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З А К О Н 
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Глава I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој закон се определува социјалната за-
штита и организацијата на службата за социјална 
заштита. 

Член 2 
Социјалната заштита, во смисла на овој закон, 

претставува организирана општествена дејност за 
спречување на настанување потреба од социјална 
заштита и давање на социјална заштита на лица 
што се наоѓаат во положба на социјална потреба. 

Под социјална потреба, во смисла на оној за-
кон, се подразбира таква положба на лицето во 
која тоа не е во можност само да се грижи за себе 
и за заштитата на своите права и интереси, а нема 
друг кој да се грижи за него. 

Член 3 
Социјалната заштита се остварува преку: 
— спречување и отстранување на причините 

што предизвикуваат положба на потреба од социјал-
на заштита; 

— создавање услови за оспособување за само-
стоен живот и работа на лица што се наоѓаат во 
положба на социјална потреба; 

— обезбедување па нужни средства за живот 
на материјално необезбедените и за работа неспо-
собни лица; 

— обезбедување услуги на лица што се наоѓаат 
во положба на социјална потреба; 

— следење и проучување на социјалните проб-
леми и појави; 

— преземање на други мерки за областа на со-
цијалната заштита. 

Член 4 
Во остварувањето на социјалната заштита но-

сителите на оваа дејност и по пат на општествено 
и самоуправно договарање го поттикнуваат развојот 
на социјалната заштита и непосредно одлучуваат и 
се грижат за обезбедување на материјалните и дру-
ги услови за остварување на општествените задачи 
во областа на социјалната заштита. 

Член 5 -
Правата 'од социјалната заштита с.е обезбеду-

ваат под условите определени со овој закон. 
Општините и другите носители на социјалната 

заштита можат да го прошират кругот на корисни-
ците на социјалната заштита, да воспоставуваат и 
други права и облици на социјалната заштита, како 
и да определуваат други услови за здобивање пра-
ва од социјалната заштита. 

Член 6 
Право на социјална заштита од овој закон не 

може да оствари лице кое веќе користи соодветна 
помош во ист или поголем обем според посебни 
прописи. 

Член 7 
Видот и обемот на социјалната заштита се опре-

делува во зависност од категоријата на корисни-
кот кој се наоѓа во положба од социјална потреба. 

Член В 
Правата од социјалната заштита се лични права 

и не можат да се пренесуваат. 
Правата од социјалната заштита што се состо-

јат во материјални примања не можат да бидат 
предмет на извршување. 

Глава II . 
ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 

1. Носители на социјалната заштита 

Член 9 
Носители на социјалната заштита се општината, 

Републиката, самоуправните интересни заедници, 
месните заедници, стопанските и други работни и 
општествени организации, работните организации 
за социјална заштита и граѓаните. 

Член 10 
Општината е основен носител на социјалната 

заштита на своето подрачје. 
Општината ја спроведува социјалната заштита 

во согласност со општествениот план на општината, 
донесува програма за социјална заштита и обезбе-
дува постојани средства за нејзино реализирање. 

Член 11 
Републиката го насочува и го следи спроведу-

вањето на социјалната заштита и го планира неј-
зиниот развој, утврдува програма за развој на мре-
жа на установи за социјална заштита од општ ин-
терес за Републиката и обезбедува постојани сред-
ства за финансирање на социјалната заштита во 
согласност со овој закон. 
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Член 12 
Месната заедница ја организира, унапредува и 

се грижи за развојот на социјалната заштита, за 
задоволување на потребите на животот на поединци 
и семејствата што се наоѓаат во состојба на социјал-
ната потреба, ја развива доброволната работа во со-
цијалната заштита и та општинското собрание, од-
носно на неговите органи им дава предлози за пре-
земање на определени социјални мерки и акции 
од интерес за граѓаните на подрачјето на меснана 
заедница. 

Член 13 
Работните организации, во согласност со сво-

ите можности, им укажуваат социјална заштита на 
своите работници и нивните семејства и учеству-
ваат во задоволувањето на потребите во социјал-
ната заштита на подрачјето на кое ја вршат сво-
јата дејност. 

Члвд 14 
Самоуправните интересни заедници, во рамките 

на својот делокруг, се грижат за унапредувањето и 
остварувањето на социјалната заштита и можат не-
посредно да ја спроведуваат. 

Член 15 
Општествените организации што се занимаваат 

со работи и задачи од областа на социјалната за-
штита, можат непосредно да. спроведуваат социјал-
на заштита. 

Член 16 
Носителите на социјалната заштита, во оствару-

вањето на заштитата, меѓусебно соработуваат и мо-
жат да ги здружуваат своите средства, да основаат 
заеднички установи за социјална заштита и да пре-
земаат и други мерки што имаат за цел оствару-
вање на социјалната заштита. 

2. Корисници на социјалната заштита 

Член 17 
Корисници вса социјалната заштита според овој 

закон се: 
1) деца до 18 годишна возраст и тоа: 

— деца без родителска грижа; 
— деца попречени во физичкиот и психич-

киот развој; 
— воспитно запуштени деца; 
— деца на кои развојот им е попречен пора-

ди условите во семејството; 
2) возрасни: 

— инвалидни лица; 
— слепи лица — жртви на статистичкиот те- ' 

рор и слепи лица граѓански жртви на 
војната; 

— лица жртви на статистичкиот терор и ли-
ца граѓански жртви на војната; 

— материјално необезбедени лица; 
— стари лица лишени од семејна грижа; 
— лица зафатени со општ е ств ено-негативни 

навики; 
— лица што сје нашле во положба на соци-

јална потреба поради други околности. 

Член 18 
Како дете б.ез родителска грижа се смета дете 

без двата родитела, дете на родители на кои им е 
одземено родителското право и дете на родители со 
непознато живеалиште. 

Како дете попречено во физичкиот и психич-
киот развој, се смета: дете со оштетен вид (слепо и 
слабовида); дете со оштетен слух (глуво и наглуво); 
дете со недостатоци во говорот и гласот; физички 
инвалидно дете; дете психички заостанато и дете 
со комбинирани недостатоци. 

Како воспитно запуштено дете се смета дете 
кое со своето поведение ги нарушува општестве-
ните норми на поведението, кое врши дејства ин-
криминирани во прописите за јавниот ред и мир 
и во прописите на кривичното законодавство. 

Како дете на кое развојот му е попречен пора-
ди приликите во семејството се смета дете на кое 
поради здравствената положба на родителите, не-
средените семејни односи или од други причини 
родителите не се во состојба да му обезбедат усло-
ви за физички и психички развој. 

Член 19 
Како инвалидно лице се смета полнолетно лице 

кое е наполно и трајно неспособно за работа како 
последица на физички или психички недостатоци. 

Како инвалидно лице се смета и лице со нама-
лена работна способност како последица на физич-
ки или психички недостатоци, а кое по пат на реха-
билитација може да се оспособи за работа. 

Како слепо лице — жртва на фашистичкиот те-
рор и слепо лице — граѓанска жртва на војната се 
смета лице кое го изгубило видот како последица 
на тероризирање од страна на окупаторот или не-
говите помагачи, односно лице кое го изгубило ви-
дот со ранување или со повреди настанати за време 
на војната (бомбардирање, експлозија на воен ма-
теријал, заталкан куршум и ел.) и лице кое го из-
губило видот од експлозија на заостанат воен ма-
теријал по завршувањето на војната. 

Како лице — жртва на фашистички терор и 
лице — граѓанска жртва на војната се омета лице 

, со намалена работна способност или лице неспособ-
но за работа, како последица на малтретирање, ин-
тернирање, упатување во концентрационен логор, 
упатување на присилна работа и присилно раселу-
вање од страна на окупаторот и неговите помагачи 
и лице кое настрадало за време на војната (бомбар-
дирање, експлозија на воен материјал, заталкан 
куршум и ел.), како и лице што настрадало од екс-
плозија на заостанат материјал по завршувањето 
на војната. 

Член 20 
Како материјално необезбедено лице се смета 

лице неси особно за работа кое нема средства не-
опходни за издршка и нема право на материјално 
обезбедување по друг правен основ. 

Како неспособно за работа се смета лице кое, 
според преостанатата работна способност и годините 
на староста, не може да се оспособи за работа, ниту 
да се запосли на каква и да било работа; лице по-
старо од 65 години — маж, односно жена —• поста-
ра од 60 години, дете до навршени 15 години воз-
раст, односно ако е на школување до навршени 19 
години на живот и жена во случај на бременост и 
породување во траење до 105 дена. 

| 
Член 21 

Како старо лице лишено од семејна грижа се 
смета лице со навршени 65 години — маж, односно 
60 години — жена, кое е самохрано или кота него-
вото семејство не е во состојба да му обезбеди из-
држување. 

Член 22 
Како лице зафатено со општествено-негативни 

навики се смета лице кое се оддало на питање, 
екитништво, безделништво, алкохолизам, проститу-

. ција, наркоманија и на други сшични навики. 

Член 23 -
Како лице кое се нашло во положба-на соци-

јална потреба поради други околности, се смета 
лице кое претрпело елементарни незгоди, кое е от-
пуштено од подол горочно издржување на казна ли-
шува! БС од слобода како и лице кое било подолго 
во здравствена установа на лекување, а нема мате-
ријални средства за издржување. 
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Спроведуван,© на социјалната заштита 

Член.24 
Социјалната заштита непосредно ја спроведуваат 

органите на управата, установите за социјална за-
штита, месните заедници, работните организации, 
како и општествените организации што се занима-
ваат со работи и задачи од областа на социјалната 
заштита. 

4. Кадри 

Член 25 
Социјалната работа во службите за социјална 

заштита во општините, во стопанските организации, 
во социјалните, во здравствените и воспитно-обра-
зовните установи, во организациите на социјалното 
осигурување, БО организациите за запослување, во 
правосудните органи, во општествените и други ор-
ганизации ја вршат социјални работници со соод-
ветна стручна спрема. 

Определени работи во областа на социјалната 
заштита, за кои се бара посебна стручна Опрема, 
вршат и други работници (правници, педагози, пси-
холози, лекари, социолози, економисти, дефектолози 
и други). 

Член 26 
Во службата за социјална заштита при општи-

ната, бројот на социјалните и другите работници се 
определува според бројот и густината на населе-
нието, обемот и структурата на социјалните пробле-
ми и развиеноста на општината. 

Член 27 
Во стопанските организации, во социјалните, 

здравствените и воспитно-образовните установи, во 
организациите на социјалното осигурување, во ор-
ганизациите за запослување, но правосудните ор-
гани бројот иа социјалните работници се опреде-
лува во зависност од структурата и обемот на со-
цијалните проблеми што влијаат непосредно врз 
квалитетот и врз успешното извршување на основ-
ните функции на ти,е организации, установи и ор-
гани, а во стопанските организации бројот на соци-
јалните работници зависи и од бројот и структура-
та на запослените работници. 

Член 28 
Стручните работници во службите за социјална 

заштита во својата работа применуваат методи на 
стручна работа во согласност со современите дости-
гања на науката и практиката. 

Во својата работа стручните работници мораат 
да ја почитуваат личноста на човекот и неговото 
достоинство и да постапуваат во согласност со на-
челата на хуманизмот на социјалистичкото опште-
ство. 

Работниците во службите за социјална заштита 
имаат право и должност да ја чуваат професионал-
ната тајна за околностите што се однесуваат на 
личниот живот на определено лице. 

Член 29 
Социјалните и други стручни работници во вр-

ска со својата работа соработуваат со органите и 
организациите, како и со членовите на одделни ра-
ботни, општествени, стручни и други организации 
што се занимаваат со прашања на социјалната за-
штита. 

5. Облици на социјална заштита 

Член 30 

Облици на социјална- заштита се: 
1) инвалиднина; 
2) материјална помош; 

,, 3) помош за функционална рехабилитација и 
за оспособување за работа; 

4) сместување во установа за социјална зашти-
та или во друго семејство; 

5) помош на семејството преку згрижување на 
децата во установи за дневен престој, обезбе-
дување услови за одмор и рекреација и за 
општествена исхрана на децата; 

6) услуги во вид на социјална работа; 
7) надоместок на трошоци за здравствена за-

штита. 

1) Инвалиднина 

Член 31 
' Право на инвалиднина имаат слепите лица —• 

жртви на фашистичкиот терор и слепите лица —> 
граѓански жртви на војната. 

Висината на инвалиднината изнесува 250 дина-
ри месечно. 

2) Материјална помош 

Член 32 

Право на материјална помош .имаат материјал-
но необезбедените лица, лицата жртви на фашис-
тичкиот терор и лицата граѓански жртви на вој-
ната. 

Член 33 

Материјалната помош може да биде постојана 
или повремена, во пари или во натура. 

Член 34 
Постојаната материјална помош се доделува во 

месечен паричен износ како:~ 
— основна парична помош; 
— додаток на членовите на домаќинството не-

способни за работа; 
— додаток за школување и 
—. посебен додаток. 

Член 35 
Основната парична помош му се доделува на 

еден член на домаќинството, како носител на по-
мошта. 

Додатокот на членовите на домаќинството не-
способни за работа им се доделува на сите членови 
на домаќинството неспособни за работа (^ужива-
тели на помошта). 

Додатокот за школување, покрај додатокот од 
претходниот став им се доделува на децата за време 
на школувањето до навршени 15 години, односно до 
навршени 19 години од животот, ако детето го про-
должило редовното школување. 

Посебниот додаток му се доделува на носителот 
на помошта и за секој соуживател на помошта, ако 
е парализиран,'болен од тешка хронична болест 
или е со повеќе, односно потешки растројства во 
физичкиот и психичкиот развој. 

Посебниот додаток од претходниот став им се 
доделува, покрај основната помош и додатокот, на 
членовите на домаќинството неспособни за работа. 

Член 36 

Како домаќинство во смисла на овој закон се 
смета трајна заедница на живеење, стопанисување 
и трошење на остварените приходи од сите членови 
на домаќинството-. 

Како членови на домаќинството с(е сметаат: 
брачниот другар, детето (брачно, вонбрачно, по-
своено, пасторче и дете без родители земено на из-
држување), родителите (татко, мајка, очув, маштеа, 
усвоител, дедото и бабата по татко и по мајка и бра-
ќата и сестрите). 

Член 37 
Висината на основната парична помош и на 

додатоците од член 34 од овој закон ја определува 
општината со свој пропис. 
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Член ЗВ 

Повремената парична помош му се доделува на 
лице кое привремено се наоѓа во исклучиш тешка 
материјална положба поради последици од. елемен-
тарни незгоди, болест, смртен случај во семејството 
и немање можност за заболување. 

Повремената парична помош може да се додели 
и во вид на заем. 

Повремената парична помош и се доделува и 
на мајката — корисник на материјалната помош за 
опрема на новородено дете. 

Висината и условите за доделување на повре-
мената парична помош ги пропишува општината. 

3) Помош за функционална рехабилитација 
и за оспособување на работа' 

Член 39 
Помошта за функционална рехабилитација и за 

оспособување за работа му се дава на инвалидно 
лице што не е постаро од 40 години за мажи и 35 
години за жени, а според состојбата на инвалидно-
ста и преостанатата, работна способност. 

Видот и степенот на инвалидноста, како и мож-
носта за рехабилитација, се утврдува според про-
писите за категоризација и евиденција на лицата 
попречени во физичкиот и психичкиот развој. 

Член 40 
Помошта за функционална рехабилитација и за < 

оспособување за работа му се дава на лицето во вид 
на материјална помош или надоместок на трошо-
ците за сместување во соодветна установа за функ-
ционална рехабилитација и за оспособување за ра-
бота. 

Член 41 
Носителот на социјалната заштита, што го упа-

тил инвалиднотр лице на оспособување е должен 
најмалку еднаш годишно да изврши увид во спро-
ведувањето на оспособувањето. 

Член 42 
Правото на помош за функционална рехабили-

тација и за зажалување за работа трае се додека. 
лицето има потреба од таква помош. 

4) Сместување во установа за социјална заштита 
или во друго семејство 

Член 43 
Сместувањето во установа за социјална зашти-

та или во друго семејство се состои во обезбедување 
на престој, исхрана, воспитување, здравствена за-
штита и оспособување за работа на лице што се 
наоѓа во положба на социјална потреба. 

Член 44 
Право на сместување во установа за социјална 

заштита или во друго семејство има: 
— дет.е без родителска грижа, за кое не посто-

јат услови за нега и воспитување во неговото дома-
ќинство; 

—- дете попречено во психофизичкиот развој за 
кое не постојат услови за нега и воспитување во 
семејството и ако е неопходно таквото дете да се 
смести во установа; 

— воспитно запуштено дете ако за неговата 
ресоцијализација е нужно издвојување од неговото, 
семејство; 

— стари и изнемоштени и самохрани лица. * 

Член 45 
Трошоците за сместување на лицето во уста-

нова за социјална заштита или во друго семејство' 
паѓаат на товар на носителот на социјалната за-
штита. 

Во трошоците од претходниот став учествува, 
според своите материјални можности, и домаќин-
ството на корисникот, односно лицето што според 
законот е должно да го издржува. 

Условите и висината на учеството од претход-
ниот став ги пропишува општината. 

5) Помош на семејството преку згрижување на 
децата во установи за дневен престој, обезбедување 
услови за одмор и рекреација и за општествена 

исхрана на децата 

Член 46 
Право и помош за згрижување на децата во ус-

танови за дневен престој и на обезбедување услови 
за одмор и рекреација и за општествена исхрана 
имаат семејствата на корисниците што оствариле 
право на постојана материјална помош. 

6) Услуги во вид на социјална работа 

Член 47 
Услуги но вид на социјална работа имаат право 

да користат лица што се наоѓаат во положба на со-
цијална потреба, 

Услугите на социјалната работа се состојат во: 
укажување помош во вид на домашна нега и во-
дење на домаќинството; помош за заболување, 
школување и воспитување; организирање опште-
ствена исхрана; давање совети и помош при оства-
рувањето на правата од социјалната заштита. 

7) Надоместок на трошоците за здравствена 
заштита 

Член 48 
Корисниците на постојаната материјална помош . 

имаат право на здравствена заштита. 
Видот и обемот на здравствената заштита од 

претходниот став го утврдува општината. 

Глава III 

УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1) Видови на установи за социјална заштита 

Член 49 
Установа за социјална заштита е работна орга-

низација која врши дејност во областа на социјал-
ната заштита. 

Дејноста што ја вршат установите за социјална 
заштита е од посебен општествен интерес. 

Член 50 
Видот на дејноста што ја вршат установите за 

социјална заштита се определува со актот за осно-
вање, с(о статутот на установата, а но согласност со 
овој закон. 

Член 51 
Установи за социјална заштита се: 
— центар за социјална работа; 
— установа за дневен престој на деца ди триго-

дишна возраст; 
—• установа за згрижување на деца без роди-

телска грижа; 
— установа за воспитно запуштени деца; 

/—Установа за заштита и рехабилитација на 
Г"' лица со физички, односно психички недоста-

тоци; 
— установа за стари и други изнемоштени лица; 
— установа за советодавна и стручна помош на 

семејствата; 
— установа за проучување, следење и унапре-

дување на социјалната заштита. 
Установата за социјална заштита може да кр-

ши повеќе сродни дејности од областа на социјал-
ната заштита, ако тоа со актот за основање и ста-
тутот на установата е предвидено. 
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Член 52 
Центарот за социјална работа решава за пра-

вата на граѓаните од социјалната заштита; ги врши 
работите што со посебни прописи се ставени во над-
лежност на органот за старателство; врши стручен 
надзор над установата за социјална заштита на под-
рачјето на општината; изготвува програма за соци-
јална заштита и план за развој на социјалната за-
штита на општината; ги следи и проучува пробле-
мите во областа на социјалната заштита и им пред-
лага на општинското собрание и на другите носи-
тели на социјалната заштита мерки за унапредува-
ње на социјалната заштита и врши други работи 
определени со закоп. 

Член 53 
Установата за дневен престој на деца до триго-

дишна возраст се основа како јасли кои обезбеду-
ваат нега и исхрана и воспитување на децата од 
оваа возраст. 

Член 54 
Установата за згрижување на деца без роди-

телска грижа се основа како дом за доенчиња и 
мали деца и детски домови кој остварува целосно 
згрижување и воспитување на децата лишени од 
родителска грижа, како и на децата чиј развој е 
попречен поради приликите во семејството се до-
дека не се создадат услови за враќање во нивното 
семејство или оспособување за самостоен живот. 

Член 55 
Установата за воспитно запуштени деца може 

да се основа како: 
— прифатилиште кое обезбедува прифаќање, 

привремено згрижување, опслужување и предлага-
ње на мерки за воспитување и заштита на воспит-
но запуштените деца, како и прифаќање и упату-
вање на децата—• скитници во местото на живеење; 

•—• дисциплински центар, кој ги извршува вос-
питните мерки спрема децата на кои им е изречена 
воспитна мерка упатување во дисциплински центар; 

— завод, кој обезбедува згрижување, воспиту-
вање, образование и оспособување за работа на 
воспитно запуштените деца. 

