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325. 
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 ОПШТИ-

ТЕ НАЧЕЛА НА САМОПРИДОНЕСИ 

Се прогласува Законот за општите начела на 
самопридонесот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните, одржани на 10 јули 1978 година. 

Број 06-1842 
10 јули 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 ОПШТИТЕ НАЧЕЛА НА САМОПРИДОНЕСОТ 

Член 1 
Работните луѓе и граѓаните можат со самопри-

донес да здружуваат средства и труд за задоволу-
вање на определени заеднички интереси и потреби 
во месната заедница, односно општината, во соглас-
ност со општите начела утврдени со овој закон. 

Член 2 
Самопридонес може да се воведува заради 

остварување на заедничките интереси и солидарно 
задоволување на заедничките потреби на работните 
луѓе и граѓаните од непосреден интерес за животот 
и работата на луѓето и нивните семејства во мес-
ната заедница во областа на уредувањето на на-
селбата, станувањето, комуналните дејности, дет-
ската и социјалната заштита, образованието, кул-
турата, физичката култура, заштитата на потро-
шувачите, заштитата и унапредувањето на чове-
ковата околина, народната одбрана, општествената 
самозаштита и другите области на животот и на ра-
ботата. 

Член 3 
Самопридонес може да се воведува за подрач-

јето на месната заедница, односно за подрачјето на 
една или повеќе населби или за дел од населбата 
во месната заедница. 

Самопридонес може да се воведе и за по-
драчјето на општината како целина, ако служи за 
остварување на заедничките интереси и за задово-
лување на заедничките потреби на работните луѓе 
и граѓаните во таа општина. 

Член 4 
Заради задоволување на заедничките потреби на 

работните луѓе и граѓаните, во две или повеќе 
месни заедници може да се воведе самопридонес и 
да се здружат средствата на самопридонесот. 

Средствата од став 1 на овој член можат да се 
здружуваат со средствата на организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници и другите самоуправни организации и заед-
ници. 

Заради остварување на своите заеднички инте-
реси и потреби, во општината како целина, работ-
ните луѓе и граѓаните организирани во месната 
заедница можат да одлучат да ги здружат сред-
ствата на самопридонесот со средствата на само-
придонесот на другите месни заедници на подрач-
јето на таа општина. 

Член 5 
Самопридонес се воведува, по правило, за една 

година. 
Самопридонес може да се воведе и за повеќе 

години но најмногу за пет години. 

Член 6 
За воведување на самопридонес за подрачјето 

на месната заедница, односно за подрачјето на оп-
штината како целина, работните луѓе и граѓаните 
одлучуваат со референдум. 

За воведување на самопридонес за подрачјето 
на една или повеќе населби или за дел од населба 
во месната заедница (станбен блок, улица во насел-
ба, или станбени блокови) работните луѓе и граѓа-
ните можат да одлучат и по пат на писмени из-
јави. 

Член 7 
При воведувањето на обврската за плаќање на 

самопридонес, мора да се води сметка за способ-
носта на обврзниците за поднесување на обврски-
те, односно за материјалните можности на работ-
ните луѓе и граѓаните. 

Член 8 
Висината на самопридонесот се утврдува сраз-

мерно на личните доходи, односно приходите на 
обврзниците. 

Член 9 
Средствата на самопридонесот не можат да се 

користат за друга намена од онаа за која е во-
веден. 

Член 10 
Обврзници на самопридонесот со работните луѓе 

и граѓаните кои имаат живеалиште на подрачјето 
за кое се воведува самопридонесот. 

За изградба на определени објекти од кои 
имаат непосредна или посредна корист и работ-
ните луѓе и граѓаните што имаат во сопственост 
неподвижен имот, а немаат живеалиште на подрач-
јето за кое се воведува самопридонесот, обврзни-
ци на самопридонесот се и тие работни луѓе и гра-
ѓани. Постоењето на посредната и непосредната ко-
рист се утврдува при претресувањето на иниција-
тивата за воведување на самопридонесот. 

Член 11 
Самопридонесот може да биде воведен во пари, 

во работна сила, во материјали или услуги, во за-
висност од намената за која се воведува и од мож-
ностите на работните луѓе и граѓаните. 

Самопридонесот воведен во работна сила, дава-
ње на материјали или услуги мора да биде изра-
зен и во' парична вредност. 
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Обврската за самопридонес во работна сила и 
давање на материјали или услуги може да се из-
врши и во пари. 

Член 12 
Самопридонес во пари не може да се воведе на 

следниве примања: 
1) социјалните помошти; 
2) додатокот на деца; 
3) стипендиите на учениците и студентите; 
4) наградите за практична работа на учени-

ците во стопанството; 
5) надоместоците за време на привремена не-

вработеност; 
6) инвалидските примања според прописите за 

воените војни инвалиди и мирновременските воени 
инвалиди; 

7) личните доходи на инвалидите и на други 
инвалидни лица, вработени во заштитните рабо-
тилници за професионална рехабилитација и при-
мањата на лицата што се наоѓаат на професионал-
на рехабилитација во тие работилници; 

8) пензиите кои се пониски од граничниот износ 
на најниското пензиско примање; 

9) инвалиднините и додатокот за помош и нега 
на друго лице и 

10) примањата по основ на одликувања и на-
родни признанија и примањата по основ на тво-
рештво. 

Член 13 
Обврзници на самопридонес во работна сила 

можат да бидат работните луѓе и граѓаните способ-
ни за работа постари од 15 години, освен: 

1) жените над 55 години и мажите над 60 годи-
ни старост; 

2) жените за време на бременост и мајките со 
деца до тригодишна возраст и 

3) граѓаните кои поради болест или инвалид-
ност се неспособни за работа. 

Член 14 
Иницијатива за воведување на самопридонес во 

месната заедница може да покрене собирот на ра-
ботните луѓе и граѓаните, собирот на работните 
луѓе во организацијата на здружениот труд, деле-
гација на месната заедница и на општествено-поли-
тичките организации од подрачјето на месната за-
едница. 

Советот на месната заедница свикува собир на 
работните луѓе и граѓаните на кој се претресува 
иницијативата за воведување на самопридонесот. 

Ако иницијативата за воведување на самопри-
донес биде прифатена од собирот на работните 
луѓе и граѓаните, советот на месната заедница до-
несува акт за распишување на референдум за во-
ведување на самопридонес. 

Иницијатива за воведување самопридонес во 
една или во повеќе месни заедници и во општи-
ната како целина, може да покрене собранието на 
општината, работниците во организација на здру-
жениот труд, општествено-политичка организација 
и собрание на самоуправна интересна заедница. 

Ако иницијативата за воведување на самопри-
донес во повеќето месни заедници, односно во оп-
штината како целина, биде прифатена од собирите 
на работните луѓе и граѓаните во месните заедници 
и собирите на работните луѓе во организациите на 
здружениот труд. собранието на општината во со-
гласност со месните заедници донесува акт за рас-
пишување на референдум за воведување на само-
придонесот. 

Средствата на самопридонесот од став 5 на овој 
член се здружуваат со самоуправна спогодба на мес-
ните заедници. 

Член 15 
Актот за распишување на референдум содржи: 
1) намена за која се воведува самопридонесот; 
2) време за кое се воведува самопридонесот; 
3) начин на задолжување со самопридонес за 

одделни обврзници и рокови на извршување и 
4) вкупен износ на средствата од самопридо-

несот. 

Член 16 
Референдумот за воведување на самопридонес 

во месните заедници се спроведува, односно писме-
ните изјави се даваат на начин и по постапка утвр-
дени со статутот на месната заедница. 

Член 17 
Самопридонесот се смета за воведен ако за него 

со референдум, односно со писмени изјави се из-
јаснат повеќе од половината од работните луѓе и 
граѓаните запишани во избирачкиот список на по-
драчјето за кое се воведува самопридонесот. 

За воведување на самопридонесот за изградба 
на определени објекти од член 10 став 2 на овој 
закон се изјаснуваат и работните луѓе и граѓаните 
кои на подрачјето за кое се воведува самопридоне-
сот немаат живеалиште, но имаат неподвижен имот. 

Член 18 
Ако работните луѓе и граѓаните се изјаснат за 

воведување на самопридонес, советот на месната 
заедница, односно собранието на општината до-
несува акт за воведување на самопридонес. 

