Спанчево", со седиште во Чешиново, се овла-
стени да ја потпишуваат лицата: Крум Малинов, 
Славко Тодосиев и Ангел Василев, чии потписи 
ќе важат колективно најмалку со два потписа од 
овластените лица. Основната организација на здру-
жен труд ќе ја застапува и потпишува управникот 
Доневски Миланов ѓорѓи. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на ООЗТ „Спанче-
во" — Чешиново, бр. 0201-254 од 23. I. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 58/77. (298) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 54 од 28. II. 1977 година, на ре-
гистарската влошка бр. 106 го запиша во судскиот 
регистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот в.д. директор Сарафин Сарафимов преста-
нува. За директор е именуван дипл. инженер Со-
колов Милан кој со неограничени овластувања ќе ја 
застапува и потпишува организацијата на здру-
жен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ Керамидна 
фабрика „Брегалница", е. Кучичино, Кочанско, бр. 
260 од 26. П. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
54/77. (301) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 33, 34, 30, 29, 28, 27 и 31/76, на ре-
гистарска влошка бр. 257 го запиша во судскиот 
регистар следното: Модната конфекција „Астибо" 
— Штип, ООЗТ „Астибо-комерц" — Штип, ги про-
менува досегашните овластени лица за застапува-
ње и потпишување на основната организација на 
здружен труд: Шалев Кирил, Нетков Михајло, На-
ков Димитар, Јанков Ристо и Ефремова Милица. 
За застапник на ООЗТ „Астибо-комерц" е имену-
р.ан Џолев Трајче, со полни и неограничени овла-
стувања ја застапува и потпишува ООЗТ во прав-
ниот промет во и вон работната организација, и 
Андонов Ванчо. ООЗТ „Астибо-комерц" ја потпи-
шува само едно од овластените лица. 

Модната конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
..Галаксија" — Штип, ги променува овластените 
лица за застапување и потпишување на ООЗТ: 
Ицев Борис, Нетков Михајло, Санев Петар, Наков 
Димитар, Шалев Кирил, Јанков Ристо и Тренда-
филов Трајко. Насев Панче е овластен за заста-
пување и потпишување на ООЗТ во правниот про-
мет во и вон работната организација и Причков 
Петар, технички раководител. ООЗТ „Галаксија" 
ќе ја потпишува едно од овластените лица. 

Модната конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Егзотик" — Штип ги променува овластените лица 
за застапување односно потпишување на основната 
организација: Аспроска Даринка и Јанков Ристо, а 
за застапник на ООЗТ „Егзотик" е именувана Кр-
стева Ленче, — раководител на основната организа-
ција на здружен труд — со полни и неограничени 
овластувања ја застапува и потпишува ООЗТ во 
правниот промет во и вон работната организација и 
Клинчарска Анка. ООЗТ „Егзотик" ја потпишува 
едно од овластените лица. 

Модната конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
Младост" — Штип го променува овластеното лице 

Рунчева Марија, а за застапник на ООЗТ „Мла-
дост" е именуван Финдаков Димитар, со полни и 
неограничени овластувања за застапување на ООЗТ 
во правниот промет во и вон работната организа-
ција. Основната организација на здружен труд 
„Младост" ќе ја потпишуваат Финдаков Димитар, 
директор, и Ристовски Благој, технички директор, 
со полни и неограничени овластувања. Истата ќе 
ја потпишува едно од овластените лица. 
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Модната конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Женски програм" — Штип ги променува овласте-
ните лица за застапување односно потпишување на 
основната организација: Нетков Михајло, Санев 
Петар, Наков Димитар, Шалев Кирил, Насев Пан-
че, Чепреганова Бранка и Џолев Трајче. За застап-
ник на ООЗТ „Женски програм" е именуван Каев 
Здравко, директор, кој со полни и неограничени 
овластувања ја застапува и потпишува ООЗТ во 
правниот промет во и вон работната организација, 
и Биков Лазар. ООЗТ „Женски програм" ја потпи-
шува едно од овластените лица за потпишување. 

Медната конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Машки програм" — Штип ги променува досегаш-
ните овластени лица за застапување односно пот-
пишување на ООЗТ: Нетков Михајло, Санев Пе-
тар, Малев Кирил, Петров Киро, Аспровска Дарин-
ка и Џолев Трајче. За застапник на ООЗТ е име-
нувана Џидрова Султана — директор, која е овла-
стена за застапување и потпишување на ООЗТ во 
правниот промет во и вон работната организација, 
и Максимов Горѓи. ООЗТ „Машки програм" ќе ја 
потпишува едно од овластените лица. 