Член 56 
Установата за заштита и рехабилитација на ли-

ца со физички, односно со психички недостатоци 
може да се основа како: 

—• установа за сместување, згрижување, нега и 
воспитување на лица потешко попречени во физич-
киот, односно во психичкиот развој; 

— установа за дијагностика, рехабилизационен-
ксрекционен третман, работно оспособување и за-
нос лу вање на лица со физички, односно со пси-
хички недостатоци, на кои поради видот и состој-
бата на инвалидноста им е потребно обезбедување 
посебни услови за тоа. 

Член 57 
Установата за стари и други изнемоштени лица 

обезбедува: згрижување на возрасни лица трајно 
неспособни за работа кога не постојат услови да им 
се укаже соодветна нега и чување во нивните се-
мејства; прифаќање и привремено сместување на 
возрасните лица кои, поради вонредни прилики, се 
наоѓаат во положба на социјална потреба. 

Член 58 
Установата за советодавна и стручна помош на 

семејството обезбедува: медицински, педагошки, 
психолошки и други прегледи на децата, како и 
укажување помош на семејства кои имаат проблеми 
од социјален, медицински, педагошки-психолошки 
карактер. 

Член 59 
Установата за проучување, следење и унапре-

дување на социјалната заштита: ги следи и ги про-
учува социјалните појави и проблеми; работата и 

организацијата на службите и установите ,за соци-
јална заштита и предлага мерки за развој и уна-
предување на социјалната заштита и на службите 
и установите за социјална заштита; изработува 
предлози на планови и програми за развој на со-
цијалната заштита и води евиденција за прашањата 
од интерес за социјалната заштита на Републиката. 

2) Основање на установи за. социјална 
заштита 

Член 60 
Установите за социјална заштита се основаат 

врз основа на програма за развој на мрежата на 
установи за социјална заштита што ја донесува 
спштествено-политичкага заедница. 

Член 61 
Центарот за социјална работа го основа општи-

ната. Две или повеќе општини можат заеднички 
да основаат центар за социјална работа. 

Член 62 
Установа за социјална заштита може да се ос-

нова ако се обезбедени средства потребни за работа 
на установата, погодна зграда, потребен број на 
стручен кадар и опрема, или ако се обезбеди сред-
ства потребни за набавка на опремата. 

Општината утврдува дали се исполнети усло-
вите потребни за почеток со работа на установата. 

Републичкиот секретар за народно здравје и со-
цијална политика ќе донесе прописи за поблиските 
услови за основање и почнување со работа на уста-
новите за социјална заштита. 

3) Управување со установите за социјална 
заштита 

Член 631 
Членовите на работната заедница во установите 

за социјална заштита ги определуваат прашањата 
по кои одлучуваат непосредно и му доверуваат оп-
ределени функции на управување на советот на 
установата, а определени извршни функции на нему 
одговорните колегијални и индивидуални органи 
што ги избира советот. 

Член 64 
Во управувањето со установите за социјална за-

штита во работите од посебен општествен интерес 
учествуваат и заинтересираните граѓани и претстав-
ници на заинтересираните организации и на опште-
ствената заедница (претставници на. општествената 
заедница). 

Со статутот на установата ќе се определи бројот 
на претставниците на општествената заедница, кои 
организации и органи и во колкав број избираат, 
делегираат, односно именуваат претставници на оп-
штествената заедница. 

Во установите од општ интерес за Републиката, 
претставниците на општествената заедница ги име-
нува Собранието на СРМ. 

Член 65 
Како работи од посебен општествен интерес, во 

(Смисла на овој закон, се сметаат: 
— донесување статут на установата; 
— донесување планови и програми за работа и 

развој на установата; 
— донесување финансиски план и завршна 

сметка; 
—' одлучување за промена на статусот на уста-

новата; 
— одлучување за проширување и промена на 

дејноста на установата; 
—• именување на директор на установат. 

Член бб 
Согласност на статутот на установа за социјал-

на заштита дава собранието на општината, а на 
статутот на установите основани од Републиката, 
согласност дава Собранието на СР1УГ 
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Сагласност на правилникот за распределба на 
доходот на установа за социјална заштита дава 
општинското собрание, а на правилникот на уста-
новите основани од Републиката, согласност дава 
Републичкиот секретаријат за народно здравје и 
социјална политика. 

Член 67 
Директорот на установата за социјална зашти-

та, врз основа на јавен конкурс го именува Советот 
на установата по предлог од конкурсната комисија, 
а во согласност со собранието на општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на установата, а за 
установата основана од Републиката во согласност 
со Извршниот совет. 

Конкурсот го расплинува и го спроведува кон-
курсна комисија што се формира во установата за 
социјална заштита. 

Конкурсната комисија се состои од шест чле-
нови, од кои три члена именува советот на уста-
новата, а три члена општинското собрание на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на установата. 

Конкурсната комисија за именување директор 
на установа за социјална заштита, основана од Ре-
публиката, ја сочинуваат три члена што ги именува 
установата и три члена што ги именува Извршниот 
совет. 

4) Примање на корисниците во установите 
за социјална заштита 

Член 68 
Установата за социјална заштита, која има за 

задача згрижување на лицата од определена кате-
горија, е должна да го прими заинтересираново, од-
носно упатеното лице ако располага со слободни 
места и ако лицето ги исполнува условите пропи-
шани за примање во таа установа. 

5) Надзор над работата на установите 
за социјална заштита 

Член 69 
. Републичкиот секретаријат за народно здравје 

и социјална политика има право, до одлуката на = 
Уставниот суд, да го запре извршувањето на ста-
тутот и општите акти на установите основани од 
Републиката ако се во спротивност со Уставот или 
со законите. 

Член 70 
Надзор над стручната работа на установа за 

социјална заштита врши центарот за социјална ра-
бота. 

Надзор над стручната работа на центрите за 
социјална работа и на установите за социјална за-
штита основани од Републиката врши Републич-
киот завод за социјални прашања. 

Републичкиот секретар за народно здравје и 
социјална политика може да овласти одделна уста-
нова или одделни стручни лица да извршат надзор 
над стручната работа на установа за социјална за-
штита основана од Републиката. 

Член 71 
Установата што врши стручен надзор, врз осно-

ва на наодот од извршениот увид над стручната ра-
бота на установата за социјална заштита, на уста-
новата и на соодветните органи на општествено-
политичката заедница им предлага мерки за подо-
брување и унапредување на стручната работа на 
установата. 

Член 72 
Установата за социјална заштита е должна да 

го овозможи вршењето на стручниот надзор. 
Органите на управувањето во установата и со-

одветните органи и општествено-политичката заед-
ница се должни да ги разгледаат наодите на уста-
новата што извршила стручен надзор и да презе-
маат соодветни мерки. 

Член 73 
Републичкиот секретар за народно здравје и 

социјална политика ќе донесе упатство за вршење 
на стручниот надзор на установата за социјална 
заштита. 

Глава IV 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 74 
Постапката за остварување на права од соци-

јалната заштита е итна. 
Постапката за остварување на правда од соци-

јалната заштита се поведува по барање на лицето 
кое се наоѓа во положба на социјална потреба, по 
службена должност, по пријава од граѓани, органи, 
работни и други организации. 

Член 75 
Потребата од укажување на социјална заштита 

на лице кое се наоѓа во положба на социјална по-
треба се должни да ја пријават роднини, соседи, 
поединци и органи и организации кои поради при-
родата на својата работа дознале за потребата од 
укажување на социјална заштита. 

Член 76 
Во случаите кога е потребно да се утврди по-

ложбата на социјална потреба на лицето, како и 
адекватната форма на социјалната заштита, орга-
нот за социјална заштита изготвува социјална 
анамнеза. 

Член 77 
Корисникот на социјалната заштита е должен 

за секоја промена, која влијае врз правото или обе-
мот на користењето на тие права, да го извести 
органот за социјална заштита. 

Пријава од претходниот став с!е поднесува во 
рок од 8 дена од денот кога ќе настанат промените. 

Член 78 
За укажување на социјална заштита на лице 

што се нашло во положба на социјална потреба 
надвор од подрачјето на живеалиштето е надлежен 
органот за социјална заштита на општината на чие 
подрачје лицето престојувало во времето кога се 
нашло во таква положба. 

Органот од претходниот став што укажал со-
цијална заштита има право на надоместок на тро-
шоците настанати во врска со дадената социјална 
заштита од општината на чие подрачје му се наоѓа 
живеалиштето на лицето на кое му е укажана по-
мош. 

Трошоците за социјална заштита на лицата што 
се наоѓаат во положба на социјална потреба со не-
познато. живеалиште паѓаат на товар на Републи-
ката. 

Член 79 
За правата утврдени со овој закон во прв сле-

пен решава центарот за социјална работа, а во 
општините во кои не постои центар, општинскиот 
орган за социјална заштита. 

За правата од претходниот став во втор степен 
решава органот што ќе го определи општинското 
собрание. 

Глава V 

ФИНАНСИРАЊЕ' НА СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 80 

За финансирање на социјалната заштита, оп-
штествено-политичките заедници од своите извори 
на приходи обезбедуваат постојани средства за со-
цијалната заштита. 
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Член 81 
Од средствата што општините, работните и дру-

ги организации и граѓани ги издвојуваат за соци-
јална заштита, можат да се основаат фондови за 
социјална заштита во општините. 

Член 82 
Изворите на средства на општинскиот фонд ги 

утврдува собранието на општината од средствата 
на општината, во сообразност со програмата за раз-
вој на социјалната заштита. 

Член 83 
За финансирање на задачите во областа на со-

цијалната заштита, што според овој закон ги врши 
Републиката, се основа Републички фонд за соци-
јална заштита (фонд). 

Член 84 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 85 
Фондот има статут. 
Со статутот на Фондот особено се уредуваат це-

лите, задачите и начинот на користењето на сред-
ствата,' начинот на работењето на Фондот, органите 
што се овластени за располагање со средствата и 
одговорни за законитоста и правосилноста за употре-
бата на средствата, надзорот над употребата на 
средствата, правата и должностите на управниот од-
бор во управувањето со Фондот и спрема основа-
чот и корисниците на средствата на Фондот, по-
стапката за донесување на финансискиот план и 
завршната сметка, начинот на известувањето на 
јавноста за работењето на Фондот, како и други 
прашања од значење за самоуправувањето и рабо-
тењето на Фондот. 

Член 86 
Статутот го донесува Управниот одбор на Фон-

дот. . 
Статутот го потврдува Собранието на Соција-

листичка Република Македонија. 

Член 87 
Извори на приходи на Фондот се: 
— приходите од парични казни и од одземените 

предмети по стопански престапи и прекршоци, па-
рични казни од сообраќајни и други прекршоци 
што и припаѓаат на Републиката; 

— 2,5% од делот на сојузниот данок на стоки 
на промет на мало што & припаѓа на Републиката 
по одбитокот на отстапениот дел на Републичката 
заедница за финансирање на образованието; 

•—• средствата што граѓаните и граѓанско-прав-
ните лица доброволно ги даваат за дејноста и раз-
витокот1 на социјалната заштита; \ 

— каматата од средствата на Фондот вложени 
во банката. 

Член 88 
Корисници на средствата на Фондот можат да 

бидат: установите за социјална заштита, работните 
и другите организации, месните заедници и корис-
ниците на инвалиднина од член 24 од овој закон. 

Член 89 
Средствата од Фондот за социјална заштита се 

користат за: 
— учество во изградба, адаптација, набавка на 

инвентар и тековно одржување и опремување на 
установите за социјална заштита; 

— учество во финансирањето на издршката на: 
психички заостанатите лица неспособни за рехаби-
литација и доенчињата и мали деца до 3 годишна 
возраст, сместени во установи за социјална заштита; 

— учество во финансирањето на психички зао-
станатите лица, неспособни за рехабилитација, ќе 
изнесува 75% од трошоците на установата каде што 

се сместени, а за дсенчињата и малите деца до 3 го-
дишна возраст висината и критериумите под кои 
ќе се учествува во издршката за овие деца, сместе-
ни во установи за социјална заштита ќе ги одреди 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за соци-
јална заштита; 

— покривање на трошоците за корисниците за 
инвалиднината; * ' 

—• покривање на трошоците на лица со непо-
знато живеалиште — корисници на социјална за-
штита; 

— други потреби од областа на социјалната за-
штита (студиска и аналитичка работа, дејности на 
превентивната заштита, изготвување на нормативи, 
стандарди, проекти, банковни, финансиски и други 
услуги). 

Член 90 
Распределбата на средствата на Фондот се врши 

по пат на конкурс, освен средствата што се корис-
тат според член 89 алинеја втора, трета и четврта. 

Член 91 
За средствата на ' Фондот што се даваат со и 

без обврска на враќање се склучува писмен договор 
меѓу Фондот и корисникот на средствата. 

Условите за користење на средствата и елемен-
тите на договорот се определуваат со статутот на 
Фондот и финансискиот план. 

Член 92 
Финансискиот план и . завршната Сметка на 

Фондот ги донесува Управниот одбор на Фондот во 
согласност со Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија. 

Член 93 
Со Републичкиот фонд управува Управен од-

бор. Управниот одбор има 11 члена, што ги именува 
Собранието на СРМ. 

Членовите на управниот одбор, се именуваат за 
време од 4 години. 

Глава VI 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 94 
Продолжуваат со работа како установи од општ 

интерес за Републиката: 
1. Заводот за социјални прашања на СРМ, под 

назив „Републички завод за социјални прашања — 
Скопје"; * 

2. Заводот за рехабилитација на деца и младин-
ци Драчево, под назив „Завод за рехабилитација 
на деца и младинци — Скопје"; 

3. Фонијатриско-аудиолошкиот центар во Скоп-
је под назив „Центар за слух, говор и глас — 
Скопје"; 

4. Заводот за рехабилитација на слепи деца и 
младинци во Скопје под назив „Завод за рехабили-
тација на деца и младинци со оштетен вид — 
Скопје"; : 

5. Заводот за рехабилитација и корекција на 
говорот во Битола под назив „Завод за рехабили-
тација на деца со оштетен слух — Битола"; 

6. Стручно-занаетчисјкото училиште со практич-
на обука на глуви деца во Скопје под назив „Цен-
тар за професионална рехабилитација на младинци 
со оштетен слух — Скопје"; 

7. Заводот за тешко психички' заостанати деца 
и младинци во Демир Капија под назив „Специја-
лен завод — Демире Капија"; 

8. Заводот за образование, воспитување и згри-
жување на деца и младинци — Скопје под назив 
„Завод за згрижување, воспитување и образование 
на деца и младинци"; 

9. Домот за доенчиња и мали деца — Битола. 
Установите од претходниот став си ги задржу-

ваат задачите и дејностите определени со актите 
на нивното основање и статутите до колку со овој 
закон не е определено поинаку. 
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Член 95 

Установите за социјална заштита и Републич-
киот фонд за социјални установи ќе ја усогласат 
својата работа и организација со одредбите на овој 
закон најдоцна до 31. XII. 1970 година. 

Член 96 
Се овластува републичкиот секретар за народ-

но здравје и социјална политика да донесе поблис-
ки прописи за начинот на водењето на евиденци-
јата и категоризацијата на децата попречени во 
физичкиот и психичкиот развиток, начинот на во-
дењето на евиденцијата и документацијата што 
треба да ја водат службите за социјална заштита, 
за формата, содржината и употребата на здравстве-
ните книшки за корисниците на социјалната зашти-
та, и поблиски одредби за начинот на остварува-
њето на инвалиднината. 

Прописите за начинот на водењето на .евиден-
цијата, републичкиот секретар за народно здравје' 
и социјална политика ги донесува во согласност со 
републичкиот секретар за образование, наука и 
култура. • 

Член 97 
Средствата на Републичкиот фонд за социјални 

установи се пренесуваат на Републичкиот фонд за 
социјална заштита. 

Член 98 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат: 
1. Законот за социјални установи (^Службен 

весник на СРМ", бр. 15/65); 
2. Законот за Републичкиот фонд за социјални 

установи („Службен весник на СРМ", бр. 14/65 
38/66). 

Член 9$ 
Овој закон влегува во сила на осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1.1.1971 година, освен член 31 и алинеја 
3 од член 89 кои ќе се применуваат од 1. VI. 1970 
година. 

107. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА, 
МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВОСПИТНИТЕ 

МЕРКИ 

Се прогласува Законот за извршување на каз-
ните лишување од слобода, мерките за безбедност 
и воспитните мерки, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 22 мај 1970 година, и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 22 мај. 
1970 година. 

Број 03-2508 
25 мај 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ 

ОД СЛОБОДА, МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
И ВОСПИТНИТЕ МЕРКИ 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Казните лишување од слобода, мерките за без-

бедност и воспитните мерки се извршуваат сјпоред 
одредбите на Законот за извршување на кривич-
ните санкции („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/70) и 
овој закон. 

Казната затвор изречена во прекршочната по-
стапка се извршува според одредбите на Основниот 
закон за прекршоци и овој закон. 

Со овој закон се регулира и начинот на употре-
бата4 на средствата од наплатените парични казни 
изречени од судовите во кривичната постапка. 

Член 2 
Казнено-поправен дом, посебен завод за чување 

и лекување и воспитно-поправен дом основа Извр-
шниот совет. 

Во казнено-поправниот дом има посебно отво-
рено и полуотворено одделение. 

Републичкиот секретар за правосудство одлу-
чува за основање на други одделенија при казнено-
поправниот дом. 

Договор за заедничко користење на постојните 
казнено-поправни и воепитно-поправии домови со 
други републики заклучува Извршниот совет. 

Член 3 
Затвор основа општината. 
Две или повеќе општини можат да основаат 

заеднички затвор. 

Член 4 
Средства за работа на казнено-поправен дом, 

посебен завод за чување и лекување и воспитно-
поправен дом обезбедува Републиката. 

Средства за работа на затвор обезбедува општи-
ната. 

Член 5 
На актите за внатрешната организација и си-

стематизација на раб отните места во казнено-попра-
вен дом и воспитно-поправен дом согласност дава 
републичкиот секретар за правосудство. 

Член 6 
Републичкиот секретаријат за правосудство ја 

следи и проучува работата на казнено-поправните 
установи и воспитно-поправниот дом во врска со 
унапредувањето на нивната организација и рабо-
тата, кадровските прашања и обезбедување услови 
за работата на овие установи, како и други работи 
во врска со извршувањето на кривичните санкции 
согласно со одредбите на Законот за извршување 
на кривичните санкции, овој закон и други прописи. 

Член 7 
За проучување на одделни прашања во врска со 

извршувањето на кривичните санкции, давање мис-
лење и предлози по прашањата за извршување на 
казните лишување од слобода, мерките за безбед-
ност и воспитните мерки како и за унапредување 
на организацијата и работењето на казнено-поправ-
ните установи и воспитно-псправните домови, во 
состав на Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство постои Совет за прашањата на извршувањето 
на кривичните санкции. 

Претседателот и членовите на Советот ги име-
нува 'Извршниот совет од редот на судиите на Вр-
ховниот суд на Македонија, замениците на репуб-
личкиот јавен обвинител, работниците на Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи, претстав-
ниците на стручните здруженија, како и од редот 
на социолозите, педагозите и претставниците на 
општествените организации. 
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Д Е Л П Р В И 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ 
ОД СЛОБОДА 

Глава II 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ 
ОД СЛОБОДА ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ 

Член В 
Во казнено-поправен дом се извршува казната 

затвор во траење повеќе од два месеци и строг зат-
вор односно кога остатокот од казната по пресме-
таниот притвор изнесува повеќе од два месеци. 

Во затвор се извршува казната затвор во тра-
ење до два месеца односно кога по пресметаниот 
притвор остатокот од казната затвор и строг затвор 
изнесува до два месеци. 

Казните од претходниот став се издржуваат во 
затворот на подрачјето во кое осудениот има жи-
веалиште. 

Во посебно одделение на затворот се извршува 
и притворот одделно' од осудените лица. 

Казните лишување од слобода осудените женски 
лица ги издржуваат во посебно одделение на каз-
нено-поправниот дом. Со распоред на Републичкиот 
секретаријат за правосудство се утврдува во кои 
затвори ќе го издржуваат притворот женските лица. 

Член 9 
Денот на јавувањето на осудените лица во каз-

нено-поправните установи се определува така што 
на осудениот да му останат најмалку осум, а нај-
многу 30 дена од поаѓањето во казнено-поправната 
установа. 