Актот за воведување на самопридонесот содр-
жи податоци за: 

1) подрачјето за кое се воведува самопридо-
несот; 

2) намената на самопридонесот; 
3) вкупниот износ на самопридонесот и распо-

редот по години; 
4) времето за кое се воведува самопридонес©^ 
5) видот и висината на самопридонесот; 
6) начинот на плаќање и роковите за извршу-

вање на обврските од самопридонесот; 
7) износот и единицата — мерка за пресмету-

вање на еден облик на самопридонесот во друг; 
8) органот што ќе се грижи за извршување на 

обврските и 
9) органот за надзор над собирањето и употре-

бата на средствата од самопридонесот. 
Актот за воведување на самопридонесот и актот 

за здружување на средствата на самопридонесот се 
објавуваат на начин утврден со статутот на мес-
ната заедница, односно статутот на општината. 

Член 19 
Советот на месната заедница односно собрание-

то на општината се должни најмалку еднаш годиш-
но на собир на работните луѓе и граѓаните да под-
несат извештај за наплатата и користењето на 
средствата на самопридонесот, а по завршувањето 
на објектот за кое е наменет самопридонесот да из-
готват завршна сметка. 

Член 20 
Во случајот кога потребните средства собрани 

од самопридонесот ќе бидат остварени за време по-
кусо од времето за кое е распишан самопридонесот, 
советот на месната заедница, односно собранието на 
општината ќе донесе одлука за престанување на 
обврската за плаќање на самопридонесот, односно 
ќе спроведе постапка за користење на вишокот на 
средствата на начин на кој тој е воведен. 

Член 21 
Ако со актот за воведување на самопридоне-

сот не е поинаку определено, на облогот, наплатата, 
жалбената постапка, застареноста и друго, сообраз-
но ќе се применуваат прописите за даноците на 
граѓаните. 

Член 22 
Исплатувачите на личните доходи и на прихо-

дите за кои даноците се пресметуваат и се плаќаат 
според секој поединечно остварен приход (данок по 
одбивање), како и исплатувачите на пензија, се 
должни при исплатата на овие лични доходи, при-
ходи и пензии да го пресметаат и наплатат само-
придонес^ доколку нивното седиште се наоѓа на 
подрачјето на општината во која е воведен само-
придонесот или ако вршат исплатување на пензии 
за тоа подрачје. 
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Останатите исплатувани на личните доходи и 
приходи, чие седиште е надвор од подрачјето на 
општината во која е воведен самопридонесот, 
должни се да го пресметаат и да го наплатат само-, 
придонесот на личните доходи и приходи од став 
1 на овој член, ако месната заедница, односно оп-
штината им доставила заверен препис од актот за 
воведување на самопридонесот, со список на об-
врзниците за кои треба да се пресмета и наплати 
самопридонесот. 

Исплатувачите на личните доходи и приходи од 
кои се плаќа самопридонесот, кои своето финан-
сиско работење го водат кај Службата на опште-
ственото книговодство, се должни истовремено со 
подигањето на готовината за исплатување на лич-
ните доходи, односно приходи да го пресметаат и 
уплатат самопридонесот на соодветната сметка на 
самопридонесот кај надлежните организациони еди-
ници на Службата на општественото книговодство. 

Член 23 
Органот на месната заедница, односно органот 

на општината од член 18 на овој закон има право 
и должност да го следи пресметувањето, наплату-
вањето и уплатувањето на самопридонесот. 

Исплатувачите на личните доходи, приходите и 
пензиите, како и другите органи и организации 
надлежни за пресметување, наплатата и уплатува-
ње на самопридонесот, се должни да им ги даваат 
потребните податоци на надлежните органи на мес-
ната заедница и на општината, а по нивно барање 
да поднесуваат извештај за пресметувањето, напла-
тувањето и уплатувањето на самопридонесот. 

Член 24 
Одредбите на членовите 21, 22 и 23 од овој за-

кон непосредно се применуваат. 
Член 25 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

326. 
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 УПИС ВО 
СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ, САМО-
УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУ-

ГИТЕ СУБЈЕКТИ ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОН 
Се прогласува Законот за упис во судскиот ре-

гистар на задругите, самоуправните интересни заед-
ници и другите субјекти определени со закон, 

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

Број 06-1844 Претседател 
10 јули 1978 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, е. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ЗАДРУ-
ГИТЕ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИ-
ЦИ И ДРУГИТЕ СУБЈЕКТИ ОПРЕДЕЛЕНИ СО 

ЗАКОН 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Во судскиот регистар задолжително се запишу-

ваат: земјоделските и другите задруги; основните 
задружни организации; сложените земјоделски за-
други; основните организации на кооператори во 

состав на организациите на здружениот труд; ра-
ботните организации на кооперанти во состав на 
сложена организација на здружениот труд; За-
дружниот сојуз на Македонија; работните заед-
ници што ги образуваат работните луѓе кои со ли-
чен труд самостојно во вид на занимање вршат 
научна, книжевна, ликовна, музичка, театарска, 
филмска или друга уметничка или културна деј-
ност, односно адвокатска или друга професионална 
дејност. 

Во судскиот регистар се запишуваат и само-
управните интересни заедници и основните заед-
ници и единици во нивен состав, како и сојузите 
и здруженијата на самоуправните интересни заед-
ници (во натамошниот текст: самоуправни инте-
ресни заедници). 

Член 2 
Регистарот на субјектите од член 1 на овој 

чако" се води во окружниот стопански суд (суд). 
Субјектите од член 1 на овој закон се запи-

шуваат во судскиот регистар на судот на чие по-
драчје е неговото седиште. 

Податоците запишани во регистарот се јавни. 

Член 3 
Запишувањето на субјектите од член 1 на овој 

закон во судскиот регистар се врши по постапката 
што важи за упис на организациите на здружениот 
труд и другите субјекти, ако со закон не е опреде-
лено поинаку. 

Исправите што се прилагаат во постапката за 
запишувањето во судскиот регистар се поднесуваат 
во оригинал или во заверен препис. 

Потписите на лицата овластени за застапување 
ла субјектите од став 1 на овој член се заверуваат 
во судот што врши упис, или ка ј друг орган овла-
стен за заверка на потписи. 

Член 4 
Податоците запишани во судскиот регистар што 

се однесуваат на субјектите од член 1 на овој за-
кон кои се занимаваат со стопанска дејност се 
објавуваат во ,/Службен лист на СФРЈ", а за суб-
јектите кои се занимаваат со општествена дејност, 
се објавуваат во „Службен весник на СРМ". 

Податоците од став 1 на овој член ги објавува 
судот на трошок на странките. 

Член 5 
Судот за секој субјект на уписот од член 1 на 

овој закон води збирка на исправи. 

П. Упис на земјоделските и другите задруги 

Член 6 
Пријавата за упис на основање на задруга ги 

содржи податоците како и пријавата за упис на 
основање на работна организација. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се при-
лагаат: 

1) самоуправна спогодба за здружување во за-
друга, со содржина пропишана со закон; 

2) одлука за усвојување на извештајот за оп-
штествено-економската оправданост за основање на 
задруга; 

3) доказ дека се обезбедени потребни средства 
за основање и почеток на работата на задругата во 
висина утврдена со самоуправната спогодба за здру-
жување на земјоделците во земјоделската задруга; 

4) заверени потписи на лицата овластени за 
застапување на задругата во основање и 

5) текстот на огласот за објавување на уписот 
на пропишаниот образец. 

Член 7 
Пријавата за упис на конституирање на задру-

га ги содржи податоците како и пријавата за упис 
на конституирање на работна организација. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се при-
лагаат: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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1) решение од надлежниот орган, односно орга-
низација, овластена со закон дека се исполнети 
условите во поглед на техничката опременост и 
заштитата на работа, како и други пропишани 
услови; 

2) самоуправна спогодба за здружување во за-
друга; 

3) статут на задругата со извод од записникот 
за неговото усвојување на референдум; 

4) записник за избор на органот на управува-
њето на задругата; 

5) одлука на органот на управувањето на за-
другата за именување вршител на должноста на 
работоводен орган во задругата, односно лице овла-
стено за застапување; 

6) заверен потпис на лицето овластено за за-
стапување на задругата и 

7) текст на огласот за објавување на уписот на 
пропишаниот образец. 