Модната конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Солидарност" — Штип ги променува досегашните 
овластени лица за застапување односно потпишу-
вање на ООЗТ и тоа: Јанков Ристо, Нетков Михај-
ло, Џолев Трајче и Чепреганова Бранка, а за за-
стапник на ООЗТ е именуван Радев Никола, ди-
ректор, и Панев Павле, технички директор. Дирек-
торот ќе ја застапува и потпишува ООЗТ со полни 
и неограничени овластувања во правниот промет во 
и вон работната организација. Овластените лица 
имаат полни и неограничени овластувања за пот-
пишување на основната организација на здружен 
труд. Истата ќе ја потпишува едно од овласте-
ните лица. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуките на: Советот на ООЗТ „Астибо-комерц" 
бр. 143/003Т од 12. I. 1976 година, одлуката на 
Советот на ООЗТ „Егзотик" — Штип бр. 14/СООЗТ 
од 29. I. 1976 година, одлуката на Советот на ООЗТ 
„Младост" — Штип, бр. 118 од 26. I. 1976 година, 
одлуката на Советот на ООЗТ „Женски програм" 
— Штип, од 26. I. 1976 година, одлуката на Со-
ветот на ООЗТ „Машки програм" — Штип бр. 
11/ИОМП од 26. I. 1976 година и одлуката на ООЗТ 
„Солидарност" — Штип бр. 150/СООЗТ од 26. I. 
1976 година во состав на Модната конфекција 
„Астибо" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
33, 34, 30, 29, 28, 27 и 31/1976 година. (259) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 156 од 6. IV. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 130 го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото на потпис на досегашниот ди-
ректор на Централното основно училиште „Иво 
Рибар — Лола", со седиште во село Трооло, Проби-
штипско, Савев Русе престанува. За директор е име-
нуван Белковски Благоја кој со полни и неогра-
ничени овластувања ќе ја застапува и потпишува 
основната организација на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе при ОЗТ 
Централно основно училиште „Иво Рибар — Лола" 
— село Трооло, Пробиштипско, бр. 03-56 од 24. Ш. 
1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 156/1977 година. (304) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 39 од 7. II. 1977 година, на регис-
тарска влошка 230-04-00 го запиша во судскиот 
регистар следново: Предметот на работењето на 

ООЗТ — Трговија на големо и мало — Штип, во 
состав на „Макпромет" — производно трговско 
претпријатие на големо и мало — Штип се про-
ширува и истата ќе ги обавува следните дејности: 

— ќе врши промет, на големо и мало, на жи-
вотни намирници и предмети за куќни потреби, 
мешана индустриска стока, производи на база ше-
ќер и какао, овошје, зеленчук и преработки од 
истите, месо (свежо) — сите видови, месни прера-
ботки, млеко и млечни производи, алкохолни и 
безалкохолни пијалаци, живина во заклана сос-
тојба, јајца, тутунски преработки, кибрит и при-
бор, базарска стока, железарска стока, метална 
стока, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфи-
мериска и козметичка стока, градежен материјал, 
стакло, порцелан и керамичка стока, промет со 
школски прибор, канцелариски материјал, откуп и 
промет на големо и мало, стока и сточна храна, се-
менски материјал, производство и продажба на 
леб и печива, жвакача гума, јужно овошје, сурова 
кожа и волна, авто-гуми и резервни делови, амба-
лажа, градежна столарија и намештај, огревно др-
во, суровини за текстил и целулоидне влакно — 
предиво, хартија и суровини за хартија, филцеви 
и текстилна индустрија, живина, свежа риба, пре-
работки од жито, техничка стока за снабдување 
на производните претпријатија (бои и лакови), 
средства за чистење на чевли, базарска стока, ве-
штачко цвеќе, сите видови на делови (резервни) 
за опрема на механизацијата во полјоделството, 
велосипеди, машини за домаќинството и прибор, 
откуп и продажба на сите видови земјоделско-сто-
чарски производи, жита, брашно и брашнени про-
изводи, огревни материјали и конзервирана риба. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе при ООЗТ 
— Трговија на големо и мало — Штип во состав 
на „Макпромет" — Штип, бр. 02-47/3 од 21. ХП. 
1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
39/77. (221) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 16 од 26. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 135 го запиша во судскиот регис-
тер основањето на Деловната единица Бифе-Киоск 
„Скара", со седиште во Штип, ул. Васил Глави-
нов" бб (до гимназијата) во состав на ООЗТ „Уго-
стителство" — Штип, при РО З И К „Црвена ѕвез-
да" — Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови алкохолни и без-

алкохолни пијалаци, спремање и продажба на ска-
ра, продажба на индустриски колонијални произ-
води, сувомесни производи и др. 