Член 10 
Осуденото лице може да биде преместено од 

еден во друг казнено-поправен дом. 
Кога преместувањето е по молба, трошоците ги 

поднесува осуденото лице, 
Решението за преместување го донесува репу-

бличкиот секретар за правосудство. 

Член 11 
Во казнено-поправниот дом се образува центар 

За испитување на личноста на осудените. 
Центарот од претходниот став го основа репу-

бличкиот секретар за правосудство. 

Член 12 
Управителот на казнено-поправниот дом го име-

нува Извршниот совет. 
Управителот на затворот го именува општин-

ското собрание, а управителот на заедничкиот зат-
вор го именува општинското собрание на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на затворот во согласност 
со општинските собранија на чие подрачје се основа 
заедничкиот затвор. 

Управителот на казнено-поправниот дом и зат-
ворот се именува за време од четири години, а може 
да биде повторно именуван. 

Член 13 
Стражарската служба на казнено-поправната 

установа опфаќа особено: обезбедување на казнено-
поправниот дем, затворот односно просторијата во 
која осудените лица престојуваат, чување на осу-
дените лица кога се тие на работа, одржување на 
внатрешниот ред и спроведување на осудените и 
притворените лица сместени во казнено-поправните 
установи. 

Член 14 
За стражар може да биде назначено лице кое, 

покрај општите услови за засновување на работен 
однос, ги исполнува и следните услови: да е југо-
словенски државјанин, да ја регулирал воената 
обврска, да не е постар од 30 години, да завршил 
средно образование, да не е осудуван и против него 
да не се води кривична постапка за кривично дело 

против народот и државата, против животот и те-
лото, за кривично дело извршено од користољубие 
или за друго кривично дело извршено од нечесни 
побуди како и да е психофизички способно. 

Член 15 
Одлука за престанок на службата во смисла на 

член 61 став 3 од Основниот закон за пензиското 
осигурување за лицата што работат на оперативно-
инструкторски и управно-извршни работи и рабо-
тите на стражата за непосредно обезбедување во 
казнено-поправните домови, воспитно-поправни до-
мови и затвори, донесува републичкиот секретар 
за правосудство. 

Работите од претходниот с|тав ги утврдува, со 
општ акт, работната заедница на казнено-поправ-
ната установа и воспитно-поправниот дом во соглас-
ност со републичкиот секретар за правосудство. 

Член 16 
Осудените лица се сместуваат во казнено-по-

правни установи во заеднички простории или во 
посебни соби. 

Просториите во кои се сместуваат осудените 
лица не смеат да бидат влажни, а на секое осудено 
лице да се обезбеди најмалку 6 т 3 простор. 

Член 17 
Осудените лица добиваат храна дневно по три 

оброка, која содржи најмалку 2.500 калории. 
Болните осудени лица добиваат храна по одре-

дени видови и количества определени од лекар. 

Член 18 
Во казнено-поправните установи, осудените ли-

ца носат еднообразна облека. 
На осудените лица што работат им се обезбе-

дува работна облека. 

Член 19 
Начинот на одредувањето висината на надоме-

стокот за работата на осудените лица го утврдува 
управителот на казнено-поправната установа во 
согласност со републичкиот секретар за правосуд-
ство. 

Член 20 
Во казнено-поправниот дом се организира на-

става заради стекнување на општо и стручно обра-
зование. 

Наставата се изведува според општиве пропи-
си за општото и стручното образование. 

Член 21 
Решение за прекинување издржувањето на каз-

ната лишување од слобода, за лице кое казната ја 
издржува во казнено-поправен дом, донесува репу-
бличкиот секретар за правосудство. 

Решение за прекинување издржувањето на каз-
ната лишување од слобода во затворот донесува 
претседателот на општинскиот суд на чие подрачје 
се наоѓа затворот. 

Член 22 
Ако осуденото лице, кое се отпушта од казнено-

поправен дом' нема облека или обувки, нити сред-
ства да ги набави, казнено-поправниот дом ќе му 
ги обезбеди бесплатно. 

Член 23 
Куќниот ред на казнено-поправниот дом и зат-

ворот содржи особено одредби за однесувањето на 
осудените лица, за одржување на редот и дисци-
плината, за времето и начинот на престојот на осу-
дените лица на свеж воздух, за ^опишувањето на 
осудените лица, за примање посета и пратки, за 
одмори и наградни отсуства на осудените лица, како 
и за тоа до која граница осудените лица можат да 
ги трошат парите што ги примаат од своите домаш-
ни или од други лица. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ 
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Куќниот ред го пропишува управителот на до-
мот односно затворот во согласност со републич-
киот секретар за правосудство. 

Член 24 
Комисијата за условен отпуст се состои од седум 

члена. 
По еден член на Комисијата Се именува од ре-

дот на судиите на Врховниот суд на Македонија и 
замениците на републичкиот јавен обвинител и од 
редот на работниците на Републичкиот секретари-
јат за внатрешни работи. 

Другите членови на Комисијата се именуваат 
од редот на педагозите, социолозите, психолозите и 
други јавни и општествени работници. 

Комисијата за условен отпуст донесува делов-
ник за својата работа. 

' Член 25 
Надзор во поглед на законито и правилно по-

стапување спрема осуденит.е лица во казнено-по-
правниот дом врши Републичкиот секретаријат за 
правосудство. 

Надзорот од претходниот став во затворите го 
врши претседателот на општинскиот суд на чие 
подрачје се наоѓа затворот односно судијата овлас-
тен од него. 

Глава III 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА ЗАТВОР 
ИЗРЕЧЕНА ЗА ПРЕКРШОК 

Член 26 
За извршување на казната затвор изречена во 

прекршочната постапка, надлежен е општинскиот 
суд на чие подрачје осудениот има живеалиште. 

Казната затвор изречена во прекршочната по-
стапка с!е извршува во затворите. 

Во затворите се извршува и казната затвор на-
место парична казна која била заменета со затвор. 

Член 27 
Казната затвор од претходниот член се издр-

жува во затворот од подрачјето во кое казнетиот 
има живеалиште односно престојувалиште. 

Со распоред на републичкиот секретар за пра-
восудство се утврдува во кои затвори ќе ја издр-
жуваат казната затвор, изречена во прекршочната 
постапка, женските лица. 

Член 28 

Решение за одлагање на издржувањето казната 
затвор донесува претседателот на општинскиот суд, 
надлежен за извршувањето, во рок од три дена по 
примањето на молбата. 

До донесувањето на решението од. претходниот 
став се одложува почетокот на издржувањето на 
казната. 

• ' V -'' 
Член 29 

Против решението с)о кое се одбива молбата за 
одлагање извршувањето на казната, казнетото лице 
има право на-жалба до претседателот на окружниот 
суд. По жалбата се донесува решение во рок од три 
дена од денот на примањето на жалбата во пови-
сокиот суд. 

Член 30 
Решение за прекинување издржувањето на каз-

ната затвор донесува претседателот на општин-
скиот суд, на чие подрачје се наоѓа затворот, во рок 
од три дена по примањето на молбата. 

Глава IV . 

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
ОД НАПЛАТЕНИТЕ ПАРИЧНИ КАЗНИ 

. Член 31 
Средствата од наплатените парични казни, из-

речени од судовите според член 100 од Законот за 
извршување на кривичните : санкции, се користат 
според програмата што ја донесува Извршниот со-
вет. 

: Член 32 
Средствата од претходниот член се уплатуваат 

на посебна сметка на Републиката. 

Д Е Л В Т О Р И 

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
УПАТУВАЊЕ ВО ЗАВОД ЗАРАДИ ЧУВАЊЕ И 

ЛЕКУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ 
НА АЛКОХОЛИЧАРИ И НАРКОМАНИ 

Глава V 

УПАТУВАЊЕ ВО ЗАВОД ЗА ЧУВАЊЕ 
И ЛЕКУВАЊЕ 

Член 33 

Републичкиот секретаријат за правосудство го 
следи извршувањето на мерката упатување во за-
водите за чување и лекување и се грижи за зако-
нито и правилно постапување со лицата, а може по-
времено да бара извештаи од заводите за полож-
бата на лицата упатени БФ .овие заводи. 

Член 34 

Стручен надзор во посебните заводи за чување 
и лекување на лицата спрема кои е изречена мер-
ката упатување во овие заводи, врши Републич-
киот секретаријат за народно здравје и социјална 
политика. 

Органот од претходниот став го пропишува вна-
трешното обезбедување на посебните заводи за чу-
вање и лекување. 

Надворешното обезбедување на посебните заво-
ди за чување и лекување го врши стражата со ста-
тус на стража на казнено-поправните установи. 

Член 35 * 

Првостепениот суд што ја изрекол мерката упа-
тување во завод за чување и лекување секои три 
години образува комисија од стручни лица, која 
дава мислење дали е потребно натамошно задржу-
вање на лицата упатени во заводите за чување и 
лекување. 

Член 36 

Лицата спрема кои е применета мерката за без-
бедност упатување во завод за чување и лекување 
се упатуваат во посебни заводи за чување и леку-
вање или во општи заводи за душевно болни лица. 

. Заводите за душевно болни лица се должни да 
ги примаат лицата упатени од судовите. 

Трошоците за примената на мерките за безбед-
ност упатување во завод за чување и лекување и 
задолжително лекување на алкохоличари и нарко-
мани во заводите од претходните ставови се обез-
бедуваат во претсметката на Републичкиот секре-
таријат за народно здравје и социјална политика. 
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Д Е Л Т Р Е Т И 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОСПИТНИ МЕРКИ 

Глава VI 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 37 

Целта на извршувањето на воспитните мерки е 
со давање на заштита, помош и надзор над мало-
летните сторители на кривични дела да се обезбеди 
нивното воспитување, исправување и правилен раз-
виток, а кога е тоа потребно и да се попречат во 
вршењето на кривични дела. 

Член 38 

Постапувањето со малолетниците мора да биде 
човечно и кај нив треба да се развива чувство на 
лична одговорност за нивните постапки и да се 
поттикнуваат и самите доброволно да учествуваат 
во своето превоспитување. 

При извршувањето на воспитните мерки се води 
грижа за достоинството на малолетникот и за него-
вото телесно и душевно здравје. 

Член 39 

Во текот на извршувањето на воспитните мерки 
на малолетниците им се обезбедуваат определени 
права, а можат да им се даваат и погодности пред-
видени со овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на него. 

На малолетниците, спрема кои е изречена мер-
ката упатување во воспитно-поправен дом, можат 
да им бидат изречени дисциплински мерки предви-
дени во овој закон. 

Член 40 

При извршувањето на заводските мерки на ма-
лолетниците им се обезбедува основно и стручно 
школување и стручно оспособување. Во воепитно-
поправниот дом с!е организираат разни форми на 
културно-просветна работа и на физичка култура, 
со цел да се подигне општото образование и да се 
обезбеди превоспитувањето на малолетниците. 

Член 41 

Органите и установите надлежни за извршува-
ње на воспитните мерки се должни да соработуваат 
меѓусебно и со други органи, установи и стручни 
здруженија кои ги проучуваат проблемите за сузби-
вање на криминалитетот. 

Член 42 

Извршувањето на воспитните мерки е итно. 
Извршувањето на воспитните мерки може да се 

одложи само во случаите и под условите предви-
дени во овој закон. 

Член 43 
Судот што ја донел одлуката во прв степен е 

должен, ако самиот не е надлежен за извршување, 
извршната одлука за примена на воспитната мерка 
да му ја достави на судот, односно на друг орган 
надлежен за извршување, најдоцна во рок од три 
дена од денот кога одлуката станала извршна од-
носно од денот кога судот ја примил таа одлука од 
повисокиот суд. 

Со одлуката судот е должен да достави подато-
ци за личноста на малолетникот, што ги прибрал во 
текот на подготвителната постапка (социјална, педа-
гошка и психи јатри ја анамнеза, податоци за здрав-
ствената состојба, податоците од прегледот на веш-
таците — член 432 од Законикот за кривичната пос-
тапка), како и исправи за завршено училиште. 

Член 44 

Лицата што с|е должни да го издржуваат 'мало-
летникот поднесуваат дел од трошоците за извршу-
вањето на воспитните мерки. 

Дел од трошоците од претходниот став и начи-
нот на плаќањето на тие трошоци го утврдува су-
дот во одлуката за примана на воспитната мерка, 
според имотната состојба на лицето. 

Судот може да го ослободи лицето што е должно 
да поднесува дел од трошоците, ако со нивното пла-
ќање би било доведено во прашање издржувањето 
На тоа лице или на лицата што е должно да ги из-
држува. АКО овие околности се утврдат подоцна 
или ако дојде до измена на имотната положба на 
лицето, судот што ја донел 'одлуката во прв степен 
може со посебно решение да ја измени одлуката за 
висината на учеството или да ја укине должноста 
на лицето за учество во трошоците. 

Против решението од претходниот с)тав можат 
да изјават жалба сите лица што имаат право на 
жалба против пресуда (член 330 од Законикот за 
кривичната постапка) во рок од осум дена по при-
мањето на решението. 

Трошоците се уплатуваат според одлуката на 
судот во корист на буџетот на Републиката односно 
општината. 

Член 45 

Надзор над извршувањето на воспитните мерки 
врши Републичкиот секретаријат за правосудство. 

Надзор во поглед на законито и правилно по-
стапување спрема малолетниците за време на из-
вршувањето на воспитните мерки, освен мерката 
упатување во воепитно-поправен дом, врши општин-
скиот суд на чие подрачје малолетникот ја издржу-
ва воспитната мерка. 

Непосредно следење на извршувањето на вос-
питните мерки (освен мерката упатување во вос-
питно-поправен дом и другите заводски мерки) врши 
органот за старателство на чие подрачје се извр-
шуваат воспитните мерки. 

Член 46 
Органот надлежен за работите на старателство 

на собранието на општината може да овласти и дру-
ги социјални работници врз доброволна основа да 
учествуваат во извршувањето на воспитните мерки. 

Социјалниот работник, во согласност со родите-
лите и со малолетникот, по извршувањето на вос-
питните мерки може и понатаму да одржува врски 
со малолетникот на кој му е потребна помош. 

Глава VII 

ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЗАВОДСКИТЕ 
МЕРКИ 

Член 47 

Извршувањето на зашдските мерки може да се 
одложи по молба од малолетникот или неговиот ро-
дител или . старател: 

1) ако се разболел од потешка акутна болест; 
2) ако се случила смрт или тешка болест во по-

тесното семејство на малолетникот; 
3) ако одлагањето му е потребно на малолетни- 4 

кот заради завршување на училиште или за пола-
гање на испит за кој се подготвува; 

4) ако е малолетно женското лице, кое дои дете 
помладо од една година или кое е бремено, а до по-
родувањето не преостануваат повеќе од три месеци. 

Извршувањето на заводските мерки во случајот 
од точка 1, став први, на овој член може да ое од-
ложи додека трае болеста, во случајот од точка 2 
најдолго за три месеци, во случајот од точка 3 нај-
долго за шест месеци, а но случајот од точка 4 до 
наполнувањето на една година од животот на де-
тето. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 48 
Молбата за одлагање извршувањето на завод-

ската мерка се поднесува во рок од три дена од 
денот на приемот на поканата со која се повикува 
за извршување на оваа мерка. Ако причината за 
одлагање од член 47 став 1 и 2 настанува по тој рок, 
молбата може да се поднесе до денот кога мало-
летникот треба да се јави заради извршување на 
заводската мерка. 

Молбата од став 1 на овој член се поднесува 
до органот надлежен за извршување на заводската 
мерка. 

Во молбата мора да се наведат и докази за фак-
тите што го оправдуваат одлагањето. 

Органот од став 2 на овој член е должен во рок 
од три дена по примањето на молбата да донесе ре-
шение. Пред донесувањето на решението, органот 
може да ги изврши потребните проверувања, заради 
утврдување на фактите наведени во молбата. 

До донесувањето на решението по молбата, се 
одлага почетокот на извршувањето на заводската 
мерка. 

Член 49 
Против решението со кое се одбива молбата за 

одлагање извршувањето на заводската мерка ма-
лолетникот и родителот односно старателот имаат 
право на жалба до советот за малолетници на. оп-
штинскиот суд на чие подрачја се наоѓа органот од 
став 2 на претходниот член. Жалбата не го одлага 
извршувањето на воспитната мерка, ос!вен ако ор-
ганот за извршување не одреди поинаку. Советот 
за малолетници на општинскиот суд е должен да 
донесе решение по повод на жалбата во рок од три 
дена по примањето на жалбата. 

Глава VIII 

УПАТУВАЊЕ ВО ДИСЦИПЛИНСКИ 
ЦЕНТАР 

Член 50 
Мерката упатување во дисциплински центар за 

малолетници ја извршува органот за старателство, 
надлежен според живеалиштето односно престоју-
валиштето на малолетникот спрема кој е применета 
оваа мерка. 

Член 51 
Во дисциплинскиот центар малолетниците го 

поминуваат времето претежно во работа и учење 
под постојан надзор на воспитувачи. 

На малолетниците упатени во дисциплински 
центар за малолетници на непрекинат престој на 
определен број денови, во центарот ќе им се обез-
беди редовна исхрана и сместување. 

Член 52 
Дисциплинските центри за малолетници можат 

да се основаат како самостојни установи или можат 
да се врзат за постојните прифатилишта, интернати 
или други слични установи. 

Дисциплинските центри не можат да се врзат 
за казнено-поправните установи ниту за воспитно-
поправните домови. 

Каде што не постојат услови за основање на 
дисциплински центри во смисла на став 1 од овој 
член, мерката упатување во дисциплински центар 
може да се извршува во училишните простории во 
времето кога тие се слободни. 

Член 53 
Дисциплинските центри за малолетници ги ос-

новаат општините. 
Дисциплински центри можат да обноват и оп-

штествените организации што се занимаваат со пра-
шањата за воспитување на децата и младината во 
Согласност со Републичкиот секретаријат за народ-
но здравје и социјална политика. 

Член 54 
По примањето на одлуката за упатување на ма-

лолетникот во дисциплински центар за малолетни-
ци, а најдоцна во рок од 10 дена органот за стара-
телство е должен, во договор со дисциплинскиот 
центар за малолетници да го повика малолетникот 
во определен ден и час со родителите да се јави во 
центарот заради извршување на воспитната мерка. 

Дисциплинскиот центар за малолетници е дол-
жен да го извести органот за старателство во слу-
чај малолетникот да не се јави во определениот ден 
во центарот заради извршување на мерката. 

Член 55 
Ако малолетникот не го почитува редот и дис-

циплината, управата на дисциплинскиот центар за 
малолетници, во согласност со органот за старател-
ство може да му предложи на судот по извршува-
њето на оваа мерка да определи малолетникот да 
се стави под засилен надзор на органот за стара-
телство. 

Член 56 
Дисциплинскиот центар за малолетници му до-

ставува извештај на судот и органот за старател-
ство за оцена на успехот на извршената мерка. Цен-
тарот го доставува извештајот веднаш по престано-
кот на извршувањето на мерката. 

Глава IX 

ЗАСИЛЕН НАДЗОР ОД СТРАНА НА РОДИТЕ-
ЛИТЕ ИЛИ СТАРАТЕЛОТ 

Член 57 
Кога судот изрекол мерка засилен надзор од 

страна на родителите или старателот, одлуката за 
извршување се доставува до органот за старател-
ство на подрачјето на кое родителот односно стара-
телот има живеалиште односно престојувалиште, 
без оглед на тоа дали по таа одлука е определен 
органот за старателство да го проверува нејзиното 
извршување. 

Член 58 
Органот за старателство, надлежен според жи-

веалиштето односно престојувалиштето на родите-
лите односно старателот, на кого судот му доверил 
да го проверува извршувањето на мерката, по до-
бивањето на одлуката ги повикува родителите од-
носно старателот на кои им ја соопштува одлуката. 

Член 59 
Органот за старателство соработува со родите-

лите односно старателот и малолетникот, повреме-
но ги посетува и по потреба ги повикува кај себе. 
Тој на родителите им помага со совети, на мало-
летникот му помага редовно да с.е школува, а по 
потреба и да се запосли, презема и други мерки за 
кои смета дека с(е потребни. -

Член 60 
Работникот на органот за старателство што вр-

ши проверување на примената на мерката на заси-
лен надзор од страна на родителите односно ста-
рателот е должен за успехот на примената на оваа 
мерка повремено да го известува судијата за мало-
летници во роковите што тој ќе ги определи. 

Работникот на органот за старателство на суди-
јата за малолетници може да му поднесе и предлог 
за запирање на натамошното проверување или мер-
ката на засилен надзор од страна, на родителите 
или старателот да се замени со друга попогодна вос-
питна мерка. 