Член 8 
Ако во состав на задругата се организира ос-

новна задружна организација, се врши пренотација 
на одлуката за нејзиното организирање. 

Пријавата за упис на пренотацијата на одлу-
ката за организирање на основна задружна органи-
зација содржи податоци како и пријавата за упис 
на пренотација на одлуката за организирање на 
основна организација на здружениот труд. 

Кон пријавата од став 2 на овој член се при-
лагаат: 

1) одлука за организирање на основна задруж-
на организација; 

3) записник од референдумот за усвојување на 
одлуката за организирање на основна задружна ор-
ганизација, со податоци за бројот на здружените 
задругари и за бројот што гласале за усвојување на 
одлуката; 

3) доказ дека одлуката за организирање на ос-
новната задружна организација е доставена на дру-
гите основни организации и нивните задружни ор-
ганизации во состав на задругата, односно на дру-
гите задругари и работници во деловите на задру-
гата што не се организирани во основни организа-
ции, односно на основните задружни организации, 
со датум на врачување на одлуката и потпис на 
лицето овластено за примање на одлуката и 

4) список на организираните основни организа-
ции, односно на основните задружни организации, 
заверен од страна на вршителот на должноста на 
работоводниот орган на задругата. 

Член 9 
Пријавата за упис на конституирање на основ-

на задружна организација во состав на задругата 
содржи податоци како и пријавата за упис на кон-
ституирање на работна организација на здружениот 
труд. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се при-
лагаат: 

1) одлука за прифаќање на самоуправната спо-
годба за здружување во задруга; 

2) статут на основната задружна организација, 
со извод од записникот од референдумот за него-
вото усвојување; 

3) решение од надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката! опременост 
и заштитата на работа, како и други пропишани 
услови; 

4) самоуправна спогодба за распоредување на 
средствата, правата и обврските меѓу задругата и 
основната задружна организација; 

5) записник за изборот на органот на управува-
њето на основната задружна организација, освен 
ако според законот тој орган не се избира, како и 
записник за избор на делегати во органот на упра-
вувањето на задругата; 

6) одлука на органот на управување за имену-
вање вршител на должноста на работоводен орган 
во основната задружна организација; 

7) заверени потписи на лицата овластени за за-
стапување на основната задружна организација и 

8) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 10 
Пријавата за упис на организирање и консти-

туирање на сложена задруга содржи податоци како 
и пријавата за упис на организирање и конституи-
рање на сложената организација на здружениот 
труд. 

Кон пријавата од став 1 се прилагаат: 
1) самоуправна спогодба за здружување во сло-

жена задруга; 
2) извод од записникот за усвојување на само-

управната спогодба за здружување во сложена за-
друга; 

3) записник за изборот на орган на управување; 
4) решение од надлежниот орган дека се испол-

нети условите во поглед на.техничката опременост 
и заштитата на работа, како и други пропишани 
услови; 

5) одлука на органот на управување за имену-
вање вршител на должноста на работоводен орган; 

6) заверен потпис на лицето овластено за за-
стапување; 

7) извод од судскиот регистар за секоја здруже-
на задруга ако седиштето се наоѓа на подрачјето 
на друг регистарски суд и 

8) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 11 
Уписот на престанувањето на задругата, основ-

ната задружна организација и сложената задруга 
се врши како и уписот на престанувањето на соод-
ветната работна организација, односно сложената 
организација на здружениот труд. 

Член 12 
Пренотацијата е условен упис (привремен упис) 

што мора да се спроведе во рокот предложен од 
подносителот на пријавата, а определен со реше-
нието за запишување на пренотацијата на одлу-
ката. 

Ако уписот на пренотацијата не се оправда во 
рокот предвиден со решението на судот, регистар-
скиот суд по службена должност ќе донесе реше-
ние за бришење на уписот на пренотацијата. 

Ш. Упис на организациите на здружениот труд на 
кооперантите 

Член 13 
Пријавата за упис на пренотација на одлуката 

за организирање на основна организација на коо-
перанти, ги содржи податоците како и пријавата за 
упис на пренотацијата на одлуката за организира-
ње основна организација на здружениот труд, ако 
тој упис е определен со закон. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се при-
лагаат: 

1) одлука за организирање на основна органи-
зација на кооперанти; 

2) записник од референдумот за усвојување на 
одлуката за организирање на основни организации 
на здружениот труд; 

3) доказ дека одлуката за организирање на ос-
новната организација на кооперанти е доставена на 
другите основни организации на кооперанти, однос-
но работната организација со датум на врачување-
то на одлуката и потпис на овластеното лице за 
примањето на одлуката и 

4) список на организираните основни органи-
зации на кооперанти, односно основните организа-
ции, заверен од страна на вршителот на должноста 
на работоводниот орган на работната организација. 

Член 14 
Пријавата за упис на конституирањето на ос-

новната организација на кооперанти ги содржи по-
датоците како и пријавата за упис на конститу-
ирање на работна организација на здружениот труд. 
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Кон пријавата од став 1 на овој член се при-
лагаат: 

1) статут на основната организација на коо-
перанти со извод од записникот од референдумот за 
неговото усвојување; 

2) решение на надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост 
и заштитата на работа, како и други пропишани 
услови; 

3) записник за изборот на, органите на управу-
вањето на основната организација на кооперанти, 
гко според законот се избира овој орган; 

4) записник за избор на делегати во органот 
на управувањето на работната организација; 

5) одлука за именување вршител на должноста 
на работоводниот орган; 

6) одлука за пристапување кон самоуправната 
спогодба за здружување во организацијата на здру-
жениот труд; 

7) заверени потписи на лицата овластени за за-
стапување; 

8) самоуправна спогодба за утврдување на пра-
вата и обврските и за распоредување на средствата 
меѓу постојните ООЗТ, односно работната органи-
зација во чиј состав нема основни организации и 
новоорганизираната основна организација на коо-
перанти, и 

9) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 15 
Пријавата за упис на основање работна орга-

низација на кооперанти ги содржи податоците како 
и пријавата за упис на основање на работна орга-
низација. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се при-
лагаат: 

1) акт за основање на работна организација на 
кооперанти; 

2) одлука за усвојување на извештајот на оп-
штествечо-економската оправданост за основањето 
па работната организација на кооперанти; 

3) доказ дека се обезбедени средства за почеток 
со работа на работната организација на кооперанти, 
што овозможуваат работната организација да може 
да располага со тие средства во висината утврдена 
со актот на основањето; 

4) заверен потпис на лицето овластено за заста-
пување и 

5) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 16 
Пријава за упис на конституирање на работната 

организација на кооперанти, која во својот состав 
нема основна организација на кооперанти, ги со-
држи податоците како и пријавата за упис на кон-
ституирање на работна организација која во сво-
јот состав нема основни организации на здруже-
ниот труд. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се при-
лагаат: 

1) доказ дека работната организација на коо-
перанти склучила самоуправна спогодба за здру-
жување ; 

2) статут со извод од записникот за неговото 
усвојување на референдум; 

3) решение од надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост 
и заштитата на работа како и други пропишани 
услови; 

4) записник за изборот на орган на управува-
њето, ако според законот тој орган се избира; 

5) одлука за именување вршител на должноста 
на работоводниот орган; 

6) заверени потписи на лицата овластени за 
застапување и 

7) текст на огласот за објавување на уписот. 
Член 17 

Пријавата за упис на конституирање на работ-
на организација на кооперанти која во својот со-
став има основни организации на кооперанти, ги 

содржи податоците како и пријавата за упис на 
конституирање на работна организација што во сво-
јот состав има основни организации на здружениот 
труд, 

Кон цријавата од став 1 на овој член се прила-
гаат: 

1) самоуправна спогодба за здружување во ра-
ботна организација на кооперанти; 

2) доказ за усвојување на самоуправната спо-
годба за начинот и условите на здружувањето на 
основна организација на кооперанти во работна ор-
ганизација на кооперанти; 

3) записници од секоја основна организација на 
здружен труд за усвојување на самоуправната спо-
годба за здружување на основни организации на 
здружен труд во работната организација на коо-
перанти по пат на референдум; 

4) записник за изборот на орган на управува-
њето во работната организација на кооперанти; 

5) одлука на органот на управувањето за име-
нување вршител на должноста на работоводен ор-
ган во работната организација на кооперанти; 

в) самоуправна спогодба за распоредување на 
средствата, правата и обврските на работната ор-
ганизација на кооперанти врз основните органи-
зации; 

7) записници за избор на делегати во работнич-
киот совет на работната организација на коопе-
ранти; 

8) одлука на органите на управувањето за име-
нување вршител на должноста работоводен орган 
во основните организации; 

9) решение на надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост 
и заштитата на работа, како и други пропишани 
услови; 

10) заверен потпис на лицето овластено за за-
стапување, како и заверен потпис од лицето овла-
стено за застапување на основната организација на 
здружен труд и 

11) текст на огласот за објавување на уписот. 