Раководител: Конев Владо. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Угос-
тителство" — Штип бр. 0301-968 од 30. ХИ. 1976 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 16/77. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 905 од 30. I. 1978 година на регистар-
ска влошка бр. 2-1245-0-0-0 го запиша во судски-
от регистар конституирањето на Станбената задру-
га „Напредок" — Скопје со следните податоци: 

Фирма: Станбена задруга „Напредок" Ц. О, О. 
СОЛ. О, со седиште во Скопје, ул. „Загребачка" 
бб. 
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Задругата е основана со акт решение од 14. V. 
1967 година. 

Основани на задруга се: Митревски Глигор 
од Скопје, Жупановски Љубисав од Скопје, Џе-
паровски Санде од Скопје, Стојановски Ристо од 
Белград, Марковски Војо од Скопје, Стојановска 
Лепосава од Белград, Шумоликовски Борис од 
Скопје, Марковска Донка од Скопје, Жежевиќ 
Илија од Белград, Цибрев Димко од Скопје, То-
шев Каменко од Скопје, Желчевиќ Олга од Бел-
град, Жепановски Славе од Скопје, Марчекич Ве-
со од Скопје, Жупановски Анѓелко од Скопје, Ка-
ракашев Васо од Скопје, Мидева Светлана од 
Скопје. 

Основна дејност: Задружна изградба на стан-
бени згради и станови за своите членови со сред-
ства од своите членови и со помош на општес-
твената заедница; изведување на градежни и за-
наетчиски работи од областа на градежништвото, 
ѕидаро-фасадерскиот, молерскиот, електроинстала-
терскиот, водоинсталатерскиот, браварскиот, меха-
ничарскиот, топлификациј а и сличен занает, пре-
ку свои погони и трети лица; прибавување на 
земјишта за изградба на згради; изработка на 
проекти за станбени згради, преку свое станбено 
проектантско биро - или преку член на задругата 
или службеник-овластен проектант; набавка на 
градежен и друг материјал потребен за станбена 
изградба — доградба, преправка и слично; склу-
чување на договори со овластени градежни прет-
пријатија и дуќани, или преку свои такви во свој-
ство на инвеститор; производство на градежни и 
други материјали преку свои самостојни погони 
или со организирање на работа преку свои чле-
нови; пренесување право на сопственост на ста-
нови врз свои членови, како и продажба на ста-
нови и станбени згради за кои членовите не се 
заинтересирани за готово или на кредит; купува-
ње на згради станови и слично. 

Целосно во полн обем во рамките на својата 
дејност и во правниот промет со трети лица за-
другата може да истапува на следниот начин: во 
свое име и за своја сметка, за сметка на членови-
те на задругата и врз посебно овластување за по-
единци — членови на задругата и за нивна сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата одговараат и со ог-
раничена солидарност и тоа во висина на трократен 
износ на своите удели од по 300.00 динари односно 
од 900.00 динари и членовите на задругата. 

Застапник на задругата е Жупановски Ристов 
Љубисав, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 905/77 од 30. I. 1978 година. 

Окружниот стопански суд Скопје ^решението 
Фи. бр. 1298/77 од 30. I. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-248-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Домот на кул-
турата на градежните работници „Кочо Рацин" 
Ц.О Скопје, така што се брише досегашната фирма 
Дом на културата на градежните работници „Ко-
чо Рацин" Ц.О Скопје, а се запишува новата фир-
ма Дом на културата „Кочо Рацин" Ц.О Скопје, 
ул. „Васил Главинов" бр. 31. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1298/77 од 30. I. 1978 година. (69) 
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66. Одлука за утврдување на просечниот 

приход од придонесот за задолжителни-
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цени од амбу лантно-по лик лини чката и 
аптекарската дејност и болничкото леку-
вање по болнички ден во СР Македонија 
во 1978 година — — — — — — — 211 

68. Одлука за определување бројот на деле-
гатите и утврдување на делегатските еди-
ници за избор на делегати во Собранието 
на Републичката заедница на вработу-
вањето — — — — — — — 212 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