Член 61 
Во вршењето на засилен надзор родителите од-

носно старателот се должни да му посветат посто-
јана и полна грижа на воспитувањето на малолет-
никот и да преземаат мерки кои ќе го спречат штет-
ното влијание врз него. 
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Родителите односно старателот се должни да ги 
извршуваат налозите и упатствата на судот што 
им се дадени при изрекувањето или во текот на 
извршувањето на оваа мерка. Тие, исто така, се 
должни да овозможат проверување на извршува-
њето на оваа мерка од страна на органот за стара-
телство ако судот определил такво проверување. 

Член 62 
Судот и органот за старателство се должни да 

им дадат совет и помош на родителите ако тие тоа 
го побараат. 

Член 63 
Судирањата што ќе настанат меѓу родителите 

односно старателот и работникот на органот за ста-
рателство ги решава судијата за малолетници. 

Судијата за малолетници може, ако најде за 
потребно, од органот за старателство да побара да 
се определи друг работник кој ќе врши проверува-
ње на мерките на засилен надзор од страна на ро-
дителите или старателот. 

Глава X 

ЗАСИЛЕН НАДЗОР ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО 

Член 64 
Мерката засилен надзор во друго семејство се 

извршува во семејството на кое судот му го доверил 
засилениот надзор над малолетникот. 

Член 65 
Кога судот ќе ја примени мерката на засилен 

надзор во друго семејство опрема малолетник, ор-
ганот за старателство, надлежен според живеалиш-
тето, ќе му го предаде малолетникот на семејство-
то што е определено со судската одлука. 

Член бб 
Органот за старателство склучува писмен дого-

вор со семејството на кое му е доверен засилен над-
зор над малолетникот. 

Со договорот од претходниот став се утврдуваат 
обврските што ги презема семејството во однос на 
малолетникот, условите и рокот за откажување на 
договорот, висината и начинот на плаќањето на тро-
шоците за сместување, до колку семејството бара 
надоместок. 

Во договорот ќе се предвиди и можност мало-
летникот да се одземе веднаш., до колку се утврди 
дека семејството не ги исполнува своите должности 
или го злоставува малолетникот. 

Член 67 
Одредбите од член 60 и 63 на овој закон ќе се 

применуваат и во случај на примена на мерката за-
силен надзор во друго Семејство. 

Глава XI 

ЗАСИЛЕН НАДЗОР НА ОРГАНОТ ЗА 
СТАРАТЕЛСТВОТО 

Член 68 
За извршување на мерката засилен надзор од 

органот за старателство органот за старателство ќе 
определи Социјален работник кој за тоа ги има по-
требните услови, а извршувањето на оваа мерка мо-
же да им го довери и на наставници, воспитувачи и 
други лица што имаат искуство во воспитувањето 
на малолетници. 

Органот за старателство е должен веднаш, по 
примањето на извршната судска одлука, со која е 
изречена воспитната мерка засилен надзор од стра-
на на органот на старателство, да определи лице 
што ќе ја извршува оваа мерка и за тоа да ги из-
вести родителите односно старателот на малолетни-
кот и надлежниот судија за малолетници. 

Член 69 
Определеното лице од страна на органот за ста-

рателство се грижи за школувањето на малолетни-
кот, односно неговото запослување, одвејувањето од 
средината што на него штетно влијае за потребното 
лекување и средување на приликите во кои живее, 
држејќи се притоа за упатството од судијата за ма-
лолетници. 

При вршењето на своите задачи работникот на 
органот за старателство може да им се обрне за со-
работка и помош на државните органи, установите, 
стопанските и општествените организации. 

Член 70 
Одредбите од член 60 и 63 на овој закон ќе се 

применуваат и во случај на примена на мерката за-
силен надзор од страна на органот за старателство. 

Глава ХП 

УПАТУВАЊЕ ВО ВОСПИТНА УСТАНОВА 

Член 71 
Кога спрема малолетникот е применета мер-

ката упатување во воспитна установа, органот за 
старателство, надлежен според живеалиштето, ќе го 
Смести малолетникот во соодветната воспитна ус-
танова и без одлагање ќе го извести судот во која 
установа го сместил малолетникот. 

Во воспитната установа малолетникот се става 
во истите услови со другите малолетници што се 
наоѓаат во таа установа, со тоа што нему во поглед 
на воспитувањето и надзорот ќе му се посвети по-
себно1 внимание. 

Член 72 
Установата од претходниот член е должна да 

го прими малолетникот. Финансиските услови пс}д 
кои се прима малолетникот се исти како и за дру-
гите малолетници сместени во таа установа. 

Член 73 
По примањето на извршната одлука органот за 

старателство го повикува малолетникот и му го со-
општува денот на јавувањето во установата. Денот 
на јавувањето во воспитната установа се опреде-
лува така што на малолетникот да му останат нај -
малку 15 дена до поаѓањето. 

Ако уредно повиканиот малолетник не се јави 
сам во воспитната установа, органот за старател-
ство ќе преземе мерки за неговото доведување. 

Почетокот на издржувањето на мерката упату-
вање во воспитна установа во случајот од став 1 
на овој член се смета од денот кога малолетникот 
сам ќе се јави за извршување на воспитната мерка, 
а во случајот од став 2 на овој член кога ќе биде 
доведен во установата. 

Трошоците за извршувањето на воспитната мер-
ка упатување во воспитна установа паѓаат на товар 
на буџетот на општината на чие подрачје малолет-
никот имал живеалиште односно престојувалиште 
при изрекувањето на воспитната- мерка упатување 
во воспитна установа. 

Член 74 
Органот на старателството, во соработка со ро-

дителите односно старателот, при упатување на ма-
лолетникот во воспитната установа, му обезбедува 
•бесплатна возна карта за одење во воспитната ус-
танова ако треба да користи меѓуградски превозни 
средства, а по потреба облека, односно друга опре-
ма што е пропишана за малолетниците во воспит-
ната установа. 

Член 75 : 

Органот за старателство е должен да го запоз-
нае управителот на установата со одлуката на су-
дот за изречената воспитна мерка како и со дру-
гите податоци за личноста на малолетникот (семеј-
ните, социјалните и другите прилики). 
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Член 76 
За време на престојот во воспитната установа 

малолетникот га има истите права како и другите 
малолетници што се наоѓаат во таа установа. 

Во поглед на воспитувањето и надзорот упра-
вата на установата и воспитувачите се должни да 
ги преземат потребните мерки и на малолетникот да 
му посветат посебно внимание со цел за поуспешно 
спроведување на воспитната мерка. 

Член 77 
За време на .училишниот распуст и празниците 

кога воспитната установа не работи, • малолетникот 
може да се испрати ка ј родителите или ка ј блиски 
роднини. 

Ако малолетникот нема родители или блиски 
роднини, органот за старателство, во договор со вос-
питната установа, определува за тоа време привре-
мено сместување на малолетникот. 

Времето поминато надвор од установата во те-
кот на училишниот распуст и празниците се смета 
за време поминато во установата. 

Член 78 
Управителот на воспитната установа е должен 

секои шес!т месеци односно кога тоа судот ќе го по-
бара да го известува судот за успехот на примената 
на оваа мерка. 

Ако малолетникот самоволно ја напушти уста-
новата или не може да се приспособи кон работата 
и внатрешниот ред на установата, управителот за 
тоа ќе го извести судот. Судот може, врз основа на 
ова известување и потребните проверувања, да од-
лучи за замена на оваа мерка со некоја друга вос-
питна мерка. 

Глава ХШ 

УПАТУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ 

Член 79 

Мерката упатување во воспитно-поправен дом 
се извршува во домовите што се основани само за 
таа цел. 

За одделни категории малолетници можат да с|е 
основаат и посебни воспитно-поправни домови. 

Малолетниците спрема полот се сместуваат во 
посебни домови, а можат да бидат сместени и во 
еден дом, но одделени едни од други. 

Член 80 
Во воспитно-поправниот дом малолетниците се 

распоредуваат во групи, со оглед на возраста, ду-
шевната развиеност, карактерните особини и дру-
гите лични својства што овозможуваат да се при-
менат истовидни воспитни и поправни методи. 

Член 81 
Со работата на воспитно-поправниот дом рако-

води управителот кого го именува Извршниот совет. 
Управителот на воспитно-поправниот дом се 

именува за време од 4 години, а може да биде и 
повторно именуван. 

Во воспитно-поправниот дом постои колегиум 
како советодавен орган на управителот, составен од 
раководните работници и определен број други ра-
ботници од редот на стручниот персонал. 

Член 82 
За воспитувач во воспитно-поправен дом мо-

же да биде примено лице со виша или висока струч-
на спрема. 

Член 83 
Обезбедувањето на воспитно-поправниот дом го 

врши стражата на воспитно-поправниот дом. 
Стражата на вос(питно-поправниот дом е воору-

жена и еднообразно униформирана. Припадниците 
на стражата имаат право на бесплатна униформа, 
опрема за вршење на службата и вооружување. 

Звањата на припадниците на стражата с.е: стра-
жар, постар стражар, надзорник на стража и за-
поведник на стража. 

Прописите за униформата и ознаките на при-
падниците на стражата на казнено-поправната ус-
танова во казнено-поправните домови ќе се приме-
нуваат и на стражата на казнено-поправните уста-
нови во воспитно-поправииотч дом. 

На припадникот на стражата кој го остварил 
правото на пензија му припаѓа отпремнина во висо-
чина на личниот доход остварен за последните три 
месеци. 

Член 84 
Лицата запослени во воспитно-поправен дом ги 

остваруваат правата на самоуправувањето врз ос-
нова на прописите што важат за работните луѓе во 
органите на управата. 

Член 85 
Воспитно-поправниот дом се организира на на-

чин кој овозможува во најголема мера општо струч-
но и морално воспитување на малолетниците. 

Заради општо и стручно образование, во воспит-
но-поправниот дом се организираат училишта за оп-
што и стручно образование, работилници и еконо-
мии за практична обука. Работилниците и еконо-
миите за практична обука работат според прописи-
те за работењето на стопанските единици на казне-
но-поправните установи. 

Ако наставата не е организирана во домот, ма-
лолетникот може да се упати, заради посетување 
на училиште, надвор од домот, ако со своето држа-
ње и поведение дава гаранција дека нема да врши 
кривични дела и дека ќе се придржува за прави-
лата на училиштето што го посетува. 

Доколку во домот не е можно да се основе учи-
лиште од став 1 на овој член, во таквиот случај ќе 
се основе посебно одделение на посебното училиште 
во местото каде што се наоѓа домот, со тоа што во 
него наставата ќе ја изведуваат учители и настав-
ници од месното училиште. 

Училиштето во местото е должно да го органи-
зира посебното одделение од став 3 на овој член. 
За оваа работа на училиштето му припаѓа надоме-
сток утврден со договорот меѓу училиштето и вос-
питно-поправниот дом. 

Член 86 
Во рамките на службата за' превоспитување се 

организира центар за испитување личноста на мало-
летникот. 

Центарот од претходниот став, покрај должнос-
та по примањето на малолетникот да ја испитува 
неговата личност според научните методи, во текот 
на целиот негов престој во воспитно-поправниот дом 
презема мерки да се координира работата на учи-
лиштето за општо и стручно образование, рабо-
тилниците и економијата во која се изведува прак-
тична обука и предлага соодветни мерки Со цел за 
поуспешно одвивање на процесот на превоспитува-
њето. 

Врз основа на резултатот од испитувањето лич-
носта на малолетниците се врши класификација и 
се утврдува организациона програма за постапување 
со нив. 

Член 87 
Во воспитно-поправниот дом ср обезбедува по-

требната здравствена служба. 
Во случај на потешко заболување, лицето сме-

стено во дом се упатува во општа здравствена ус-
танова. Времето поминато на лекување во здрав-
ствената установа се смета како време поминато во 
домот. 

Во воспитно-поправниот дом се обезбедува кул-
турно-просветна работа и занимање со физичка 
култура и спорт. 

Малолетниците имаат право на бесплатна здрав-
ствена заштита. 
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Член 88 
За извршување на воспитната мерка упатува-

ње во воспитно-поправен дом стварно надлежен е 
општинскиот суд на чие подрачје малолетникот има 
живеалиште односно престојувалиште. 

Општинскиот суд го повикува малолетникот да 
се јави во определен ден во воспитно-поправниот 
дом. Денот на јавувањето во воспитно-поправниот 
дом се определува така што на малолетникот да му 
останат најмалку осум дена, но не повеќе од 15 де-
на, до поаѓањето. 

Ако уредно повиканиот малолетник не се јави 
сам во воспитно-поправната установа, тој се спро-
ведува присилно преку надлежниот општински ор-
ган за внатрешни работи. 

За малолетникот што се крие или се наоѓа во 
бегство надлежниот општински суд донесува наред-
ба за издавање потерница, што му ја доставува на 
надлежниот орган за внатрешни работи за извршу-
вање. Кога малолетникот ќе биде фатен, с)е спро-
ведува во определениот воспитно-поправен дом. 

Почетокот на извршувањето на воспитната мер-
ка во случајот од став 1 на овој член се смета од 
денот кога малолетникот сам ќе се јави за извршу-
вање на воспитната мерка, а во случајот од став 2 
и 3 од овој член кога ќе биде доведен во устано-
вата. 

Член 89 
Малолетникот има право на бесплатна возна 

карта за одење во воспитно-поправен дом ако тре-
ба да користи меѓуградски превозни средства. 

Малолетникот кој е во притвор го упатува на 
извршување на воспитната мерка во воспитно-по-
правнен дом општинскиот суд на чие подрачје е 
затворот во кој е сместен малолетникот. Трошоците 
за спроведувањето ги поднесува воспитно-поправ-
ниот дом.во кој се упатува малолетникот. 

Член 90 
При стапувањето во воспитно-поправниот дом 

се утврдува идентитетот на малолетникот. 
Во почетокот на извршувањето на воспитната 

мерка малолетникот се з а п о з н а т со куќниот ред, 
со правата и должностите што ги има во текот на 
извршувањето на воспитната мерка, со начинот на 
кој може да остварува своите права и с|о дис-
циплинските казни што можат да му се изречат. 

Текстот на Законот за извршување на кривич-
ните санкции, на овој закон и куќниот ред на вос-
питно-поправниот дом треба да им бидат достапни 
на малолетниците во текот на извршувањето на 
воспитната мерка. 

Член 91 
Во воспитно-поправниот дом на малолетникот, 

кој започнал средно или друго училиште, може да 
му се овозможи продолжување на школувањето. 

Член 92 
Во воспитно-поправниот додо се обезбедува уче-

ство на малолетниците во организирањето и спро-
ведувањето на одделни дејности и работи од заед-
нички интерес како што се културно-просветна ра-
бота, производна дејност, одржување на ред и чис-
тота и слично. 

Активностите од претходниот став ќе се орга-
низираат во воспитно-поправниот дом и надвор од 
него преку младински и други општествени орга-
низации. 

Член 93 
На малолетниците, во согласност со потребите 

на нивното превоспитување, им се определува видот 
на работата според нивните телесни и душевни спо-
собности, според можностите што постојат во вос-
питно-поправниот дом и според потребите на дис-
циплината. Во овие граници ќе се води сметка за 
желбата на малолетниците да вршат работа од оп-
ределен вид. 

При изборот на струката што ќе ја изучуваат 
малолетниците за кои се организира настава за 
стручно образование, ќе се води сметка за нивните 
способности и склоности, за можностите на устано-
вата и за другите потребни Склоности што се важни 
за остварувањето целта на извршувањето на вос-
питната мерка. 

Член 94 
Малолетниците што го завршиле школувањето 

или се стручно оспособени должни се да работат со 
полно работно време предвидено според општите 
прописи. 

Малолетниците што посетуваат училиште за 
ученици во стопанството се должни да работат спо-
ред прописите и програмата на наставата предви-
дена од училиштето што го посетуваат. 

Член 95 
На малолетниците во воспитно-поправниот дом 

им се обезбедува исхрана дневно по три оброка, која 
содржи најмалку 3.000 калории. 

Болните малолетни лица добиваат храна од оп-
ределен вид и количество определено од лекар. 

На малолетниците им се обезбедуваат облека, 
обувки и долна облека. 

Член 96 
Општите прописи за хигиенско-техничките и 

заштитните мерки при работата се применуваат и 
на работата на малолетниците. 

Малолетниците имаат право на инвалидско оси-
гурување според важечките прописи за инвалид-
ското осигурување во случај на несреќа на работа 
или професионална болест. 

Прописите за спроведување на инвалидското 
осигурување за осудените лица, за височината и на-
чинот на плаќањето на придонесот како и за постап-
ката за остварување на правата од инвалидското 
осигурување сходно се применуваат и спрема мало-
летниците. 

Член 97 
На малолетниците во воспитно-поправниот дом 

им припаѓа право на надоместок за извршената ра-
бота. 

Висината на надоместокот изнесува од 1/5 до 1!\ 
од надоместокот што се плаќа за истовидна рабо-
та и еднаков ефект на работниците односно учени-
ците во стопанството надвор од воспитно-поправни-
от дом. 

За висината на надоместокот и за начинот на 
располагањето со него одлучува управителот на 
домот. 

Член 98 
На малолетниците кои без своја вина це рабо-

тат, а немаат сопствени средства, ќе им се обезбеди 
подмирување на најнужните потреби со давање на 
потребните предмети. 

Член 99 
Малолетниците што ќе се здобијат со квалифи-

кација во воспитно-поправниот дом добиваат сви-
детелство. Од свидетелството не смее да се гледа 
дека квалификацијата е добиена во воспитно-по-
правен дом. 

Кога според општите прописи и самото време 
поминато на работа во определен вид работа се при-
знава за здобивање со квалификација, ќе се при-
знае за таа квалификација и времето поминато на 
ист вид работа во казнено-поправен дом, со тоа што 
ова време не се смета во работен стаж и не може 
да биде основ за здобивање со други права. 

Член 100 
Малолетникот има право на најмалку 8 часа 

непрекинат одмор во времето од 24 часа, како и 1 
ден одмор во текот на неделата. 

Работното време за практична обука на мало-
летниците не може да изнесува повеќе од 6 часа. 
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Член 101 
Малолетниците имаат право без ограничување 

да примаат посети на членовите на потесното семеј-
ство, а со одобрение на управата на воспитно-по-
правниот дом и органот што врши надзор, молчат 
да ги посетуваат и други лица. 

Член 102 
Малолетниците можат без ограничување да се 

допишуваат со родителите и блиските роднини. 
Управата на воспитно-шшравниот дом може да 

одобри допишување и со други лица ако тоа не 
влијае штетно: врз малолетниците. 

Член 103 
Малолетниците имаат право да примаат писма 

од органите и установите и да им упатуваат подне-
соци со цел за заштита на своите права и со зако-
нот заштитените интереси. 

Писмата упатени до малолетникот се доставуваат 
преку воспитно-псправниот дом, а преку овој дом 
и малолетникот ги испраќа писмените поднесоци. 

Управата на воспитно-поправниот дом е долж-
на со правни совети да им дава помош на малолет-
ниците во поглед на преземањето на потребните 
дејствија заради заштита на нивните права. 

Член 104 
Малолетникот има право веднаш писмено да го 

извести потесното семејство или лицето што ги за-
штитува неговите интереси за своето нагло и сери-
озно заболување, како и за преместувањето во друг 
воспитно-поправен дом. 

Член 105 
Малолетникот има право, по негово барање, ед-

наш месечно да го посети полномошникот што го 
застапува во неговите работи. Управителот на вос-
питно-поправниот дом ќе му дозволи на малолет-
никот, по негово барање, полномошникот да го по-
сети повеќе пати во еден месец, ако се во прашање 
работи сврзани за рок или други неодложни ра-
боти. 

Член 106 
Малолетниците имаат право да примаат пратки 

со долна облека, со предмети за лична употреба и 
со печат чија содржина не е воспитно-штетна. 

Малолетниците можат да примаат и пари, но 
можат да ги трошат само во рамките што ќе бидат 
определени со куќниот ред. 

Член 107 
Управителот на лицата сместени во воспитно-

поправниот дом може да им одобри отсуство до еден 
месец заради посета на родителите или на други 
блиски роднини. 

Отсуството се дава, по правило, за време на 
училишниот распуст и за време на празници. 

За лицата сместени во воспитно-поправен дом 
може да се организира заедничко летување надвор 
од домот. 

Времето поминато на отсуство или на заеднич-
ко летување се смета во времето на престој во до-
мот. 

Член 108 
Малолетникот има право на поплака до упра-

вителот на воспитно-поправниот дом поради повре-
да на неговите права или поради други неправил-
ности што со сторени спрема него во воспитно-по-
правниот дом. 

Секоја поплака управителот е должен внима-
телно да ја испита и по неа да донесе решение. 

Ако малолетникот не добие одговор на подне-
сената поплака или не е задоволен со донесената 
одлука, има право да поднесе писмена претставка, 
преку управата на воспитно-поправниот дом, до Ре-
публичкиот секретаријат за провосудство. 