IV. Упис на самоуправните интересни заедници 

Член 18 
Во судскиот регистар истовремено се утешува 

основањето и конституирањето на самоуправната 
интересна заедница. 

Пријава за упис во судскиот регистар на самоу-
правната интересна заедница поднесува лице овла-
стено за застапување на самоуправната интересна 
заедница во рок од 30 дена од денот на заврше-
ното конституирање на самоуправната интересна за-
едница. 

Пријавата за упис во регистарот содржи: 
1) назив и седиште на самоуправната интересна 

заедница; 
2) број и датум на актот за основање и кон-

ституирање на самоуправната интересна .заедница; 
3) работи што ќе ги врши самоуправната инте-

ресна заедница; 
4) имиња на лицата овластени за застапување и 

границите на нивните овластувања и 
5) податоци за основните заедници и единици во 

состав на самоуправната интересна заедница. 

Член 19 
Кон пријавата за упис на основањето и кон-

ституирањето на самоуправната интересна заедница 
се прилагаат: 

1) самоуправна спогодба за основањето на са-
моуправната интересна заедница, ако заедницата 
не е основана со закон, односно со одлука на со-
бранието на општината заснована врз закон; 

2) извод од записникот од седницата на собра-
нието на самоуправната интересна заедница со 
податоци кои содржат: назив на самоуправната ин-
тересна заедница, датум на одржувањето на сед-
ницата, бројот на избраните делегати во собранието, 
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бројот на присутните делегати на седницата, бро-
јот на делегатите кои гласале за донесување на 
статутот на заедницата; 

3) статут на самоуправната интересна заедница; 
4) заверени потписи на лицата овластени за за-

стапување на самоуправната интересна заедница и 
5) заверен препис на актот на собранието на оп-

штината, односно на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија со кој се потврдува само-
управната спогодба за основање, односно статутот 
на самоуправната интересна заедница. 

Член 20 
Основните заедници и единици во состав на са-

моуправните интересни заедници се запишуваат во 
судскиот регистар на судот во кој е запишана са-
моуправната интересна заедница (регистарски суд). 
Ако седиштето на основната заедница и единица 
се наоѓа на подрачјето на друг суд, а не на по-
драчјето на регистарскиот суд, уписот, врз основа 
на решението на регистарскиот суд, се врши во 
судскиот регистар на тој суд (суд на уписот). 

Пријавата за упис на основната заедница и еди-
ница ги содржи податоците како и пријавата за 
упис на основањето и конституирањето на само-
управната интересна заедница. 

Кон пријавата од став 2 на овој член се при-
лагаат: 

1) општ акт со кој се уредуваат правата, обвр-
ските и одговорностите што се остваруваат во ос-
новната заедница односно единица; 

2) статут на основната заедница, односно еди-
ница со извод од записникот за неговото усвоју-
вање; 

3) записник од конституирањето на собранието; 
4) заверен потпис на лицето овластено за за-

стапување на основната заедница, односно еди-
ница и 

5) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 21 
Во судскиот регистар се запишуваат сите про-

мени настанати по основањето и конституирањето 
на самоуправната интересна заедница, основната 
заедница и единица во поглед на податоците запи-
шани во регистарот. 

Пријавата за упис на промените се поднесува во 
рок од 30 дена од денот на настанатите промени. 

Кон пријавата за упис на промените се прилага 
актот со кој се извршени промените во поглед на 
податоците запишани во регистарот. 

Пријава за упис на промените поднесува овла-
стено лице во самоуправната интересна заедница, 
основната заедница и единица. 

Член 22 
Уписот на престанувањето на самоуправната 

интересна заедница, основната заедница и единица-
та се врши сообразно уписот на престанувањето на 
организацијата на здружениот труд. 

Член 23 
Самоуправната интересна заедница се брише од 

регистарот со денот на престанувањето на само-
управната интересна заедница. 

Пријава за бришење на самоуправната интерес-
на заедница од судскиот регистар поднесува овла-
стено лице во самоуправната интересна заедница во 
рок од 10 дена од денот на престанувањето на само-
управната интересна заедница. 

V. Упис на привремените и трајните работни 
заедници 

Член 24 
Во судскиот регистар се запишува основањето 

и конституирањето на привремените, односно трај-
ните работни заедници. 

Пријавата за упис во судскиот регистар на ос-
новањето и конституирањето на привремени, од-

носно трајни работни заедници содржи податоци 
како и пријавата за упис на работна организација. 

Пријавата ја поднесува раководителот на ра-
ботната заедница во рок од 15 дена од денот на 
основањето и конституирањето на работната за-
едница. 

Член 25 
Кон пријавата за упис на основање на при-

времени, односно на трајни работни заедници се 
прилагаат: 

1) акт за основање на работна заедница; 
2) доказ дека се обезбедени средства за поч-

нување со работа на работната заедница; 
3) одлука за именување на привремен работо-

воден орган и 
4) заверен потпис на лицето овластено за за-

стапување на работната заедница. 

Член 26 
Кон пријавата за уписот на конституирање на 

привремените, односно трајните работни заедници 
се прилагаат: 

1) самоуправна спогодба со која се уредуваат 
односите во трудот, стекнувањето и распределбата 
на доходот; 

2) статут на работната - заедница со извод од 
записникот за неговото усвојување; 

3) записник за изборот на орган на управува-
њето на работната заедница, ако според законот 
се избира овој орган; 

4) решение на надлежниот орган дека се испол-
нети условите за работа на работната заедница во 
поглед на техничката опременост и заштитата при 
работата и други пропишани услови-

5) одлука за именување на работоводен орган; 
6) заверени потписи на лицата овластени за 

застапување на работната заедница и 
7) текст на огласот за објавување на уписот. , 

Член 27 
Уписот на престанок на привремената, односно 

трајната работна заедница се врши како и уписот 
на престанувањето на работната организација што 
во СЕ ој от состав нзма основни организации на здру-
жениот труд. 

Член 28 
Одредбите од членовите 25 до 28 на овој закон 

не се однесуваат на работните заедници на адво-
катите. 

VI. Казнени одредби 

Член 29 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок субјектот на уписот од член 1 на овој 
закон, ако во пропишаниот рок не го пријави упи-
сот на своето основање, организирање, конституи-. 
рање или престанување, како и уписот на статус-
ните или другите промени. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршокот од став 1 на овој член и одго-
ворното лице. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 30 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија ќе донесе прописи за 
обрасците на регистарот и за начинот на уписот 
во судскиот регистар во рок од три месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 31 
Постојните земјоделски и други задруги и суб-

јекти на уписот, што не се запишани во судскиот 
регистар, се должни во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон да под-
несат пријави до надлежниот окружен стопански 
суд за регистрирање. 

Земјоделските задруги и другите субјекти од 
член 1 од овој закон се должни да поднесат при-
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јави за регистрација до судот во рок од 30 дена 
по истекот на рокот определен со закон за сообра-
зување^ на нивната организација и работа. 

Член 32 
Постојните самоуправни интересни заедници, 

основните заедници и единици ќе поднесат при-
јава за упис во судскиот регистар во рок од 6 ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 33 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

327. 
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 
МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИ-
ЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за материјално обезбедување 
на учесниците од Народноослободителната војна, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 10 јули 1978 година. 

Број 06-1826 
10 јули 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 МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 

ВОЈНА 

Член 1 
Во член 6 од Законот за материјално обезбеду-

вање на учесниците од Народноослободителната 
војна („Службен весник на СРМ" бр. 20/77) зборо-
вите „ако немаат доволно средства за издржување, 
ако се неспособни за стопанисување и ако лицата 
кои според Законот се должни да ги издржуваат 
не се во состојба да обезбедат издршка", се заме-
нуваат со зборовите: „ако корисниците и членовите 
на семејството со кои живеат заедно немаат довол-
но средства за живеење и ако се неспособни за 
стопанисување". 

Член 2 
Во член 7 став 1 зборот „издржување" се заме-

нува со зборот „живеење". 
Точката 6 се менува и гласи: 
„6) немаат доход од земјоделска дејност поголем 

од 400 динари, односно други редовни приходи 
поголеми од 660 динари месечно по член на семеј-
ството". 

Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Се смета дека лицата од член 2 на овој закон 

даночни обврзници на данок од земјоделска деј-
ност во ридско-планинските подрачја не оствару-
ваат приходи, ако катастарскиот приход не над-
минува 3.500 динари годишно во семејството". 

Член 3 
Во член 8 став 1, по зборовите: „од претходната 

година" запирката се заменува со точка, а остана-
тите зборови до крајот на реченицата се бришат. 

Член 4 
Член 16 се брише. 

Член 5 
Во член 43 став 1 зборовите: „во рок од шест 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон и", се заменуваат со зборовите „до 31. ХП 1978 
година". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 октомври 1978 година. 

328. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за наследувањето, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 10 јули 1978 година. 

Број 06-1843 
10 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАСЛЕДУВАЊЕТО 

Член 1 
Во Законот за наследувањето („Службен весник 

на ОРМ" бр. 35/73) по член 75 се додава нов под-
наслов со нови 16 членови, кои гласат: 

„Меѓународен тестамент 

Член 75-а 
Тестаментот составен во форма на меѓународен 

тестамент е полноважен во поглед на формата, без 
оглед на местото каде е направен, каде се наоѓа 
имотот, државјанството и живеалиштето, односно 
престојувалиштето на завештателот. 

Формата на тестаментот не влијае врз неговата 
полноважност како меѓународен тестамент. 

Член 75-6 
Одредбите на овој закон не се применуваат врз 

формите на тестаменталните одредби, што во исто-
то писмено ги составиле две или повеќе лица. 

Член 75-в 
За составување на меѓународен тестамент над-

лежен е судија на општинскиот суд кој е надлежен 
и за составување на судски тестамент. 

Меѓународен тестамент за државјани на Соци-
јалистичка Република Македонија во странство мо-
жат да состават и дипломатските или конзуларни-
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те претставници на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, што ќе ги определи шефот 
на дипломатското или конзуларното претставни-
штво. 

Член 75-г 
Тестаментот се составува во писмена форма. 
Завештателот не мора своерачно да го напише 

тестаментот. 
Тестаментот може да биде напишан на било кој 

јазик, со рака или на друг начин. 

Член 75-д 
Во присуство на судијата на општинскиот суд 

или дипломатскиот, односно конзуларниот прет-
ставник (во натамошниот текст — овластено лице) 
и двајца сведоци, завештателот изјавува дека пис-
меното е негов тестамент и дека е запознат со не-
говата содржина. 

Завештателот не е должен со содржината на 
тестаментот да ги запознае овластеното лице и 
сведоците. 

Член 75-ѓ 
Завештателот во присуство на овластеното ли-

це и сведоците го потпишува тестаментот, или ако 
претходно го потпишал, го признава и го потврдува 
потписот за свој. 

Ако завештател от не е во состојба да се потпи-
ше, ќе му ја соопшти причината на овластеното ли-
це кое тоа ќе го забележи на тестаментот. Завеш-
тателот може да бара од овластеното лице друго 
лице, во негово име, да го потпише тестаментот. 

Овластеното лице и сведоците, во присуство на 
завештателот, се потпишуваат на тестаментот. 

Член 75-е 
Датум на тестаментот е датумот на кој го пот-

пишало овластеното лице. 
Овој датум мора да биде ставен на крајот на 

тестаментот од страна на овластеното лице. 

Член 75-ж 
Ако тестаментот се состои од повеќе листови, 

сите тие се сврзуваат со емственик, а обата краја 
од емственикот се запечатуваат со печат. 

Завештателот се потпишува на секој од листо-
вите, а на крајот се назначува од колку листови се 
состои тестаментот. 

Ако завештател от не е во состојба да ги пот-
пише, тоа ќе го стори друго лице од негово име или 
ако такво лице нема, ќе ги потпише овластеното 
лице. 

Секој лист мора да биде обележен со број. 

Член 75-з 
Овластеното лице ќе го праша завештателот 

дали сака да даде изјава во поглед на чувањето на 
тестаментот. Местото каде завештателот има на-
мера да го чува тестаментот се забележува во по-
тврдата што ја издава овластеното лице во форма 
определена во прилогот 1 на овој закон или во 
соодветна форма. 

Формата на потврдата е составен дел на овој 
закон. 

Член 75-ѕ 
Непостоењето, односно неисправноста на потвр-

дата не влијае врз формалната полноважност на 
меѓународниот тестамент направен во согласност со 
одредбите на овој закон. 

Член 75-и 
Потврдата се составува во три примероци од 

кои еден примерок се приложува кон тестаментот, 
вториот го задржува овластеното лице, а третиот 
му се врачува на завештателот. 

Полноважноста на потврдата се признава, ако 
е издадена на територија на држава која што ја 
ратификувала Конвенцијата за еднообразен закон 
за формата на меѓународниот тестамент. 

Член 75-ј 
Потврдата дека тестаментот е оставен на чу-

вање на овластеното лице се зема како доказ за 
формалната полноважност на писменото како тес-
тамент, доколку не се докаже спротивното. 

Член 75-к 
Сведоци на овој тестамент можат да бидат лица 

што ги исполнуваат условите од член 71 на овој 
:>акон. 

Член 75-л 
За толкувачите се применуваат одредбите од 

Законот за процесната постапка. 

Член 75-љ 
Потписите на завештателот, овластеното лице и 

сведоците на меѓународниот тестамент и на потвр-
дата не мора да се заверуваат, но надлежните ор-
гани во определени случаи можат да ја проверат 
вистинитоста на потписот на овластеното лице. 

Член 75-м 
За отповикување на меѓународниот тестамент 

важи одредбата од член 103 на овој закон". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

329. 
Врз основа на член 1 став 3 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за републич-
ките совети („Службен весник на СРМ" број 15/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОРОТ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

Се прогласува изборот за претседател на Ре-
публичкиот совет за прашања на општественото 
уредување на 

д-р Трајче Труј оски, потпретседател на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1831 Претседател 
ЈО јули 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

330. 
Врз основа на член 3 став 3 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за републич-
ките совети („Службен весник на СРМ" број 15/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОРОТ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СТОПАН-

СКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

Се прогласува изборот за претседател на Ре-
публичкиот совет за стопански развој и економска 
политика на 

д-р Јован Стојановски, професор на Економ-
скиот факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1830 Претседател 
10 јули 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 
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331. 
Врз основа на член 25 став 1 и член 28 точка 9 

од Законот за јавното правобранителство („Служ-
бен весник на СРИ" бр. 9/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста заменик на јав-
ниот правобранител на Македонија 

Александар Стрезоски, 
поради исполнување условите за пензија, сметано 
од 1. IX 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1832 
10 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

ооо 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за Републич-
ката управа („Службен весник на СРМ" број 16/69), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ 

СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I 
Се разрешуваат од должноста членовите на Ре-

публичката комисија за односи со верските заед-
ници, поради истекување на мандатот: 

Ванчо Андонов, 
Ратка Бакалинова, 
Александар Буриќ, 
Никола Василевски, 
Веле Глигоровски, 
Енвер Шоља, 
Васил Костојчиновски, 
Јордан Леов, 
Ќемал Мусли, 
Спирко Спирковски 
Димче Стојанов — Мире, 
м-р Љупчо Филдиш и 
Џевдет Хајрадин. 