Малолетникот има право да му се пожали, по-
ради повреда на своите права и заради неправил-

ности во воспитно-поправниот дом и на работни-
кот што врши надзор во воспитно-поправниот дом, 
и тоа без присуство на работник на таа установа. 

Член 109 
Во случај на смрт на малолетникот управата на 

воспитно-поправниот дом итно ќе го извести семеј-
ството и ќе му го предаде трупот заради закоп. 

Трошоците за закопот во местото каде што се 
наоѓа всСпитно-поправниот дом ги поднесува домот. 

Член НО 
Организацијата на работата и начинот на жи-

вотот во воспитно-поправниот дом се определува со 
куќниот ред. 

Куќниот ред го донесува управителот на вое-
питно-поправниот дом, во согласност со републич-
киот секретар за правосудство. 

Малолетниците се должни да се придржуваат 
за прописите за куќниот ред, за правилата на ра-
ботната дисциплина и за наредбите на службените 
лица. 

За одржување на редот и дисциплината можат 
да се употребат само оние мерки на ограничување 
што сје нужни за одржување на безбедноста и за 
добро функционирање на заедничкиот живот во во-

' спитно-поправниот дом. 
Средства на принуда припадникот на стражата 

може да употребува само кога е тоа неопходно за 
да се спречи бегство, физичко напаѓање на персо-
налот, нанесување повреда на друг, самоповредува-
ње или предизвикување материјална штета од стра-
на на малолетниците. Физичка сила може да се 
употреби и кога е нужно да ср спречи отпорот на 

. малолетниците спрема законитата наредба од служ-
беното лице. 

Член 111 
При вршењето на службените работи припад-

ниците на стражата смеат да употребат огнено ору-
ж ј е само ако поинаку не можат: 

1) да го заштитат животот на луѓето; 
2) да одбијат непосреден напад со кој се загро-

зува нивниот живот; 
3) да одбијат напад на објектот што го обезбе-

дуваат1. 
Во случаите од став 1 на овој член припадници-

те на стражата можат да употребат огнено оружје 
само ако со употреба на физичка сила, гумена пал-
ка или други средства на принуда, предвидени со 
прописите за вршење на службата на стражата, не 
можат да обезбедат извршување на службената ра-
бота. 

Припадниците на стражата кои службата ја вр-
шат под раководство на старешина, Смеат да упо-
требат огнено оружје само по негова наредба. На-
редба за употреба на огнено оружје старешината 
може да издава само во случаите предвидени во 
став 1 и 2 на овој член. 

Овластувањето од овој член го има и управи-
телот на воспитно-поправниот дом. 

За секоја употреба на огнено оружје спрема ма-
лолетникот веднаш ќе се извести Републичкиот се-
кретаријат за правосудство. 

Член 112 
Ако средствата на принуда се употребени во 

границите на овластувањето од член НО, а огнено 
оружје — во границите на овластувањето од член 
111 на овој закон, исклучена е одговорноста на служ-
беното лице кое употребило такво средство. 

Ако против припадник на стражата се води 
кривична постапка поради употреба на средства на 
принуда или огнено оружје при вршењето на служ-
бената работа, воспитно-поправниот дом ќе му обез-
беди стручна правна помош во врска со водењето 
на постапката. 

Поблиските прописи донесени од Сојузниот со-
вет за правосудство за употреба на огнено оружје 
и други средства на принуда согласно се приме-
нуваат и кога употребата на огнено оружје и дру-
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гите средства на принуда се употребуваат спрема 
малолетниците сместени во воспитно-поправниот 
дом. 

Член 113 
За повреда на редот и дисциплината спрема ли-

цата сместени во воспитно-поправниот дом можат 
да им Се изречат дисциплински казни: опомена, укор, 
забрана да се располага со определен паричен из-
нос, забрана да се излегува до еден месец и прит-
вор во посебна просторија најмногу до 7 дена. 

На малолетниците можат едновремено да им се 
изречат и повеќе видови на казни (забрана да се 
располага со определен паричен износ и забрана 
на излегување до месец дена, како и забрана да се 
располага со определен паричен износ и притвор во 
посебни простории) од став 1 на овој член. 

При изрекувањето на дисциплинските мерки 
забрана да се излегува до еден месец и притвор во 
посебна просторија најдолго до 7 дена, управителот 
на воспитно-поправниот дом може условно да го 
одложи извршувањето на изречената дисциплин-
ска казна за време до 3 месеци, со тоа што изрече-
ната казна дема да се изврши ако казнетиот во 
овој рок не биде повторно дисциплински казнет. 
Управителот на воспитно-поправниот дом ќе опре-
дели условно одлагање на извршувањето на дисци-
плинската казна ако најде дека може да се очеку-
ва оти кај казнетиот и без извршување на казната 
ќе се постигне целта на казнувањето. 

Условното одлагање на извршувањето на дис-
циплинската казна ќе се отповика ако условно каз-
нетиот малолетник во рокот за кој е одложено из-
вршувањето биде повторно дисциплински казнет. Во 
случај на отповикување, управителот на воспитно-
поправниот дом изрекува една казна во границите 
определени во став 1 и 2 на овој член и за пора-
нешната и за новата дисциплинска вина, земајќи 
ја порано изречената казна како веќе утврдена. 

Член 114 
Дисциплинската казна притвор во посебни про-

стории не може да се применува ако со нејзиното 
извршување се загрозува здравјето на малолетни-
кот. 

Дисциплинската казна притвор во посебна про-
сторија се состои во непрекинат престој на мало-
летникот во таа просторија за времето колку што 
изнесува изречената казна со дневно шетање од 
два часа на свеж воздух. 

Член 115 
Дисциплиските казни ги изрекува управителот 

на домот, а само во негово отсуство работникот што 
го заменува. 

Пред изрекувањето на дисциплинската казна 
малолетникот ќе се сослуша и неговата одбрана, по 
потреба, ќе се провери. 

При изрекувањето на дисциплинската казна ќе 
се земе предвид дали малолетникот порано бил опо-
менуван или дисциплински казнуван. 

Член 116 
Ако малолетникот избега од воспитно-поправ-

ниот дом управителот на домот донесува наредба за 
издавање на потерница. 

Наредбата што ќе ја донесе управителот се ис-
праќа до органот за внатрешни работи за извршу-
вање. 

Времето поминато во бегство не се смета каке 
време на престој во домот. 

Член 117 
Малолетникот с|е отпушта од воспитно-поправ-

ниот дом оној ден кога ќе му истече воспитната 
мерка. 

Ако последниот ден на издржувањето на воспит-
ната мерка паѓа во недела или на државен праз-
ник, малолетникот се отпушта во последниот рабо-
тен ден што му претходи на тој ден. 

Малолетникот, пред неговото отпуштање од во-
спитно-поправниот дом, ќе го прегледа лекар. 

Малолетникот кој се отпушта од воспитно-по-
правниот дом има право на бесплатна возна карта 
до своето поранешно живеалиште или до местото 
што ќе го избере за ново живеалиште, а ако е стра-
нец •—• до граничниот премин. Трошоците на возна-
та карага ги поднесува казнено-поправниот дом од 
кој малолетникот е отпуштен. 

Член 118 
Ако малолетникот за времето кога се отпушта 

од извршување на воспитната мерка е тешко болен 
и поради тоа неспособен за патување, всспитно-по-
правнист дом ќе го смести во најблиската установа 
на општата здравствена служба заради лекување. 
Ако малолетникот нема средства да ги плати тро-
шоците за лекувањето, овие трошоци за првиот ме-
сец ги поднесува воспитно-поправниот дом, а потоа 
општината во која малолетникот имал живеалиште 
во времето кога започнал да ја извршува воспит-
ната мерка. 

Член 119 
Ако малолетникот по отпуштањето од воспитно-

поправниот дом не сака да се врати во поранешно-
то живеалиште и за тоа има оправдани причини, 
воспитно-поправниот дом ќе го советува при избо-
рот на новото живеалиште, и ако тој постапи по не-
говиот совет, ќе го упати до одборот за помош на 
отпуштените малолетници во избраното место, кој 
е должен да му укаже потребна помош. 

Член 120 
Управата на воспитно-поправниот дом е долж-

на за денот на пуштањето на малолетникот да го 
извести органот за старателство на општината во 
која малолетникот ќе има живеалиште односно пре-
стојувалиште и одборот за помош на отпуштени ма-
лолетници, како и за видот на помошта што му е 
потребна. 

Помош на малолетниците што се отпуштаат 
должни се да им даваат посебните одбори што по-
стојат при секој совет на општинското собрание, 
надлежен за работите на социјалните грижи. 

Одборот од претходниот став се состои од прет-
седател и потребен број членови. За членови на 
одборот ќе се земат особено претставници на с|удот 
и на органите на управата во чија надлежност вле-
гуваат работите на социјалната и здравствената за-
штита, на просветата, на службата за запослување 
на работници и внатрешните работи, како и прет-
ставници на општествените организации кои, спо-
ред своите задачи и работи, можат успешно да учес-
твуваат во укажувањето на овој вид помош. 

Член 121 
На малолетниците што се отпуштаат од вос-

питно-поправниот дом ќе им се укаже, во грани-
ците на можностите, помош тито им е потребна за-
рг1 ти што полесно вклучување во< редовниот живот 
на слобода. 

Оваа помош може да се состои особено во при-
времено сместување и обезбедување на исхраната, 
во обезбедување на нужното лекување, во изборот 
на новата средина во која ќе живее малолетникот, 
во средувањето на семејните прилики, во пронајду-
ваното на погодно заболување, во организирање 
довршувањето на започнатото стручно оспособува-
ње и во давање на парични износи за намирување 
на најнужните потреби. 

Општините можат да основаат, во поголемите 
места, прифатилиште за сместување на малолетни-
ците отпуштени од издржување на воспитната мер-
ка што не можеле да се сместат и запослат по из-
легувањето на слобода. 

Чл.ен 122 
Во поглед условите за назначување на стра-

жар, сместување на малолетниците во воспитно-по-
правниот дом содржината на куќниот ред во вос-
питно-поправниот дом ќе се применуваат одредби-
те од член 14, 16 и 23 на овој закон. 
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Глава XIV -

УПАТУВАЊЕ ВО УСТАНОВА ЗА ДЕФЕКТНИ 
МАЛОЛЕТНИЦИ 

Член 123 
Мерката упатување во установа за дефектни 

малолетници се извршува во специјализирани соци-
јални установи, кои на децата и младината, нару-
шени во физичкиот и психичкиот развој, им го да-
ваат потребното воспитување како и стекнување на 
основно и стручно образование. 

Член 124 
Малолетникот спрема кој е применета мерката 

упатување во установа за дефектни малолетници ќе 
го смести органот за старателство, надлежен спо-
ред местото на престојувалиштето на малолетникот.' 
во установата што .е означена во судската одлука. 

Установата определена за извршување на мер-
ката упатување во установа за дефектни малолет-
ници е должна да го прими малолетникот спрема 
кого таа е изречена. 

Во таквата установа малолетникот се подложу-
ва на постапката и условите што важат за другите 
лица сместени во таа установа, со тоа што посебно 
внимание ќе му се посвети на надзорот над него. 

Член 125 
Управата на установата во која малолетникот 

е сместен е должна' најмалку секоја година, а по 
барање од судот во секое време, да го известува 
судот за успехот на примената на оваа воспитна 
мерка. 

Кога малолетникот во установата ќе наполни 
18 години од животот, управата посебно ќе го из-
вести судот за неговата состојба. 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Глава XV 

Член 126 
Републичкиот секретар за правосудство доне-

сува поблиски прописи за: 
— начинот на вршењето на стражарската слу-

жба, вооружувањето и опремата на припадниците 
на стражата и другите прашања во врска со орга-
низацијата и работата на стражата во казнено-по-
правните установи; 

—• сместувањето, исхраната и облеката на осуде-
ните лица во казнено-поправните установи и на ма-
лолетните лица во воспитно-поправните домови; 

— делот од надоместокот за работата^ на осу-, 
дените лица во казнено-поправните установи и за 
работата на малолетниците во воспитно-поправниот 
дом, кој се чува како задолжителна заштеда; 

— начинот на одредувањето висината на надо-
местокот и располагањето со надоместокот на ма-
лолетните лица во воспитно-поправниот дом; 

-—• примањето, работата на центарот и • квали-
фикацијата на малолетниците во воспитно-поправ-
ниот дом како и отпуштањето на малолетниците од 
воспитно-поправниот дс>м. 

Член 127 
Поблиски прописи за санитарно-хигиенските 

услови и медицинската опрема во просториите за 
лекување на осудените лица во казнено-поправниот 
дом, затворите и воспитно-поправниот дом, донесу-
ва републичкиот секретар за народно здравје и со-
цијална политика во согласност со републичкиот се-
кретар за правосудство. 

Член 128 
Поблиски прописи за извршување на мерките 

за безбедност упатување во завод заради чување и 
лекување донесува републичкиот секретар за на-
родно здравје и социјална политика. 

Поблиски прописи за извршување на мерката 
за безбедност задолжително лекување на алкохоли-
чари и наркомани донесува републичкиот секретар 
за народно здравје и социјална политика кога мер-
ката за безбедност се спроведува во заводи за чува-
ње и лекување. 

Член 129 
Поблиски прописи за извршување на мерката 

за безбедност задолжително лекување на алкохо-
личари и наркомани кога мерката се извршува во 
казнено-поправната установа, донесува републички-
от Секретар за правосудство. 

Член 130 
Поблиски прописи за начинот на извршувањето 

на воспитната мерка упатување во установи за де-
фектни малолетници, донесува републичкиот се-
кретар за народно здравје и социјална политика. 

Член 131 
Казнено-поправниот дом Идризово продолжува 

со работа како казнено-поправен дом од затворен 
тип. 

Воспитно-поправниот дом во Тетово продолжу-
ва со работа како воспитно-поправен дом. 

. Член 132 
Републичкиот затвор престанува со работа га 

31. ХП. 1970 година. 
Имотните права и обврски на Републичкиот за-

твор преминуваат на Казнено-поправниот дом во 
Идризово. 

Републичкиот секретар за правосудство ќе об-
разува комисија која ќе ги утврди имотните права 
и обврски на укинатиот републички затвор што ги 
презема Казнено-поправниот дом во Идризово. 

Член 133 
Казнено-поправниот дом — Идризово ги презе-

ма работниците на укинатиот Републички затвор. 

Член 134 
Затечените работници во казнено-поправните 

установи и Вос(питно-поправниот дом, кои не ги ис-
полнуваат условите за работните места според овој 
закон, но кои се затечени, остануваат во овие ус-

. танови. 
Воспитувачите во Врспитно-поправниот дом, кои 

немаат услови предвидени со овој закон, ќе оста-
нат на должност до крајот , на 1970 година. Ако во 
тој рок не се здобијат со потребните квалифика-
ции, ќе се распоредат на должности според квали-

- фикациите со кои располагаат. 

Член 135 
Управителите на казнено-поправните установи 

и управителот на Воспитно-поправниот дом што би-
ле именувани според досегашните прописи остану-
ваат на своите должности и по влегувањето во си-
ла на овој закон. 

Во рок од една година по влегување во сила 
на овој закон ќе се изврши повторно именување 
или разрешување на управителите на казнено-по-
правните установи и управителот на Воспитно-по-
правниот дом. 

Член 136 
Организацијата и работењето во казнено-по-

правните установи и Воспитно-поправниот дом ќе 
се усогласи со одредбите на овој закон во рок од 
една година по неговото влегување во сила. 

Член 137 
Куќниот ред во казнено-поправните установи 

и Воспитно-поправниот дом ќе се пропише во рок од 
6 месеци по влегувањето во сила на овој закон, 
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Член 138 
До основање на казнено-поправен дом за мало-

летници, односно одделение, осудените малолетни-
ци машки лица на казна малолетнички затвор, ако 
во времето на упатувањето се малолетни, оваа каз-
на ја издржуваат во казнено-поправниот дом за ма-
лолетници што ќе го определи Извршниот совет. 

Малолетниците од претходниот став, кои во 
времето на упатувањето се помлади од 23 години, 
казната ја издржуваат во казнено-поправниот дом 
за помлади полнолетни лица што ќе го определи 
Извршниот совет. 

Член 139 
Осудените помлади полнолетни машки лица на 

казна затвор во траење подолго од два месеца и 
строг затвор, односно кога по пресметаниот прит-
вор остатокот од казната затвор односно строг зат-
вор им изнесува повеќе од два месеца, оваа казна 
ја издржуваат во посебно одделение на Казнено-
поправниот дом — Идризово. 

Член 140 
Осудените женски лица и осудените помлади 

полнолетни женски лица на казна затвор од шест 
месеци односно кога остатокот од казната по пре-
сметаниот притвор им изнесува до 6 месеци, казна-
та ја издржуваат во посебни одделенија на Казне-
но-поправниот дом — Идризово. 

Член 141 
До основање на посебно одделение за жени, осу-

дените лица — жени и осудените помлади полно-
летни лица — жени на казна затвор во траење по-
веќе од 6 месеци и строг затвор, односно кога ос-
татокот од казната по пресметаниот притвор им из-
несува повеќе од 6 месеци, казната ја издржуваат 
во посебно одделение за жени при општиот казне-
но-поправен дом што ќе го определи Извршниот 
совет. 

Во посебно одделение на домот од претходниот 
став, осудените женски лица ќе ја издржуваат каз-
ната малолетнички затвор во смисла на член 2 став 
4 од овој закон. 

Член 142 
До основањето на одделение во постојниот 

Воспитно-поправен дом во Тетово, малолетните жен-
ски лица, спрема кои е изречена воспитна мерка 
упатување во воспитно-поправен дом, ќе се упату-
ваат во Воспитно-поправниот дом за малолетници 
во Крушевац. 

Член 143 
Правата на општинскиот суд од овој закон во 

град Скопје му припаѓаат на Општинскиот суд Ско-
пје П. 

Член 144 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето в'о „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

108. 
Врз основа на член 40 од Деловникот на Про-

светно-културниот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Просветно-кул-
турниот собор, на својата седница одржана на 22 
мај 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ОДБО-
РИ И КОМИСИИ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Одлуката за образување на постојани .одбори 
и комисии на Просветно-културниот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен весник на СРМ" бр. 23/69) се измену-
ва и дополнува така што нејзиниот пречистен текст 
гласи: 

I. Просветно-културниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија ги има 
следните постојани одбори и комисии: 

1. Одбор за општествено-економски односи; 
2. Одбор за образование и наука; 
3. Одбор за образование, на возрасните; 
4. Одбор за култура; 
5. Комисија за физичка култура; 
6. Комисија за техничка култура; и 
7. Комисија за програмирање и координација. 
П. Одборот за општествено-економски односи во 

својот делокруг: 
— ја следи, проучува и претресува општество-

но-економската положба во областа на образовани-
ето, науката и културата, и по прашањата од об-
ласта на самоуправувањето и расподелбата на до-
ходот во овие области му предлага на Соборот утвр-
дување на политика и преземање на мерки; 

— го следи разгледувањето на прашањата од оп-
штествено-економскиот систем од страна на другите 
надлежни собори на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, што се однесуваат и на ра-
ботните луѓе и работните организации од областа на 
образованието, науката и културата и на Соборот му 
предлага ставови и мислења по тие прашања, со цел 
за полна интеграција на овие дејности во целокуп-
ниот систем на општествениот труд врз самоуправна 
основа; 

— ги претресува 'предлозите за донесување на 
закони, нацртите и предлозите на закони и другите 
акти од својот делокруг и на Соборот му поднесува 
предлози и мислења по тие акти. 

Одборот врши и други работи што ќе му бидат 
доверени од Соборот. 

Одборот има претседател и 12 членови. 
Ш. Одборот за образование и наука во својот 

делокруг: 
— ги следи, проучува и претресува прашањата 

од областа на претшколското образование и воспи-
тување, образованието и воспитувањето на млади-
ната во училиштата и другите образовно-воспитни 
институции и прашањата од областа на науката, ос-
вен општествено-економските односи во тие облас-
ти, и на Соборот му дава мислења и предлози за 
утврдување на политиката и преземање на мерки; 

— ги претресува предлозите за донесување на 
закони, нацртите и предлозите на закони и други-
те акти од својот делокруг и на Соборот му дава 
мислења и предлози по тие акти; 

—• предлага донесување на закони: и други акти 
и изработува предлози за донесување на закони, 
нацрти и предлози на закони и други акти од сво-
јот делокруг и му ги предлага на Соборот за усво-
јување; 

— ги претресува извештаите на Извршниот со-
вет и републичките органи на управата и другите 
установи и организации што се однесуваат на пра-
шањата од неговиот делокруг и на Соборот му да-
ва мислења и предлози по нив. 