И 
Се именуваат за членови на Републичката ко-

мисија за односи со верските заедници: 
Никола Василевски, помошник на републички-

от секретар за образование и наука, 
Петар Чокревски, помошник на републичкиот 

секретар за меѓународни односи, 
Петар Бошковски, помошник на републичкиот 

секретар за информации, 
Оливера Трајкова, секретар на Комисијата за 

идејно-политичко оспособување и марксистичко 
образование при РК на Сојузот на социјалистич-
ката младина на Македонија, 

Данаил Коложеговски, секретар на Комисијата 
на РК на ССРНМ за меѓунационални односи, 

Светислав Митровски, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи, 

Лазо Караколев, секретар на Извршниот совет 
на Собранието на Општината Струмица, 

Зоге Груевски, претседател на Комисијата за 
верски прашања на Собранието на Општината на 
град Скопје, 

Асан Фета, претседател на Комисијата за вер-
ски прашања на Општината Тетово, 

Акиф Рамадани, член на Извршниот совет на 
Собранието на Општината Гостивар, 

Вангел Илиевски, претседател на Општинската 
комисија за верски прашања — Битола, 

Никола Рилковски, секретар на Извршниот со-
вет на Собранието на Општината Охрид и 

Александар Буриќ, претседател на Верската 
комисија на Собранието на Општината Штип 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1833 
10 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

333. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за Републич-
ката управа („Службен весник на СРМ" број 16/69), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИ-

ТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

I 
Се именува за потпретседател на Републич-

киот комитет за заштита на човековата околина: 
— инж. Владо Косевски, помошник на репуб-

личкиот секретар за урбанизам. 
П 

Се именуваат за членови на Републичкиот ко-
митет за заштита на човековата околина: 

инж. Стефан Лазаревски, потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство, 

Перо Кецкаровски, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за култура, 

д-р Костадин Грековски, главен републички са-
нитарен инспектор во Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика, 

инж. арх. Љупчо Тасевски, помошник на ре-
публичкиот секретар за урбанизам , 

инж. Стрезо Буцевски, главен републички ин-
спектор за парни котли во Републичкиот секрета-
ријат за индустрија, 

инж. С*1мон ^ а с о в с к и , инспектор за водосто-
панство во Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство, 

инж. Коле Јордановски, директор на Републич-
киот хидрометеоролошки завод, 

дипл. инж. Бошко Костовски, секретар на Со-
ветот за шумарство и дрвна индустрија при Стопан-
ската комора на Македонија, 

Љубомир Павловски, мајор — Воена пошта 5573 
— Скопје, 

Киро Апостоловски, редовен професор на Зем-
јоделскиот факултет во Скопје, потпретседател на 
Советот за заштита и унапредување на човековата 
околина на СР Македонија, 

Јован Дуковски, претседател на Координацио-
ниот одбор за солидарност и помош на народите 
— жртви на агресијата и на колонијалната доми-
нација на РК на ССРНМ, 

Стамен Димчевски, член на Претседателството 
на Републичката конференција на Сојузот на со-
цијалистичката младина на Македонија, 

Гоко Исјановски, инженер за заштита на ра-
бота во Рудници и железарница „Скопје" — Скопје 
(предлог на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија), 
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инж. Здравко Ковачевски, вонреден професор 
и декан на Технолошки факултет во Скопје, 

м-р Смиља Конеска, доцент на Факултетот за 
физика во Скопје, 

д-р Ѓорѓи Теодосиевски, директор на Републич-
киот завод за здравствена заштита, 

д-р Коста Балабанов, помошник на директорот 
на Републичкиот завод за заштита 'на спомениците 
на културата, 

м-р Раде Дренковски, раководител на Ботанич-
ката градина на Биолошкиот факултет во Скопје, 

д-р Борис Труј оски, потпретседател на Сојузот 
на инженерите и техничарите на Македонија, 

дипл. инж. Владо Този, директор на Паркови и 
зеленило — Охрид, 

Киро Георгиевски — Дејан, претседател на Со-
ветот за пошумување на голините, 

Ленче Бајрактарова, претседател на Советот за 
заштита на човековата околина во Штип, 

дипл. инж. Благоја Катранџиев, на работа во 
Топилницата за олово и цинк „Саса" — Титов Ве-
лес и 

Васил Доневски, потполковник во Републичкиот 
секретаријат за^ народна одбрана. * 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1834 
.10 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

334. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за Републич-
ката управа („Службен весник на СРМ" број 16/69), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 1( ј \ли 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

I 
Се разрешуваат од должноста членови на Ре-

публичкиот комитет за туризам, поради истекува-
ње на мандатот: 

Сретен Акимовски, 
Пејко Блажевски, 
Петар Бошковски, 
Софе Димитровски, 
Владо Гореновски, 
Димитар Каранфилски, 
Тома Кардула, 
Ристо Лазаревски, 
Драган Михај ловски, 
д-р Александар Мишев, 
Јован Пеевски, 
Крсте Секуловски, 
д-р Сотир Сотировски, 
Ристо Терзиев, 
Кочо Тулевски, 
Миле Стефановски, 
Петко Чадиковски, 
Војо Китановски, 
Иван Бабамов и 
Таљо Филиповски. 

П 
Се именуваат за членови на Републичкиот ко-

митет за туризам: 
Петко Чадиковски, потсекретар во Републички-

от секретаријат за општостопански работи и пазар, 
Бранка Личеновска, секретар на Одборот за 

платен и кредитен биланс во Републичката само-

управна интересна заедница за економски односи 
со странство, 

Милчо Балевски, помошник на републичкиот 
секретар за информации, 

Томе Белимовски, помошник на републичкиот 
секретар за финансии, 

Перо Кецкаровски, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за култура, 

Горѓи Симеонов, самостоен советник во Репуб-
личкиот секретаријат за урбанизам, 

д-р Данаил Симовски, помошник на репуб-
личкиот секретар за здравство и социјална по-
литика, 

инж. Љупчо Тодоровски, советник на републич-
киот секретар за сообраќај и врски, 

Владимир Дарковски, началник на одделение во 
РСВР, 

Томислав Димовски, помошник на претседате-
лот на Републичкиот комитет за физичка култура, 

Драган Михај ловски, член на Советот за уго-
стителство и туризам на Стопанската комора на 
Македонија, 

Панче Миркуловски, претседател на Комисијата 
за животни и работни услови во Советот на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, 

Трајче Черепналковски, член на Секретаријатот 
на Претседателството на Републичката конферен-
ција на Сојузот на социјалистичката младина на 
Македонија, 

Благоја Мукаетов, потпретседател на Турис-
тичкиот сојуз на Македонија и 

Александар Јуруковски, потпретседател на Ав-
то-мото сојузот на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1836 
.10 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

335. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за Републич-
ката управа („Службен весник на СРМ" број 16/69), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ВОДО-

СТОПАНСТВО 

I 
Се именува за потпретседател на Републичкиот 

комитет за водостопанство 
— инж. Јован Цветковски, потсекретар во Ре-

публичкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство. 

П 
Се именуваат за членови на Републичкиот ко-

митет за водостопанство: 
инж. Никола Петровски, заменик на републич-

киот секретар за земјоделство и шумарство, 
д-р Душан Зец, советник на републичкиот се-

кретар за здравство и социјална политика, 
м-р Иван Димитров, потсекретар во Републич-

киот секретаријат за индустрија, 
дипл. инж. Илија Илиевски, самостоен советник 

во Републичкиот секретаријат за народна одбрана, 
инж. Лазар Поплазаров, директор на ТЕ „Не-

готино", 
Петар Бакалов, секретар на Стручната служба 

за мелиорации при Стопанската комора на Маке-
донија, 
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Благоја Герасимов, помошник на директорот на 
Републичкиот хидрометеоролошки завод, 

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

дипл. инж. Горѓи Влашки, директор на Дирек-
цијата за интегрален развој на сливот на реката 
Вардар, 

инж. Александар Таревски, редовен професор 
на Градежниот факултет во Скопје, 

дипл. инж. Петар Филовски, раководител на 
служба во „Електростопанство" — Хе „Глобочи-
ца" и 

инж. агроном ѓорѓи ѓорѓиев, раководител на 
Секторот за експлоатација на хидромелиоративни-
те системи во Организацијата за стопанисување со 
води „Водостопанство" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1837 Претседател 
10 јули 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

336. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за Републич-
ката управа („Службен весник на СРМ" број 16/69), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одржа-
на на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

Се именуваат за членови на Републичкиот ко-
митет за енергетика: 

Мито Марковски, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за индустрија, 

д-р инж. Ристо Галиќ, потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за урбанизам, 

дипл. инж. Ратко Трајковски, виш советник во 
Стопанската комора на Македонија, 

инж. Михајло Шишковски, секретар на Сове-
тот за истражувачки работи во рударството, 

Велимир Гиновски, член на Извршниот одбор 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за економски односи со странство, 

дипл. инж. Петар Василевски, директор на Ра-
ботната организација во основање — Термоцентра-
ла и рудник „Осломеј" — Кичево, 

дипл. инж. Ангел Ангеловски, вонреден про-
фесор на Градежниот факултет во Скопје, 

дипл. инж. Горѓи Петковски, генерален дирек-
тор на Организацијата за стопанисување со води 
„Водостопанство" — Скопје. 

д-р Миодраг Брајковиќ, вонреден професор на 
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, 

инж. Александар Величковски, редовен про-
фесор на Електротехничкиот факултет во Скопје, 

инж. Љупчо Гајдарџиски, директор на „Елек-
тромакедонија" Скопје, 

инж. ѓорѓи Шкерлев, директор на ООЗТ „Енер-
гетика" во Рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје, 

м-р Борис Рикаловски, директор на ОЗТ во 
изградба „Рафинерија" — Скопје, 

д-р инж. Томе Бошевски, вонреден професор 
на Електротехничкиот факултет во Скопје и 

Гаврило Гаврилски, директор на „Југопетрол" 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1838 Претседател 
10 јули 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

337. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за Републич-
ката управа („Службен весник на СРМ" број 16/69), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одржа-
на на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 

I 
Се разрешуваат од должноста членовите на Ре-

публичкиот комитет за физичка култура, поради 
истекување на мандатот: 

Јонче Андоновски, 
Никола Бакулевски, 
Лепа Димова, 
Елица Змеј кова, 
Велимир Ивановски, 
Иван Кондев, 
Атанас Костовски, 
Петар Тодоров, 
Добре Маринков, 
Михаил Мишевски, 
Димитар Керамитчиев, 
Џемаил Османи, 
Вуке Пандиловски, 
Иван Паунов, 
Најденко Поповски, 
Димитар Раиќ, 
Ристо Ристевски и 
Јане Тодоровски. 

П 
Се именуваат за членови на Републичкиот ко-

митет за физичка култура: 
м-р Шабан Шеху, помошник на републичкиот 

секретар за наука и образование, 
д-р Јосиф Јосифовски, советник на републич-

киот секретар за здравство и социјална политика, 
Данило Поповиќ, ПОЛКОВНИК ВО Скопската ар-

мирска област, 
Никола Бакулевски, претседател на Секцијата 

на Републичката конференција на ССРНМ за оп-
штествено-економски и политички односи во фи-
зичката култура, 

Атанас Аврамовски, самостоен советник во Ре-
публичкиот секретаријат за народна одбрана, 

Андон Симовски, виш предавач на Факултетот 
за физичка култура во Скопје, 

Михаил Мишевски, секретар на Сојузот за фи-
зичка култура на Македонија, 

д-р Никола Багевски, специјалист по спортска 
медицина, на работа во Медицинскиот центар во 
Прилеп — секција за спортска медицина, 

Димитар Керамитчиев, помошник директор за 
кадри во „ОХИС" — Скопје (предложен од Сојузот 
на синдикатите на Македонија) и 

Атанас Костовски, уредник на спортската руб-
рика во Телевизија Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1835 
10 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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338. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 10 јули 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Ма-
тематички факултет — Скопје, што го донесе Со-
бирот на работниците на ООЗТ Математички фа-
култет — Скопје на седницата одржана на ден 28. 
II. 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1829 
10 јули 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

339. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 10 јули 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ООЗТ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Фи-
лолошки факултет — Скопје, што го донесоа ра-
ботниците на ООЗТ Филолошки факултет — Скоп-
је на референдумот одржан на 27. VI. 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1828 
10 јули 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

340. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 52 од Законот за здравството 
(„Службен весник на СРМ" број 20/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 ју-
ли 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛ-
НАТА БОЛНИЦА ЗА КОСНО-ЗГЛОБНА ТУБЕР-

КУЛОЗА — ОХРИД 

Се дава согласност на Одлуката за изменува-
ње на Статутот на Специјалната болница за косно-
зглобпа туберкулоза — Охрид што Собирот на ра-
ботните луѓе на Специјалната болница за косно-
зглобна туберкулоза — Охрид ја донесе на 6. VII 
1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1827 
10 јули 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

341. 
Врз основа на член 253 од Деловникот на Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен весник на СРМ" број 16/78), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
април 1978 година, донесе 

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

КОМИСИЈАТА ЗА БОРЕЧКИ ПРАШАЊА 

За претседател и членови на Комисијата за бо-
речки прашања се избираат: 

а) за претседател: 
Томо Софрониевски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СРМ, 
б) за членови: 
Трајче Кошевски, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор на Собранието на СРМ, 
Павлина Поповска, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор на Собранието на СРМ, 
Ванчо Гаврилов, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ, 
Веселинка Мишевска, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ, 
Азем Рухани, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1846 
10 јули 1978 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. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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342. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ ЗА 

ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА 
ДИРЕКТОРИ 

Се именуваат двајца членови на Комисијата за 
изготвување предлог за избор на директор на: 

— ООЗТ Клиника за кожни и венерични бо-
лести при Универзитетскиот центар за медицински 
науки во Скопје, и тоа: 

д-р Томо Миташев, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ и 

Славе Петровски, судија на Врховниот суд на 
Македонија; 

— ООЗТ Стоматологија при Универзитетскиот 
центар за медицински науки во Скопје и тоа: 

Горѓи Лајчароски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ и 

Љубен Давков, претседател на Извршниот со-
нет на Собранието на Општината Центар — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1839 
10 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општеетвено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

343. 
Врз основа на член 27 став 3 од Деловникот на 

Соборот на општините на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 16/78), Соборот на општините на Соб-
ранието на СРМ, на седниците одржани на 28 ап-
рил, 8 јуни и 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБОРОТ НА ОПШТИ-
НИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседатели и членови на работните тела 
на Соборот на општините на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија се избираат: 

ОДБОР ЗА РАЗВОЈ И ФИНАНСИИ 

— Од редот на делегатите на Соборот: 
а) за претседател: 
Петар Митев 
б) за членови: 
Мелко Антевски, 
Иван Влашки, 
Ангел Димов, 
Љубен ѓорѓиевски, 
Слободан Костовски, 
Јанаки Мицев, 
Милисав Ристески, 
Јусуф Селим, 
Мито Темену гов, 
Александар Тоскиќ, 
Васил Хаџитосев, 
Владо Димитровски и 
Ристо Проданов. 

— Од редот на научните и стручните работ-
ници: 

м-р Благоја Наневски, научен соработник на 
Економскиот институт во Скопје. 

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ОДНОСИ 

а) за претседател: 
Јанко Јанакиески 
б) за членови: 
Димитрија Аврамовски, 
Русе Ангеловски, 
Божидар Андоновски, 
Гере Герасимовски, 
Владимир Димовски, 
Љутфи Марку, 
Салтир Митров, 
Златан Најдовски, 
Осман Пател, 
Глигор Ќелешоски, 
Митко Георгиев и 
Кирил Михај ловски — Груица. 

ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО-КОМУ-
НАЛНИ ПРАШАЊА 

— Од редот на делегатите на Соборот: 
а) за претседател: 
Петар Кузмановски 
б) за членови: 
Радован Акимовски, 
Неделка Ангеловска, 
Драги Апостолов, 
Ратко Георгиевски, 
Борис Иванов, 
Ангелина Јакимовска, 
Иван Јорданов, 
Димитар Котевски, 
Наќо Милков, 
Ѓорги Тодов 
Томе Треневски и 
Божидар Ристовски. 
— Од редот на научните и стручните работ-

ници: 
Пантелеј Митков, директор на Дирекцијата за 

просторно планирање — Охрид. 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА 
а) за претседател: 
Месут Сулејмани 
б) за членови: 
Милојко Алампиоски, 
Благој Георгиев, 
Павле Лазаревски и 
Љупчо Спасов. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1848 
ЈО јули 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, е. р. 
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344. 
Врз основа на член 24 став 3 од Деловникот на 

Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 16/78), Општествено-политич-
киот собор на Собранието на СРМ, на седниците 
одржани на 28 април и 8 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседатели и членови на работните тела 
на Онштествено-политичкиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија се изби-
раат: 

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ 

— Од редот на делегатите на Соборот: 
а) за претседател: 
Кицо Нонковски 
б) за членови: 
д-р Никола Бошале, 
Јездимир Богдански, 
Баудин Велица, 
Александар Грков, 
Бонка Демирева, 
д-р Ружа Паноска, 
д-р Благоја Попов, 
д-р Сеј фе дин Сулејмани, 
Дестан Сулејмани и 
Ресул Шакири. 
— Од редот на научните и стручните работ-

ници : 
м-р Стојмен Михајловски, научен работник во 

Институтот за социолошки и политичко-правни 
истражувања во Скопје. 

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНО-
СИ И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА 

— Од редот на делегатите на Соборот: 
а) за претседател: 
Саве Гаџовски 
б) за членови: 
Славка Георгиева — Андреевиќ, 
Никола Горичан, 
Силјан Захариевски, 
Вангел Мандаловски, 
Томе Момировски, 
Катарина Ношпалоска, 
д-р Павлина Поповска, 
Верка Панова, 
Боге Сотировски, и 
Томо Софрониевски. 
— Од редот на научните и стручните работ-

ници: 
м-р Мијалчо Наков, директор на Дирекцијата 

за средства во Банката „Стопанска банка" — 
Скопје. 

ОДБОР ЗА ФИНАНСИИ И БУЏЕТ 

а) за претседател: 
Александар Грков 
б) за членови: 
Дорче Божиновски, 
Никола Горичан, 
Бранко Дончовски, 
инж. Ана Гоневска, 
Милица Кнежевиќ — Источка, 
Јордан Кочов, 
Вангел Мандиловски, 
Владо Николовски, 
Верка Панова, и 
Шукри Рамо. 

ОДБОР ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА 

а) за претседател: 
Душко Геговски 
б) за членови: 
Арифи Ариф, 
Дорче Божиновски, 
Гилнихал Исмаил, 
Славка Георгиева — Андреевиќ, 
Силјан Захариевски, 
Трајче Кошевски, 
Абдулгафур Мемети, 
Владо Николовски, 
Трајче Поповски и 
Садик Садику. 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА 

а) за претседател: 
Џавид Беговски 
б; за членови: 
Кимете Агаи, 
инж. Ана Гоневска, 
Бранко Дончевски, и 
Јордан Кочов. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1847 
И јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

345. 
Врз основа на член 240 став 1 алинеја 1 од 

Деловникот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 16/78), согласно со 1-точка 1 и 1У-точка 14 
алинеја 1 од Самоуправната спогодба за заеднич-
ките основи и мерила за утврдување и усогласува-
ње на личните доходи и другите примања на функ-
ционерите во правосудните органи во Републиката 
и Републичкиот општествен правобранител на са-
моуправувањето („Службен весник на СРМ" број 
25/78), Административната комисија на Собранието 
на СРМ, на седницата одржана на 7 јули 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ-
ТО НА ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНК-
ЦИИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ПРАВОСУДНИ-
ТЕ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКАТА И РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и ме-
рилата за утврдување на личните доходи, се рас-
поредуваат функциите во групите на функции и 
се определуваат коефициентите на функционери-
те во правосудните органи во Републиката и ре-
публичкиот општествен правобранител на самоуп-
равувањето. 

2. Личните доходи на функционерите од точка 
1 на оваа одлука се утврдуваат согласно со устав-
ното начело за распределба според трудот и осно-
вите и мерилата за утврдување и усогласување на 
личните доходи на функционерите во правосуд-
ните органи во Републиката и Републичкиот оп-
штествен правобранител, тргнувајќи од значењето 
на функцијата, сложеноста и обемот на работите, 
работното искуство и одговорноста во вршењето на 
функцијата. 

Стр. 734 — Бр. 27 
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3. Месечниот износ на личниот доход на функ-
ционерите од I — точка 1 на оваа одлука се утвр-
дува на тој начин што основицата, што ќе ја утвр-
ди Комисијата за следење на самоуправната спо-
годба за заедничките основи и мерила за утврдува-
ње и усогласување на личните доходи и другите 
примања на функционерите во Републиката и на 
делегатите во Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, во зависност од просечно 
остварениот личен доход на вработените во стопан-
ството на СРМ, се зголемува со следните коефи-
циенти : 

Прва група на функции 
Коефициент 

— претседател на Врховниот суд на 
Македонија 3,50 

— претседател на Судот на здруже-
ниот труд на Македонија 3,50 

— јавниот обвинител на Македонија 3,50 
— претседател на Стопанскиот суд на 

Македонија 3,45 
— јавниот правобранител на Маке-

донија 3,45 
— републичкиот општествен право-

бранител на самоуправувањето 3,45 

Втора а група на функции 

— судија на Врховниот суд 3,10 
— судија на Судот на здружениот 

труд на Македонија 3,10 
— судија на Стопанскиот суд на Ма-

кедонија 3,10 
— заменик на јавниот обвинител на 

Македонија 3,10 
— заменик на јавниот правобранител 

на Македонија 3,10 
— заменик на републичкиот опште-

ствен правобранител на самоупра-
вувањето 3,10 

— претседател на Републичкиот со-
вет за прекршоци 3,10 

— претседател на Окружен суд 3,10 
— претседател на основен суд на 

здружен труд 3,10 
— претседател на окружен стопан-

ски суд 3,10 
— окружен јавен обвинител 3,10 

Втора б група на функции 

— помошник на републичкиот оп-
штествен правобранител на само-
управувањето 2,90 

Трета група на функции 

— судија на окружен суд 2,80 
— судија на основен суд на здруже-

ниот труд 2,80 
— судија на окружен стопански суд 2,80 
— судија на Републичкиот совет за 

прекршоци 2,80 
— заменик на окружниот јавен об-

винител 2,80 

4. Личниот доход за одделните функции од точ-
ка 3 на оваа одлука согласно со И — точка 3 од 
Самоуправната спогодба за заедничките основи и 
мерила за утврдување и усогласување на личните 
доходи и другите примања на функционерите во 
правосудните органи во Републиката и Републич-
киот општествен правобранител на самоуправува-
њето, се зголемува според годините на работниот 
стаж, изразен во признат пензиски стаж со 0,5 за 
секоја година по навршените 5 години работа, но 
не повеќе од 17,5%. 

Процентот од став 1 на оваа точка се зголе-
мува за 0,25% на функционерите — жени што 
имаат повеќе од 25 години работен стаж. 

5. Во согласност со оваа одлука ќе се донесат 
поединечни решенија за личните доходи на функ-
ционерите од правосудните органи, кои ги потпи-
шува претседателот на Административната коми-
сија на Собранието на СРМ, согласно IV — точка 
14 од Самоуправната спогодба. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за надоместо-
ците на личните доходи на делегатите и за лич-
ните доходи на функционерите што ги избира и 
именува Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" број 22/75). 

7. 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 1978 година. 

Бр. 1808 
10 јули 1978 година 

Скопје 

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Ангеле Божиновски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за избор на 
делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници, објавен во „Службен 
весник на СРМ" број 3/78 (пречистен текст), се пот-
п а д н а л е грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВ-

НИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Во член 2 став 1, во ред 5 наместо зборовите; 
,.ро работната организација", треба да стојат збо-
ровите: „во нејзиниот состав", а во член 27 став 1, 
наместо бројот „15" треба да стои бројот „26". 

Бр. 1852 
12 јули 1978 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КО-
МИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за редовните 
судови, објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 
9/78, се поткраднале грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 

Во член 1, во уводната реченица, по текстот во 
заградата да се додадат зборовите: „во член 51", а 
во член 2 наместо бројот „39" треба да стои бро-
јот „89". 

Бр. 1853 
12 јули 1978 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КО-
МИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА 
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