Одборот врши и други работи што ќе му бидат 
доверени од Соборот. 

Одборот има претседател и 12 членови. 
IV. Одборот за образование на возрасните во 

својот делокруг: 
— ги следи, проучува и претресува сите пра-

шања од областа на образованието на возрасните, 
освен општествено-економските односи, и на Собо-
рот му дава мислења и предлози за уврдување на 
политиката и преземање на мерки; 

— го следи разгледувањето на прашањата од 
образованието на возрасните од страна на другите 
надлежни собори на Собранието- на Социјалистич-
ка Република Македонија и на Соборот му предла-
га ставови и мислења по тие прашања; 

— ги претресува предлозите за донесување на 
закони, нацртите и предлозите на закони и другите 
акти од својот делокруг и на Соборот му дава ми-
слења и предлози по тие акти; 
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— предлага донесување на закони и други ак-
ти и изработува предлози за донесување на закони, 
нацрти и предлози на закони и други акти од својот 
делокруг и му ги предлага на Соборот за усвоју-
вање. 

Одборот врши и други работи што ќе му бидат 
доверени од Соборот. 

Одборот има претседател и 11 членови. 
V. Одборот за култура во својот делокруг: 
— ги следи, проучува и претресува сите пра- ' 

шаља од областа на културата, освен ошптествено-
економоките односи, и на Соборот му дава предло-
зи и мислења за утврдување на политиката и пре-
земање на мерки; 

— ги претресува предлозите за донесување на 
закони, нацртите и предлозите на закони и други-
те акти од својот делокруг.и на Соборот, му дава ми-
слења и предлози по тие акти; 

— предлага донесување на закони и други ак-
ти, изработува предлози за донесување на закони 
и други акти од својот делокруг и му ги "предлага 
на Соборот за усвојување; 

—• ги претресува извештаите на Изричниот .со-
вет и републичките органи на управата и другите 
установи и организации што се однесуваат на пра-
шањата од неговиот делокруг и на Соборот му да-
ва мислења и предлози по нив. 

Одборот врши и други работи што ќе му бидат 
доверени од Соборот. 

Одборот има претседател и 12 членови. 
VI. Комисијата за физичка култура во својот 

делокруг: , * 
— ги следи, проучува и претресува прашањата 

од областа на физичката култура на народот, а по-
себно од областа на физичката култура на млади-
ната и на Соборот му предлага утврдување на по-
литиката и мерки во оваа област; 

— ги проучува и претресува предлозите за до-
несување на закони, нацртите и предлозите на за-
кони и другите акти од областа на физичката кул-
тура и на Соборот му дава предлози и мислења по. 
тие акти; 

—• предлага донесување на закони и други .ак-
ти и изработува нацрти и предложи на закони и дру-
ги акти од областа на физичката култура и му ги 
предлага на Соборот за усвојување. 

Комисијата има претседател и 5 членови. 
VII. Комисијата за техничка култура во својот. 

делокруг: 
ги следи, проучува и претресува прашањата од 

областа на техничката култура на народот, а по-
себно од областа на техничката култура и општо-
техничкото образование на младината и на Собо-
рот му предлага утврдување на политика и мерки 
во оваа област. 

Комисијата има претседател и 5 членови. 
VIII. Комисијата за програмирање и координа-

ција во Својот делокруг: 
—• ги организира и координира работите што 

се однесуваат на годишната и долгорочната програ-
ма за работа на Соборот, го изготвува предлогот на 
програмата и му го поднесува на Соборот за усвоју-
вање. За таа цел Комисијата остварува постојана 
соработка и координација со телата на Соборот, со 
соодветните тела на другите собори, со носителите 
на материјалите од програмата, како и со органите 
и организациите заинтересираш: за прашањата оп-
фатени со програмата; 

— се грижи за остварувањето на програмата и 
за таа цел го следи нејзиното извршување и на Со-
борот му поднесува повремени извештаи за тоа; 

—• ги с|леди новите појави и согледувања во об-
ластите од делокругот на Соборот и му предлага 
изменување и дополнување на тековната програма; 

—> дава мислења и предлози за текот на извр-
шувањето на програмата на Соборот. 

Комисијата врши и други работи што ќе и би-
дат доверени од Соборот во врска со програмира-
њето на неговата работа. 

Комисијата има претседател и 4 члена. 
IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2503 
23 мај 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

109. 
Врз основа на член 41 од Деловникот на Про-

светно-културниот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, Просветно-кул-
турниот собор, на својата седница одржана на 22 
мај 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И КОМИСИИ НА ПРО-
СВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИ-

ЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I., Во постојаните одбори и комисии на Просвет-
но-културниот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија се избираат и тоа во: 

1. ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМ-
СКИ ОДНОСИ 
а) За претседател — Горѓи Кртев 
б) За членови: 

— Душка Бојановска, 
— Вера Божинова, 
— Китан Дамјанов ски, 
— Мирко Крстевски, 
— Александар Смугревски, 
— Венче Станковски, 
— Бранко Симоновски, 
— Глигор Тренчевски, 
— Чедо Хаџиски, 
— Д-р Никола Узунов, 
— Александар Цветковски и 
— Муртезан Черкези. 

2. ОДБОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
а) За претседател — Димитар Шопов 
б) За членови: 

— Славка Георгиева — Андреевиќ, 
— Фиданчо Апостолов, 

. —•• Борис Крсаковски, 
— Коста Бојчевски, 
— Стојан Бубевски, 
— Бранко Бунташевски, 
— Илија Брендовски, 
— Борислав Мицков, 
•— Живко' Митевски, 
— Ѓорги Митев, 
—• Гафур Муслиу и 
— Цане Сурлевски. 

3. ОДБОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАС-
НИТЕ 
а) За претседател — Бранко Бунташевски 
б) За членови: 

— Лазар Арсениевски, 
— Ристе Богевски, 
— Ангел Димов, 
— Киро Дечиновски, 
—• Осман Имери, 
— Димитар Коруновски, 
— Костадин Костов, 
— Оливера Крстева, 
—• Кирил Кулевски, 
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— Јове Павлов, 
— Киро Павлов и 
— Сретен Спасовски. 

4. ОДБОРОТ ЗА КУЛТУРА . 
а) За претседател — Лазо Каровски 
б) За членови: 

— Тоде Горески, 
— Борислав Кулевски, 
— Лимани Ниази, 
— Анте Поповски, 
— Сејфедин Сулејмани, 
— Љубомир Трајчев, 
—• Трајко Трпчевски, 
— Русе Топузовски, 
— Ќаја Факри, 
— Олга Филиповска, 
•— Филип Филиповски и 
— Ванчо Чавдарски. 

5. КОМИСИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА 
а) За претседател — Борислав Мицков 
б) За членови: 

— Китан Дам јановски, 
—• Сеља Осман, 
— Љубомир Трајчев, 
—• Александар Цветковски и 
— Шерифи Џемаил 

6. КОМИСИЈАТА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
а) За претседател — Трајко Трпчевски 
а) За членови: 

— Трајко Крстевски, 
•—• Бајрам Мемети, 
— Димитар Пауновски, 
—• Димитар Стојанов и 
—• Јоле Трајковски. . 

7. КОМИСИЈАТА ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ 
И КООРДИНАЦИЈА 
а) За претседател — Борислав Кулевски 
б) За членови: 

— Лазо Каровски, 
— Горѓи Кртев, 
— Трајко Трпчевски и 
— Димитар Шопов. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2504 
23 мај 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

НО. 
Со цел да се обележи меѓународната година на 

образованието и со цел за вклучување на Републи-
ката во меѓународната и југословенска акција на 
тој план, Просветно-културниот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 мај 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН ОД-
БОР ЗА СЛЕДЕЊЕ АКТИВНОСТИТЕ ВО МЕЃУ-

НАРОДНАТА ГОДИНА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I 

Се образува Координационен одбор со задача да 
ги организира, следи и координира активностите во 
меѓународната година на образованието, сврзани со 
прашањата на образованието на возрасните и на 
воспитната функција на училиштето, како и на 
прашањата во врска со неписменоста, обезбедувајќи 
диференциран пристап и акција по тоа прашање. 

II 

Одборот го сочинуваат претседател и 18 члено-
ви, што Просветно-културниот собор ги избира од 
редот на пратениците и претставниците на органите 
и организациите во Републиката заинтересирани за 
прашањата на образованието. 

III 
Одборот, во согласност со задачите од оваа од-

лука, донесува програма за својата активност, а на 
Просветно-културниот собор, најдоцна до крајот на 
1970 година, ќе му поднесе извештај за резултатите 
од спроведените активности. . * 

IV 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2505 
23 мај 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

111. 
Врз основа на точка II од Одлуката за образу-

вање на Координационен одбор за следење актив-
ностите во меѓународната година на образованието, 
Просветио-култмурниот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 мај 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
АКТИВНОСТИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ГОДИНА 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I. Во Координационо^ одбор за следење на ак-
тивностите во меѓународната година на образова-
нието се избираат и тоа: 

а) за претседател — Славка Георгиева — Андре-
евиќ, пратеник на Просветно-културниот собор; 

б) за членови: 
— Анатолиј Дам јановски, директор на Репу-

бличкиот завод за унапредување на школством; 
—• Србо Ивановски, главен уредник на Радио и 

Телевизија Скопје; 
—• Димитар Шопов, пратеник на Просветно -

културниот собор; 
•— Драги Тозија, претседател на Просветно-кул-

турниот собор; 
— Жамила Колономос, претседател на Друштво-

то за грижи и воспитување на децата и младината 
на Македонија; 

— Живко Василевски, член на Извршниот од-
бор на Републичката конференција на ССРНМ; 

—• Идриз Идризи, потпретседател на Синдика-
тот на работниците од општествените дејности на 
Македонија; _ 

— Јелена Ѓурковиќ, претседател на Собранието 
на Републичката заедница на образованието; 

— Кирил АЛЈЅКСОВСКИ, претседател на Сојузот 
на работничките и народните универзитети на Ма-
кедонија; 

— Киро Камберски, член на Претседателството 
рт Републичката конференција на Сојузот на мла-
дината на Македонија; 

— Љупчо Копровски, претседател на Педагош-
кото друштво на Македонија; 

— Милорад Стефановски, претседател на Ан~ 
драгошкото друштво- на Македонија; 

— Мориц Шами, потпретседател на Стопанската 
комора на Македонија; 
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—• Славчо Бахчеванџиев, проректор на Универ-
зитетот „Кирил и Методиј" — Скопје; 

— Верољуб Андоновски, уредник на Новинско-
издавачкото претпријатие „Нова Македонија" — 
Скопје; 

— Томе Момировски, претседател на Културно-
просветната заедница на Македонија; 

—• Томислав Чокревски, републички секретар 
за образование, наука и култура; 

—- Шукри Рамо, пратеник на Републичкиот со-
бор. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. ' . 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број' 03-2506 
23 мај 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

112. 
Врз основа на Уставниот амандман VI, точка 1, 

став 3 и точка 3 од Одлуката за образување на Еко-
номскиот совет („Службен весник на СРМ" бр. 4/68), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, по предлог од Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата, на седницата, на Републич-
киот собор, одржана на 28 април 1970 година, и на 
седницата на Соборот ш општините, одржана на 
22 мај 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-
НОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ 

I. Се разрешуваат членовите на Економскиот 
совет: 

1. Андон Макрадули; 
2. Ванде Бандевски; 
3. Дургут -Едип; 
4. Милијан Ѓурковиќ; и 
5. Стојан Маткалиев. 
II. Се именуваат .за, членови на Економскиот 

совет: 
1. Љупчо Поповиќ, декан на Технолошко-мета-

луршки факултет во Скопје; . . . 
2. д-р Тихомир Јовановски, професор на Еко-

номскиот факултет во Скопје; 
3. Гаврил Гаврсвски, директор на сектор во Ко-

мерцијално-инвестиционата банка во Скопје; 
4. Велимир Гиновски, принуден управник . на 

„Југохром"; 
5. Александар Маневски, началник на одделе-

ние во Градското собрание на Скопје. 
III. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2510 
25 мај 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

113. 
Врз основа на Уставаниот амандман VI, точка 1, 

став 3 и член 1 став 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за републичката управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/69), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, по предлог 
од Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 28 април 1970 година, и на седницата на Со-
борот на општините, одржана на 22 мај 1970 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ 

И УГОСТИТЕЛСТВО 
I. Се именуваат за членови на Комитетот за ту-

ризам и угостителство: 
1. ѓорѓи Прцуловски, претседател на Општин-

ското. собрание •— Ресен; -
2. Сретен Акимовски, потпретседател на Оп-

штинското собрание — Гостивар; 
3. Ристо Ицев, потпретседател на Општинското 

собрание — Гевгелија; и 
. 4. Јанко Јанаќиевски, претседател на совет на 

Општинското собрание — Крушево. 
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник - на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2509 
25 мај 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

114. 
Врз основа на член 42 од Деловникот на Соци-

ј ално^ дравствениот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република. Македонија, Социјално-
здравствениот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на својата. седница 
одржана на 22 мај 1970 година, донеле 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ 
НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Одлуката за избор на претседатели и членови 
на одборите на Социјално-здравствениот собор на 
Собранието -на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 23/69) се допол-
нува со- тоа што: 

I 

' Во Одборот за прашања од областа на здрав-
ството и здравственото осигурување се избираат и 
пратениците: д-р Агим Незири и д-р Димитар Го-
шев. 

И 
Во Одборот за прашања од областа на социјал-

ната заштита се избираат и пратениците: д-р Мето-
дија Гаврилове™ и д-р Иван Дејанов. 

III 
• Во Одборот за здравствена заштита на мајки и 

деца се избираат и пратениците: д-р Светозар Чо-
чоровски и д-р Драгољуб Илиоски. 
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I V 116. 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2511 
22, мај 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

Врз основа на член 55 од Законот за архив-
ската граѓа и архивите („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/65), Собранието на СР Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 22 мај 1970 
година и на седницата на Просветно-културниот 
собор, одржана на 22 мај 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА АРХИВОТ 

НА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

115. 
Врз основа на член 123 точка А од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собраниево 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на ден 22 
мај 1970 година и на седницата на Стопанскиот со-
бор, одржана на 22 мај 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-

ПАНСТВОТО ЗА 1969 ГОДИНА 

1. Се утврдува завршната сметка на средствата 
на Социјалистичка Република Македонија за инве-
стиции во стопанството за 1969 година и тоа: 
1. Пренесени средства од 

1968 година 2,153.009.963 
2. Остварени приходи во те-

кот на 1969 година: 
а) од камата на пласира-

ни кредити 56,843.485 
б) по основ на основачкиот 

влог во кредитниот фонд 
на Стопанската банка 4,904.607 61.748.092 

Вкупно: 2,214.758.055 

3. Непосредни расходи: 
а) дадени неповратни сред-

ства 68,435.000 
б) одобрена додатна камата 97.177 
в) други непосредни расходи 4,656.142 73.188.319 

4. Расположиви средства на 
31. XII. 1969 година 2,141.569.736 

Од тоа: 
а) во пласирани кредити 2,066.784.704 
б) во кредитен фонд на 

Стопанската банка — 
Скопје основачки влог 
на СРМ 73,821.837 

в) салдо на жиро сметката 963.195 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2513 
25 мај 1970 година 

Скопје 

Се потврдува статутот на Архивот на Македо-
нија — Скопје што го донесе Советот на Архивот на 
Македонија на седницата одржана на 11 мај 1970 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2512 
25 мај 1970 година 

Скопје 
Претседател 

га Собранието на СРМ, 
Никола, Минчев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

117. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за из-

бор на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 4/69), Републичката изборна комисија за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ги 

О Б Ј А В У В А 
имињата на кандидатите за дополнителен избор на 
пратеник на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во изборна-

та единица НЕГОТИНО 

Општинската изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, со седиште во Неготино, на основа 
поднесените кандидатури од Кандидационата кон-
ференција, ги потврди кандидатурите на следните 
кандидати за дополнителен избор на пратеник на 
Републичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија во изборната единица 
НЕГОТИНО ц тоа: 

1. Александар Мишев, Изборна единица Него-
тино и 

2. Јордан Костадинов, Изборна единица Него-
тино. 

Број 19 
8 јуни 1970 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, 
Никола Алексовски, е. р. 

Претседател, 
Киро Никовски, е. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот буд во Скопје се води браќо-
разводен спор по тужбата на Сулејман Рамадан, од 
село Драчевица, Скопско, против тужената Сулеј-
мансва Нафе, род. Раковиќ, со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави или да ја соопш-
ти својата адреса на овој суд, БО противно судот ќе & 
одреди привремен старател во смисла на чл. 77 од 
ЗИП кој ќе ја застапува до окончувањето на бра-
коразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 338 од 22. V. 
1970 година. 

(44) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Ристо Колејчев од Штип поднесе до овој суд 
тужба за развод на брак, против Елена" Колејчева, 
иста во неизвесност. Бидејќи адресата и местожи-
телството на тужената се непознати, се повикува 
во рок од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ", да се јави или да одреди 
застапник, во противно судот по службена должност 
и го одредува за застапник Славе Голубовски и де-
лото ќе се разгледа во нејзино отсуство. • 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 84/70. (45) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаниве, 
рег. бр. 666, страна 3, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на „Газела" — 
индустрија за чевли и гумени производи — Скопје, 
Ололовски Методија, е назначен за генерален ди-
ректор на истата, со одлука бр. 02-17974 од 6. IX. 
1969 година, од одржаната седница на 21. IV. 1969 
година на работничкиов совет. Во иднина тој ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува индустри-
јата, сметано од 11. IX. 1969 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 810 од 24. IX. 1969 година. (ИЗО) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 3, книга VI е запишано след-
ното: Се симнува присилната управа над Индустри-
јата за чевли и гумени производи „Газела" —> 
Скопје, согласно со решението бр. 06-17650 од 21. 
XI. 1968 година на Собранието на општината Кале 
— Скопје. 

На досегашниот присилен управник Ололовски 
Методија му престанува правово за потпишување 
како таков. 

За в. д. директор на „Газела" — индустрија за 
чевли и гумени производи — Скопје е назначен 
Ол словски Методија, кој истата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, сметано од 17. III. 1969 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 237 од 24. ХЦ. 1969 година. (1129) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските органиазции, на 
26. Ш. 1969 година, страна 487, реден број 2 е за-
пишана промената на фирмата на Продавницата 
на разни индустриски стоки „Ангро-Скопје", од 

Струмица, која ќе носи назив: Трговско претпри-
јатие за промет со мешовити стоки „Клепа" — Де-
ловна единица Скопје — Продавница во Струмица. 

Продавницата го променила својот назив, би-
дејќи нејзиниот основач „Ангро Скопје" — Скопје 
се присоединил кон Трговското претпријатие со ме-
шовита стока на големо и мало „Клепа" од Град-
ско. 

Промената на фирмата на продавницата е за-
пишана во регистарот, врз основа на поднесената 
пријава од 21. Ш. 1969 година од директорот на 
претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 121/69. • (1108) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. ДЦ. 1969 година, страна 473, реден број 2 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Производ-
ната задруга „Јаворица" од Струмица, која покрај 
досегашните дејности ќе обавува и трговија на 
сите видови прехранбено-индустриска стока на при-
ватниот и општествениот сектор. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката бр. 01-38 од 20. ПХ, 
1969 година на работничкиот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 127/69. (1102) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. Ш. 1969 година, на страна 347, реден број 2 
се запиша отстапувањето на Продавницата од Стру-
мица, од „Ловец" експорт-импорт од Београд, на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ловац" 
од Ниш. 

Отстапувањето на Продавницата е запишано 
во регистарот, врз основа на одлуката на работ-
ничкиот совет на претпријатието од 5. I. 1969 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 93/69. (1101) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. ЈИ. 1969 година, страна 493, реден број 4 е 
запишана промената на досегашниот в. д. дирек-
тор на Производно-услужната задруга „Голаш" од 
село Костурино, Струмичко Трајко Дарлев. За ди-
ректор е именуван Ристо Донев Глигоров. 

Промената на в. д. директорот е запишана во 
регистарот, врз основа на решението бр. 8 од 6. 
И. 1969 година на работната заедница на задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 87/69. (1100) 

Оружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. Ш. 1969 година, страна 436, реден број 3 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Претпри-
јатието за јавен превоз во слободен друмски со-
обраќај „Беласица'' од Струмица, кое покрај досе-
гашните дејности, ќе обавува и: 

1. Производство на вар и промет на големо и 
мало со вар на општествениот и приватниот сек-
тор. 

2. Трговија со сите видови прехранбено-инду-
стриска стока на приватниот и општествениот сек-
тор. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 01-65 од 18. 
ЈД. 1969'година на работничкиот совет на претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 125/69. (1099) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. И. 1969 година, страна 346, реден број 4 е запи-
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т а н о проширувањето на дејноста на Шумско-инду-
стрискиот комбинат „Беласица" од Струмица, кој 
покрај досегашните дејности, ќе обавува и; 

1. Производство, откуп и продажба на об ло-
вина, режана и тесана граѓа, како и железнички 
прагови. 

2. Производство, откуп и продажба на дрво за 
хемиска преработка, на големо и мало. 

3. Производство, откуп и продажба на секаков 
вид ситно техничко и огревно дрво (држалина, гра-
динарски колци и др.), на големо и мало. 

4. Производство, откуп и продажба на ореово 
дрво и трупци, на големо и мало. 

5. Производство, дополна на асортиманот и про-
дажба на секаков вид намештај и градежна сто-
ларија од дрво, на големо и мало. 

6. Производство, откуп и продажба на секаков 
вид лековити растенија и билни растенија како и 
маховина и афионови шишарки, на големо и мало. 

7. Производство, откуп и продажба на вар, на 
големо и мало. 

Проширувањето на дејноста е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-187 од 
7. П. 1969 година на централниот работнички со-
вет на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 41/69. (1097) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. П. 1969 година, страна 523, реден број 5 е 
запишано проширувањето на дејноста на Земјодел-
ската аптека од Струмица, која покрај досегаш-
ните дејности, ќе обавува и: продажба на сите ви-
дови семенски материјали, скочна храна житарици 
и производи од житарици. 

Проширувањето на дејноста на претпријатието 
е запишано во регистарот, врз основа на одлуката 
бр. 02-816/1 од 26. ХП. 1969 година на работничкиот 
совет на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 10/69. (1096) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. П. 1969 година, страна 516, реден број 5 е за-
пишана промената на досегашниот директор на 
Шумско-индустрискиот комбинат „Беласица" од 
Струмица, Димитар Поцковски. За директор е на-
именуван Владимир Стаменов Иванов. 

Промената на досегашниот директор на ком-
бинатот е запишана во регистарот, врз основа на 
одлуката бр. 02-34/1 од 16. I. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Ш-ЈЈШ, Фи. 
бр. 49/69. ^1 0 9 5 ) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. I 1969 година, страна 444, реден броз ђ 
е запишан престанокот на Продавницата броз 1 
во село Мокриево, Струмичко, на Производната 
јорганџиска и шивачка задруга „Бела постела од 
Скопје. 

Престанокот на Продавницата е запишан' во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 901 од 1. 
XI. 1968 година на работната заедница на произ-
водната јорганџиска и шивачка задруга „Бела по-
стела" од Скопје.. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 30/69. (1090) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. I. 1969 година, страна 490, реден број 2 е 
запишан престанокот на Продавницата број 4 од 
Струмица, ул. „Моша Пијаде" број 3, на Произ-
водната јорганџиска и шивачка задруга „Бела по-
стела" од Скопје. 

Престанокот на продавницата е запишан во ре-
гистарот врз основа на одлуката на работната за-
едница на Производната јорганџиска и шивачка 
задруга „Бела постела" од Скопје. . 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 29/69. (1089) 

^Окружниот стопански суд во Штип објавува 
декЕ^јурегиСгарот на стопанските организации, на 
28. I. 1$% година, страна 444, реден број 4 е запи-
шан престанокот на Продавницата број 4 од село 
Ново Село, Струмичко, на Производната јорган-
џиска и шивачка задруга „Бела постела" од Скопје. 

Престанокот на Продавницата број 4 во село 
Ново Село, Струмичко, е запишан во регистарот, 
врз основа на одлуката бр. 901 од 1. XI. 1968 го-
дина на работната заедница на Производната јор-
ганџиска и шивачка задруга „Бела постела" од 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд- во Штип, Фи. 
бр. 5/69. (1088) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 1271, страна 1639, книга V е запишано 
следното: Стовариштето во Скопје на „Илин-
денска" бр. 14, на „Техноауто" — прЅШријатие за 
промет со возила, делови и прибор, ^ с т а п у в а њ е 
на странски фирми и инженеринг — ^Ѕ&аград се 
преселува во Скопје, од ул. „Илинденс]Ш!к0р 34. 
на ул. „Гоце Делчев" бр. 29. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.* 
бр. 430 од 28. УШ. 1969 година. (1009) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува*, 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1193, страна 1013, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Маневски Бла-
гоја, технички раководител на Градежно-уелужното 
претпријатие „Техноградба" — Скопје, ул. „911" 
бб, му престанува правото за потпишување, бидеј-
ќи е разрешен од должност* 

За нов потписник на Градежно-услужното прдт^ 
пријатне „Техноградба" — Скопје е назначена Се-4 

кулева Драгица, која претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Трајковски Јордан, градежен техничар, в. д. дирек-
тор, сметано од, 21. IV. 1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 360 од 24. VII. 1969 година. 914) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 849, страна 1107, книга III е запишано след-
ното:^ Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Ш-та откупна станица во село Маџари 
на „Пелагонија" — земјоделско-индустрискиот по-
гон — Битола, согласно со одлуката бр. 249 од 30-
I. 1968 година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1196/68 од 5. УШ. 1969 година. (898) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1086, страна 437, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор Аземовски Реч-
ко, на Деловното здружение на Градежно-инста-
латерските и монтажните работни организации 
„Градомонтажа" — Скопје е разрешен од должност. 
За директор на истото здружение е наназчен Јов-
чев Спасе, кој ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува споменатото здружение, со стариот реги-
стриран потписник Буковиќ Милипа, сметано од 
26. VI. 1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 594 од 30 VI. 1969 година. (896) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1086, страна 437, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Цветановски Бла-
гоја, на Деловното здружение на градежно-инста-
латерските и монтажните работни организации и 
задруги „Градомонтажа" — Скопје, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За нов потписник на споменатото здружение е 
назначен Спасе Јовчев, правен референт по општи 
и правни прашања, кој' здружението ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-, 
ник Буковиќ Милица, сметано од 16. VI. 1969 
година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 558 од 30. VI. 1969 година. (895) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 181, страна 857, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 3 во Скопје, населба 
„Шуто Оризари" — на Лозаро-винарското претпри-
јатие „Винојуг" — Гевгелија, согласно со одлуката 
на работничкиот совет од одржаната седница на 
31. Ш. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 387 од 30. VI. 1969 година. (888) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 670, страна 1086, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Погонот за посред-
нички и агенциски работи „Агроагенција" — Скоп-
је на „Агромеханика" — претпријатие за снабду-
вање на земјоделството на големо и мало и одр-
жување на земјоделската механизација — Скопје 
Тасевски Ристо Киро е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на споменатиот погон е на-
значен Патараковски В. Дончо, кој погонот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето со новоназначениот потписник 
и Тоа Кировска Г. Елена, книговодител, сметано од 
30. VII. 1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 711 од 12 ШИ. 1969 година. (886) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1100, страна 515, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претпријатиево 
за утовар, растовар и транспорт „Слога" — Скопје,-' 
Самарџиќ Милосав, в.д. директор, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За в. д. директор на споменатото претпријатие 
е назначен Тасевски Боривоје, кој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 19. ХП. 1963 
година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1265/68 од 19. VI. 1969 година. (757) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1207, страна 1095, книга V е запишано ел си-
ното: Дејноста на Занаетчиското претпријатие за 
електроинсталатерски услуги „Занат-Маке допија" 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет од одржаната седница на 27. П. 1969 година 
се проширува и со ѕидаро-фасадерска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 235 од 13. V. 1969 година. (711) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
2. IX. 1969 година, рег. бр. 199/55, книга I е запи-
шано следното: Претпријатието за промет со зем-
јоделско-сточарски производи и индустриска сто-
ки на големо и мало „Кожар" од Скопје, се присо-
единува кон Индустријата за кожи „Борис Кидрич" 
од Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот сјовет бр, 34/Р од 19. VI. 1969 
година на Индустријата за кожи »Борис Кидрич" 
од Битола и одлуката бр. 238 од 9. V. 1969 година на 
собирот на работната заедница на Претпријатието 
„Кожар" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 361/69. (1319) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1234, страна 136, книга VI е запишано след-
ното: За нови членови на Деловното здружение за 
унапредување на економските односи со странство 
и другите подрачја во земјата „Уникоинпекс" — 
Скопје се примени следните стопански организа-
ции, согласно со одлуката на Управниот одбор на 
Деловното здружение од одржаната (Зедница на 5. 
V. 1969 година и тоа: 

1. Фабрика за стакло и стаклена волна — Ско-
пје, 

2. Комерциј а лио-инвестициона банка — Ско-
пје, 

3. Здружено претпријатие „Југотутун" — Ско-
пје, 

4. Лозаро-винарско претпријатие „Тиквеш" — 
Кавадарци, 

5. Индустрија за кожи „Борис Кидрич" — Би-
тола', 

6. „Сувенир" увоз-извоз — Скопје, 
7. Селскостопанска задруга „Требиќ" — Соко 

Бања, 
8. Индустриско претпријатие „Езерка" — Ох-

риду 
9. Творница лустера „Дркор" — Забок, 

10. Фабрика за тела за расветлување „Проле-
тер" — Прилеп, 

11. Електроника и електромеханика „Радио-
бран" — Скопје, 

12. Фабрика за волнено, чешлано и синтетичко 
предиво „Битолатекс" — Битола, 

13. Фабрика за порцелан и санитарна керамика 
„Борис Кидрич" — Титов Велес, 

14. „Кооператива" —> импорт експорт — Скопје. 
15. Универзална работна организација „Борец" 

— Скопје. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр, 498 од 5. IX. 1969 година. (1168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 817, страна 141, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Филијалата — Скопје, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 14, на Југословенското туристичко 
и автобуско претпријатие „Путник" — Београд се 
проширува и со: продажба на печат и списанија и 
промет со школски прибор (на мало), согласно со 
решението за регистрација на Окружниот стопан-
ски суд во Београд, Фи. бр. 1437 од 28. V. 1968 го-
дина и одлуката бр. 12379 од 22, V. 1968 година на 
работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 872/68 од 2. X. 1969 година. (1166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 819, страна 623, книга V е запишано След-
ното: Дејноста на Филијалата во Скопје — Послов-
ница за туризам Скопје — издвоено пословно ме-
сто гранични премин Дева Ваир на Југословенско 
туристичко и автобуско претпријатие „Путник" •— 
Београд, се проширува и со: продажба на печат и 
списанија и промет со школски прибор на мало, со-
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гласно со решението бр. 1437 од 28. V. 1968 година 
за регистрација на Окружниот стопански с!уд во 
Београд и одлуката бр. 12379 од 22, V. 1968 година 
на работничкиот1 совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 868/68 од 2. X. 1969 година. (1165) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 103, книга VI е запишано след-
ното: Земјоделско производното трговско претпри-
јатие на големо и мало „Македонија Прогрес" — 
Скопје е конституиран© на 7. V. 1969 година, согла-
сно со записникот број 03-645/1 од 8. V. 1969 година. 

Досегашните потписници на Земјоделското про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало 
„Македонија прогрес" —• Скопје и тоа: Јованов Ри-
с|то, в. д. директор, и Папучковски Иван, сметково-
дител, се разрешени од должност и на истите им 
престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на споменатото претприја-
тие се' назначени следните лица: Толевски Благоја, 
директор, Јовановски Ристо на новата должност, Јо-
вановски Трајко Стојан, шеф на сметководството, 
кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и. раздолжуваат во границите на овластува-
њето, со стариот регистриран потписник Гериќ 
Димитар, секретар, сметано од 10. VI. 1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 542 од 29. IX. 1969 година. (1164) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1161, страна 829, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор Милан Горев-
ски, на Градежно-занаетчиската услужна задруга 
„Балкан" — Скопје, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д, директор на споменатата задруга е на-
значен Гошев Никола, кој задругата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со новоназначенит.е потписници и 
тоа: Петрушевски Драган и Ил кова Елица, смета-
но од 8. УШ. 1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 739 од 9. IX. 1969 година. (1135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1264, страна 1609, книга V е, запишано след-
ното: Ѕидаро-фасадерската задруга „Победа" — 
Скопје, ул. „710" бр. 1 се преселува во Скопје, од 
ул. „710" бр. 1, на улица „Луј Пастер" бр. 5, со-
гласно со решението на Собранието на град Ско-
пје, У. бр. 11-19533 од 28. УШ. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 813 од 17. IX. 1969 година. (1132) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип, објавува 

дека во регистарот на задругите, на 23. V. 1969 го-
дина, страна 149, реден број 8 е запишано проши-
рувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Из-
вор" од село Свидовица, Струмичко, која покрај 
досегашните дејности ќе обавува и вршење на сите 
видови услуги од земјоделството, вршење на други 
услуги на други лица и организации. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на записникот бр. 82/1 од 16. 
IV. 1969 година, на Задружниот совет на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
160/69. (348) 

Окружниот стопански с!уд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 9, страна 
85, книга I е запишана под фирма: Земјоделска за-

друга „Лешница" село Локвица, Македонски Брод — 
Организација на здружен труд, без својство па 
правно лице — Продавница во Скопје, ул. „745" бб. 
Предмет на работењето на продавницата е продажба 
на овошје и зеленчук и продажба на прехранбени 
продукти, во оригинал опаковка. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Петница" село Локви-
ца, Македонски Брод, со одлуката бр. 79 од 3. Ш. 
1970 година, од одржаната седница на 6. I. 1969 го-
дина. 

Раководител . на продавницата е Спасовски 
Љупчо. 

Продавницата ќе ја потпишува- задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 165 од 10. IV. 1970 година. (773) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации, на 
28. I. 1969 година, страна 144, реден број 2 е запи-
шано проширувањето на дејноста, на Земјоделската 
задруга „Студенец" од село Калуѓерица, Радовиш-
ко, која покрај досегашните дејности ќе обавува и 
вршење на транспортни услуги со механизација на 
членовите; продажба на земјоделски' производи; 
угостителска дејност; продажба на огревни дрва и 
друг, огревен материјал; продажба на сите видови 
прехранбени производи. 

Проширувањето на дејноста е извршено во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 0114 од 22. ХП. 
1Ѕ68 година, на советот на Задружниот совет на за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 511/68. (1083) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 28. I. 1969 го-
дина, страна 150, реден број 6 е запишано проши-
рувањето на дејноста на Земјоделската задруга 
„Единство" од село Пиперово, Струмичко, која по-
крај досегашните дејности, ќе обавува и трговија 
на големо и мало со промет со земјоделски произ-
води; со репродукциони материјали (семиња и веш-
тачки ѓубрива) ;со фито-заштитни средства, со жи-
ва стока, со сточни и живински производи, со сточ-
на храна, со сите видови градежни материјали; со 
разни колонијални и прехранбени артикли; со ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци; промет, со инду-
стриски стоки (текстилни, кожни, гумени, поливи-
нилски, метражни и конфекциски);, промет со би-
жутерија и козметика; со земјоделска, градежна, 
транспорта и патничка механизација; со сите ре-
зервни делови за механизација; промет со лековити 
растенија и други растенија; со фелерични стоки 
— индустриски, текстилни, кожна и друга галанте-
рија; промет со сите видови отпадоци од метални 
производи од обоена и црна металургија, дрвна ин-
дустрија и друго; промет со ленени и јутени про-
изводи, агенциско работење и посредување во про-
метот; промет со готови производи на тутун и ки-
брит. 

Проширувањето на дејноста на задругата е за-
пишано во регистарот, врз обнова на одлуката бр. 
19/1 од 8. I. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
11/69. (ШО) 

. Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. Ш. 1969 го-
дина, страна 102, реден број 3 е запишан преста-
нок на Земјоделската задруга „Победа" од село 
•Иловица, Струмичко, поради тоа што истата се при-
соедини кон Земјоделската задруга „Извор" од се-
ло Свидовица, Струмичко'., 

Престанокот на задругата е запишан во регис-
тарот, врз основа на олдуката бр. 153 од 11. Ш. 1969 
година, на задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Победа" село Иловица, и записникот од одр-
жаниот референдум помеѓу Земјоделската задруга 
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„Победа" село Иловица и Земјоделската задруга 
„ И З Б О Р " сало Свидовица. 

Од Окружниот стопански .суд во Штип, Фи. 
бр. 118/09. (1107) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. ДХ. 1969 го-
дина, страна 149, реден број 7 е запишано: Земјо-
делската задруга „Победа" од село Иловица, Стру-
мичко, се присоединува кон Земјоделската задруга 
„Извор" од село Свидоваица, Струмичко, со целата 
актива и пасива. 

Со присоединување^. Земјоделската задруга 
„Победа" од село Иловица, станува Погон на Земјо-
делската задруга „Извор" од село Свидовица и ќе. 
работи во нејзин состав без своја самостојна пре-
сметка. 

Раководител на Погонот е Стојан Стојменов, кој 
не е овластен да го потпишува. Потпишувањето ќе 
го обавуваат овластените лица на Земјоделската за-
друга „Извор" село Свидевица. 

• Присоединување^ е запишано во регистарот, 
врз основа на одлуката бр. 152 од 11. ХП. 1969 годи-
на, на задружниот совет на задругата и записникот 
број 151 од 11. Ш. 1969 година, од одржаниот ре-
ферендум меѓу Земјоделската задруга „Извор" — 
село Свидовица и Земјоделската задруга „Победа" 
село Иловица. 

Од Окружниот стопански .суд во Штип, Фи, 
бр. 177/69. (1106) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 144, стра-
на 763 е запишано следното: На досегашните пот-
писници на Станбената задруга „Сообраќај" — Ско-
пје и тоа: Спасовски Бојан и Николовски Крстов 
Иван му престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на Станбената задруга „Соо-
браќај" — Скопје се назначени следните лица: Се-
рафимовски Исајло, раководител на сообраќај и 
Цветковски Перо, шеф на смена, кои истата ќе ја 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник инженер Златков Ристов Љупчо, управ-
ник на задругата, сметано од 22. IV. 1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 365 од 12. VIII. 1969 година. (881) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 21. XI. 1968 го-
дина, страна 146, реден број 15 е запишано проши-. 
рувањето на дејноста на Продавницата — пиљар-
ница, на Земјоделската задруга „Црпена ѕвезда" од 
село Босилово, Струмичко, со тоа што истата ќе оба-
вува дејност на мешовита продавница. 

Проширувањето на дејноста на .Продавницата —4 

пиљарница на задругата „Црвена ѕвезда" од село 
Босилово, Струмичко, е запишано во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 03-734 од 31. X. 1968 година, 
на задружниот с(овет на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 23. ХП. 1968 го-
дина, страна 130, реден број 2 е запишана проме-
ната на досегашниот в, д. директор на Земјодел-
ската задруга „Младост" од село Босилово, Стру-
мичко, Сандро Димитриев. За директор .е назначен 
Дончо П •— Мирчев. 

Промената на в. д. директорот на задругата е 
извршена во регистарот, врз основа на одлуката бр. 
42 од 7. ХП. 1968 година, на задружниот совет'на 
истата^ 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр, 504/68. (260) 

та задруга „Еленица" од село Вељуса, Струмичко, 
уште и со: производство, откуп и продажба на зе-
мјоделски производи; продажба на сите видови 
прехранбени, земјоделски, индустриски и колони-
јални стоки, на мало; продажба на сите видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци на мало; врше-
ње на превозни услуги со свои превозни средства, 
за свои потреби и потребите на трети лица.. 

Прошируваното на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 02 од 1. П. 1968 
година, на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
373/68. (242) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 24. Т И 1968 го-
дина, страна 20, реден број 4 е запишано проширу-
вањето на предметот на работењето на Земјоделска-

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Ксенија Тузлић, ул. „Вл. Назор" бр. 6, Куманово, 

(2030) 
Сви дете летно за завршена I година, издадено од 

Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Цо-
ниќ Благица, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. Па, Кума-
ново. (2031) 

Свидетелство за завршен III клас гимназија, 
^ издадено од Гимназијата „Моша Пијаде" — Крива 

Паланка на име Тихомир М. Ангеловски, ул. „М. 
Тито", Крива Паланка. (534) 

Свидетелство за завршен III клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кумано-
во. на име Драган Насковски, ул. „Србо Томовиќ" 
бр. 24, Куманово. (2076) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Љубица Бисоска, ул. „Л. Лапецо" 
бр. 22в, Прилеп. (20) 

Свидетелство бр. 02-287 за завршено ЕМУЦ — 
Битола на име Васил Поповски, е. Цер, Кичево. (21) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Гостивар на име Емрије Мемети, е. Беловиште, Го-
стивар. (22) 

Ученичка книшка издадена од Централното ос-
новно училиште „Ванчо Прке" — Делчево на име 
Миле Велинов Тодоров, ул. „Бел Камен" бр. 40, Дел-
чево. (23) 

Здравствена легитимација на име Насер Илиа-
зи, ул. „Ново Село" бр. 15; Тетово. (24) 

Уверение за к.в. работник, издадено од Работ-
ничкиот универзитет Т. Велес на име Илија Јан-
кулов, е. Голозинци, Т. Велес. (86) 

Дозвола За носење оружје бр. 845579, издаде-
на од ОВР-Гостивар на име Фејзула Сезалари, е. 
Извор, Т. Велес. (87) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Драги Ѓорѓиевски, е. Иванковцу Т. Велес. (88) 

Свидетелство на име Добрин Г. Цветков, е. 
Д. Дисан, Неготино^. (89) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Војне Неданов Скопје. (90) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ужица име Ратко Јовановиќ, Скопје (91) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Расема Џудерија, Скопје. (92) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Стевковски, Скопје. . (93) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — . 
Кр. Паланка на име Гина Филиповска, Скопје. (94) 

Оружен лис+г бр. 1971, издаден од УВР —• Ско-
пје на име Зенун Дациќ, Скопје. (95) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Одисеј Тренов, Скојпе. (96) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Шабан Незири, Скопје. (97) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Македонка, Јангеловска, Скопје. (98) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Сталева, Скопје. (99) 
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Здравствена легитимација раздадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Ристов, Скопје. (100) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
СкопЈе на име Тимосава Алексовска, Скопје. (101), 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил Мехмети, Скопје. (102) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Чедомир Камџијаш, Скопје. (103) 

Ученичка книшка за завршено VIII одделение, 
издадена од Училиштето „Лирија" — Скопје на име 
Елмас Амети, Скопје. (104) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Икрам Бајрам, Скопје. (105) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џефат Хазири, Скопје. (106) 

Диплома за завршен испит и свидетелство за 
завршен III клас, издадени од Центарот за струч-
но образование на кадри-Скопје на име Драги 
Бабовски, Скопје. (107) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Матевски, Скопје. (108) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Санде Митревски, Скопје. (109) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодос Ристовски, Скопје, (НО) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмета Круези, Скопје. (111) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славјанка Живковска, Скопје. (112) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Дрита и Себуш Арифи, Скопје. (113; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Ристо Стојанов, Скопје. (114) 

Диплома 13293/64 за завршен испит к.в. возач, 
издадена од Општината „Ида ди ја" — Скопје на 
име Трифун Тоич, Скопје. (115) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката во е. Љубанци на име Бош-
ко Костовски, Скопје. (116) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Нацев, Скопје. (117) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —• 
Скопје на име Љубе и Веселинка Лазевски, Скопје. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Доста Тасева, Скопје. (119) 

Индекс бр. 11810, издаден од Правни факултет 
— Скопје на име Вера Николовска, Скопје. (120) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Спасовски, Скопје. (121) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазар Толав, Скопје. (122) 

Службена легитимација 'издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Страхил Илиевски, 
Скопје. (123) 

Индекс бр. 3578, издаден од Економскиот ф а -
култет —• Скопје на име Доше Котевски, Скопје. 

(124) 
Свидетелства за завршена I, П и III година, 

издадени од СУЦ — Скопје на име Киро Соколов-
ски, Скопје. (125) 

Индекс бр. 787, издаден од Медицинскиот фа -
култет —• Скопје на име Миодраг Чука, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Јовчевски, Скопје. (127) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Христо Наумовски, Скопје. (128) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Муфаил Јакупи, Скопје. (129) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Јовановски, Скопје. (130) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Драгица Поповска, Скопје. (131) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Седат Хасан, Скопје. (132) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко ДимиТриевски, Скопје. (133) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Индер Али, Скопје. (134) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Мефаилов, Скопје. (135) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје па име Назиф Незир Адиловиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мерџан Камили, Скопје. (137) 

Здравствена легитимација издадена од 3'СО — 
Скопје на име Сеат Ибраими, Скопје. (138) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелица Митревска, Скопје. (139) 

Диплома за завршен испит, издадена од Ауто-
механичка школа-— Скопје на име Коле Дамчев-
ски, Скопје. (140) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Муслија Бајрамовиќ, Скопје. (142) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Филијала — Кр. Паланка на -име Петре Б. Пав-
лове™, Скопје. (143) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Хасан и Џуло Хасан, Скопје. (144) 

Слободна карта издадена од Градски сообраќај 
—• Скопје на име Тоде Петрушевски, Скопје. (145) 

Здраве*]вена легитимација издадена од ЗСО —> 
Скопје на име Методија Франговски, Скопје. (146) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милевка Апостолова, Скопје. (147) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ладо Стојановски, Скопје. (148) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Мрше Митревски, Скопје. (149) 

Индекс бр. 10444, раздаден од Економскиот ф а -
култет —- Скопје на рше Благој Јошевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на Јаме Ќемал Исљам Идризи, Скопје. (152) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Наџи Бахтијарова, Скопје. * (153) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мејрем Туфаи, Скопје. (154)̂  

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Цветковски, Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Владимир Милојевић Скопје. (156) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Снежана Гашовска, Скопје.. (157) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—• 
Скопје на име Илинка Дамјанова, Скопје. (158) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО •—• 
Скопје на име Јордан и Никола Ивановски, Скопје. 

Здравствена легитимација раздадена од ЗСО — 
Скопје на име Музејен Питарка, Скопје. (160) 

Индекс бр. 752, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Славе Трајановски, Скопје. 

(161) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО —-

Скопје на име Благоја, Ангелина и Зоран Шапков-
ски, Скопје. " ' (162) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Митревски, Скопје. (163) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Сарачевска Скопје. (164) 

Диплома за В К . машиниста, издадена од Гра-
дежниот училишен центар „Здравко Цветковски" — 
Скопје на име Мегдија Хот, Скопје. (165) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Љубе Давидовски, Скопје. • (166) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —< 
Скопје на име Богосав Давитковиќ, Скопје. (167) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -— 
Скопје на име Петра Трајановска »Скопје. (168) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аџима Имеровска,. Скопје. (169) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на раме Стефан Зафировски, Скопје. (170) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Цвета Јовчевска, Скопје. (171) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Рамадан Бајрам, Скопје. * 172) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зенија Веселовска, Скопје. (173) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нико динка Иванова, Скопје. (174) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 278 — Бр. 16 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рада Бојковска, Скопје. (175) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петрија Ноделкова, Скопје. (176) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Вера Милошевска, Скопје. (177) 

Свидетелство за завршено IV одедление, изда-
дено од Основното училиште „Кирил и Методија" 
е. Грачане на име Мајер Мемиши, Скопје. (178) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —г 
Куманово на име Цветолик Милановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Аранка Станковић Скопје. (180) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ѓулер Реџеп, Скопје. (181) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Николина Заљамова, Скопје. (182) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата Ј. Б. Тито" — Скопје на име Сла-
вица Мас дарковска, Скопје. (183) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гуте Јовановски, Скопје. (184) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсто Бошнаковски, Скопје. (185) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цане К. Тасевски, Скопје. (186) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —, 
Куманово на име Дане Ангеловски, Скопје. (187) 

Работна книшка рег. бр. 132261, издадена од 
Скопје на име Анка Чаминска, Скопје. (188) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Станко Јаневски, Скопје. (189) 

Индекс бр. 14941, издаден од Филозофскиот фа-
култет —' Скопје на име Љубомир Грујевски, Ско-
пје. . (190) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горан Таневски, Скопје. (191) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Петре Барлевски, Скопје, (192) 

.Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Љубанци на 
име Младен Бадаревски, Скопје. (193) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софија Инчевска, Скопје. (194) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —• 
Скопје на име Фериде Љачи, Скопје. (195) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —> 
Скопје на име Наип Синани, Скопје. (196) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Мендузе Алими, Скопје. (198) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Димов, Скопје. (199) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Венцислав Дракулевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александра Трајковска, Скопје. (201) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Фахрудин КОЛЕНОВИЌ, Скопје. (202) 

Здравствена легитимација издадена од • ЗОО — 
Скопје на име Стратара Петровска, Скопје. (203) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Ипраковски, Скопје. (204) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весна Чипева, Скопје. (205) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стефан Иванов, Скопје. (206) 

Диплома за завршен испит, издадена од Фи-
лозофски факултет — Скопје на име ѓорѓи Дел-
чев, Скопје. (207) 

Договори за издавање на кредит, заведени под 
б р . Р . 2 2 0 4 - 0 0 4 5 8 / 1 2 . Х 1 . 6 9 г о д и н а и Р . 2 0 0 4 - 0 0 8 / 6 - 7 0 
година на име Илија Јакимовски, Скопје. . (208) 

Индекс бр. 5658, издаден од Технолошкиот фа -
култет — Скопје на име Васил Николовски, Ско-
пје. (209) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Флоринка Христова, Скопје. (210) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цена Горовска, Скопје. (211) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојна Стојановска, Скопје. (212) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јовица Тодоровски, Скопје. (213) 

Индекс бр. 10528, издаден од Економскиот фа -
култет — Скопје на име Зора Иванова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Евдокија П. Несторовска, ул. „До-
веџиќ" бр. 156, Битола. (215) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Миле Огавревски, ул. „2 август" бр. 
30, Битола. (216) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Пројка Богданоска, ул. „Мечкин камен" бр. 30, 
Прилеп. (217) 

Свидетелство од одделение за возрасни 
на име Трајче И. Тошески, ул. „Цане Илиески", бр. 
101, Прилеп. (218) 

Здравствена легитимација на име Стевка То-
доровски Прилеп. (219) 

Возачка дозвола бр. 2154, издадена од ОВР — 
Тетово на име Осман Мусли, е. Доброште, Тетово. 

Работна книшка на име Хабиб Нуредини, ул. 
„27 март" бр. 12, Куманово. (221) 

Свидетелство на име Асим Неџип Акимоски, е. 
Грнчари, Ресен. (222) 

Работна книшка бр. 608 на име Андон Ќ. Крс-
тев, ул. „Кирил и Методи" бр. 16, Кавадарци. (223) 

Здравствена, легитимација на име Хамда Бакија, 
ул. „Цетинска" бр. 108, Тетово. (224) 

. Здравствена легитимација на име Сељпаз Ша-
убани, ул. „Ново село" бр. 95, Тетово. (225) 

Сидетелство за завршено осмолетка на име Ка-
сам Сулејмани, е. Здуње, Гостивар. (226) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Симе Инковски, ул. „Кл. Охридски" 
бр. 104в, Битола. (227) 

Работна книшка на име Стојан Атанасовски, 
ул. „Б. Мост" бр. 10а, Битола. (228) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Љубе Георгиевски, е. 
Лопатица, Битола. (229) 

Свидетелство бр. 01-226/1 за завршен I клас, 
издадено од Гимназијата „Моша Пијаде" — Кр. 
Паланка на име Добра Милешевска, — Кр. Па-
ланка. (230) 

Здравствена легитимација на име Хата Јаша-
ревић е. Г. Оризари, Т. Велес. (231). 

Свидетелство за завршено. III година, издаде-
но од Трговското училиште Б<О Прилеп на име Зо-
ра Ставрова, е. Бешиште, Кавадарци. (232) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Скопје 
на име Миодраг Миле Дармаковиќ, ул. „Охридска" 
бр. 4, Скопје. (233) 

Здравствена легитимација на име Живко Пеов-
ски, ул. „Илинденска" бр. 88 Тетово. (234) 

Здравствена легитимација бр. 68170 на име 
Љубица Кочовска, Тетово. (235) 

Студенска легитимација бр. 3718, издадена од 
Природно-математичкиот факултет — Скопје на 
име Ѓорги Р. Иванов, ул. „19 октомври" бр. 11, 
Делчево. (237) 

Ученичка книшка на име Богда Димева, ул. 
„Кл. Охридски" бр. 21а, Битола. (238) 

Работна книшка на име Киро Д. Христовски, 
кеј „9 септември" бр. 7, Прилеп. (239) 

Свидетелство за VIII одделение, издадена од 
Училиштето „К. Неделковски" — е. Чашка на име 
Јован Давчев, е. Ново Село, Т. Велес. (240) 

Здравствена легитимација бр. 30438, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Лепа Коцева, ул. „Бл. 
Страчков" бр. 1, Т. Велес. (241) 

Свидетелство за завршено осмолетка на име 
Мустафа Мемети, е. Врапчиште, Гостивар. ^ (242) 

Свидетелство од I година на име Благоја Рис-
тевски, ул. „ЈНА" бр. 238, Гостивар. (243) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Месут Ајдини, е. Добридол, Гостивар. (244) 

Свидетелство за завршена осмолетка на име 
Месут Ајдини, е. Добри Дол, Гостивар. (245) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Томе 'Петровски, ул. „Цар Самоил" 
бр. 28, Битола. > (246) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Виолета А. Здравевска ул. „Егејска" бр. 7, 
Прилеп. (247) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Кирил и Методи" на име Видан Ѓор-
ѓиевски, ул. „Цане Коњарец" бр. 68, Прилеп. (248) 

Здравствена легитимација бр. 49299, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Љупчо П. Петроски, ул. 
„Мукос" бр. 34, Прилеп. (249) 

Свидетелство од II година, издадено од Хе-
миското училиште „Борка Талески" — Прилеп на 
име Зора Иванова, ул. „Дримколска", Струга (250) 

Свидетелство од I година, издадено од Индус-
триското училиште „Р. Р. Ричко — Прилеп на име 
Благоја Бундевски, ул. „Стотка Џингиџиќ" бр. 42 
Прилеп. (251) 

Возачка дозвола бр. 317, издадена од ОВР — 
Виница на име Васил Иванов, ул. „М. Тито" бр. 10, 
Вишлца. (252) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Маршал Тито" — е. Истибања 
на име Стојко Јанчев Стоев, е. Истибања, Виница. 

Свидетелство за завршена осмолетка на име 
Насте Настевски, е. Сретково, Гостивар. (255) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Драгица Николоска, е. Зубовце, Гостивар. (256) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Кам-
бер Селмани, е. Д. Баница, Гостивар. (258) 

Свидетелство, за положен стручен испит к.в. 
работник на име Десимир Јанчевски, е. Новаци, 
Битола. (259) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Зоран Ачевски, ул. „Јоргов Камен" 
бр. 5, Битола. (260) 

Диплома за завршено С. Т. У. „Н. X. Орде 
Чопела" — Прилеп на име Владимир Јованоски, 
ул. „Марко Цепенко" бр. 14, Прилеп. (261) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Работниот универзите т„М. Пијаде" —. Прилеп на 
име Пецо Сливоски, ул. „К. Јосифоски" бр. 187, 
Прилеп. (262) 

Работна книшка на име Јордан С. Ѓорѓиоски, 
ул. „Кр. Волнароски" бр. 69, Прилеп. (263) 

Здравствена легитимација издадена од Приш-
тина на име Јово Жаклоновиќ, е. Суви Дол, Лип-
љан. (264) 

Свидетелство бр. 01-126, издадено од Централ-
ното основно училиште „Иво Рибар Лола" — Каме-
ница на име Манаско Постолов Николов, е. Ка-
меница, Делчево. (265) 

Здравствена легитимација бр. 6015, издадена од 
ЗОО — Кочани на име Моне Богатинов Данев, 
е. Драгобраште, Виница. (266) 

Свидетелство за завршено Занаетчиско трговско 
училиште на име Ѓорги Мурков ѓорѓиев, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 8, Виница. (267) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2961/ 
786, издадена од ЗСО — Тетово на име Бехрије Ли-
мани, е. Желино, Тетово. (268) 

Свидетелство издадено од Економското учили-
ште „Ч. Филиповски" — Гостивар на име Мирко 
Стојановски ул. „Димо Г. Киро" бр. 8, Тетово. (270) 

Свидетелство од IV одделение на име Станимир 
ѓорѓески, е. Ж . Река, Гостивар. (271) 

Свидетелство од II година економско училиште 
те на име Ристо Попов, ул. „Н. Карев" бр. 3/16, Т. 
Велес. (273) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Русе Јовановски, е. Мамутчево, 
Т. Велес. (274) 

Здравствена легитимација на име Сабиха Ре-
цепи, Тетово. (276) 

Здравствена легитимација на име Ремзи Рустем, 
е. Камењане, Тетово. (277) 

Здравствена легитимација бр. 9066, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кочани на име Зујица 
хашко Николова, ул. „Димитар Влахов" бр. 72, 
Виница. (278) 

Свидетелство бр. 148 од IV одделение на име 
Марија Кондоска, е. Мажучишта, Прилеп. (279) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „М. Пијаде" —' е. Кривогаштани на 
име Борис Калчкокоски, е. Врбјани, Прилеп. (280) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Гаврилоски" Прилеп на име Тодор-
ка Натеска, ул. „Тр. Тарцан" бр. 39, Прилеп. (281) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Новоселски, ул. „Егејска" бр. 
45, Прилеп. (282) 

Свидетелство за завршено III година, издадено 
од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име 
Драган Ангеловски, Скопје. (283) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ил ми ја и Ѓулизар Аметовски, Ско-
пЈе- г (284) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мисера Мустафа, Скопје. (285) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јашари Зекир, Скопје. (286), 

Диплома за к.в. работник, издадена од Стопан-
ското училиште — Скопје на име Љубе Настов, 
Скопје. (287) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ду-
шан Г. Милошевски, Скопје. (288) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Митре Камчевски, Скопје. (289) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дејан Б. Сухаров, Скопје. (290) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Мустафа, Скопје. (291.) 

КОНКУРСИ 
МУЗИЧКОТО УЧИЛИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ДИРЕКТОР (реизбор) 
УСЛОВИ: завршена музичка академија со над 

8 години педагошко искуство или педагошка ака-
демија —• музички оддел со над 10 години педагош-
ко искуство, за сите, да рхмаат положен стручен ис-
пит во струката. 

Согласност од установата да може да се јави 
на конкурс. 

Стапување на работа од 1. IX. 1970 година. 
Молба со потребни документи да се достави до 

Конкурсната комисија при Музичкото училиште — 
Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (1061) 

Врз основа на член 138 и 150 од Законот за ви-
сокото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Советот на Вишата економска шко-
ла — Прилеп, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. За избор на наставници со редовен или дополни-
телен работен однос по следниве предмети: 
— Математика за економисти; 
— Основи на полрЈтичка економија; . 
— Организација на книговодството со механо-

графија; 
— Стопанско ф основи на облигационо право; 
— Економска географија на СФРЈ; : 

— Анализа на пазарниот промет и транспортот; 
— Економика и организација на стоковиот про-

мет; 
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— Познавање на стоката со технологија; 
— Предној пичка обука'; 
— Санитарна служба. 

II. За преизбор на наставници со редовен работен 
однос по следните предмети: 
— Основи, организација и историја на книговод-

ство го; 
— Финансиски систем; 
— Економика и организација на стопансјките 

претпријатија; 
—- Економска политика • на СФРЈ; 
— Специјализирани книговодства (финансиско 

книговодство); 
— Теорија на билансот и анализа на работењето; 
— Деловна статистика. 

III. За избор на стручни соработници со редовен 
или дополнителен работен однос по следните 
предмети: 
— Англиски јазик; 
— Руски јазик; 
— Француски јазик; 
— Германски, јазик. 
Поради исполнувањето на неделната норма на 

часови, кандидатите кои што конкурираат за пред-
метите од точка еден, пожелно е да конкурираат за 
два сродни предмети. 

Кандидатите треба да ги наполнуваат условите 
предвидени по Законот за високото школство во 
СРМ и Статуа от на Вишата економска школа — 
Прилеп. 

Кандидатите ги доставуваат следните докумен-
ти: пријава, таксирани со 1 динар таксена марка, 
работна биографија, препис па дипломата, список 
на научни и стручни трудови и по еден примерок 
од истите. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот па обја-
вувањето 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Школата. 

Поблиски информации можат да се добијат во 
Вишата економска школа — Прилеп, улица „Марк-
сова" бб, или преку телефон број 73-402. (1060) 

Републичкиот фонд за научноистражувачка ра-
бота на СР Македонија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО 1971 ГОДИНА 

3. Средствата на Републичкиот фонд за научно-
истражувачка работа ќе ое даваат за изведување 
истражувања и под услови предвидени во „ОСНОВ-
НИТЕ НАСОКИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО СРЕДСТВАТА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНОИСТРА-
ЖУВАЧКА РАБОТА". 

2. Право на учество во конкурсот имаат: само-
стојните научни организации, факултетите, стопан-
ските и другите организации и нивните здруженија 
ако во својот состав имаат научноистражувачки 
единици, групи научни работници и одделни научни 
работници. 

3. Пријавата за учество во конкурсот содржи: 
а) описен наслов на истражувањето што тре-

ба да се изведе, со подробен опис на пла-
нот за научноистражувачката работа; 

б) податоци за кадровите, што ќе учествуваат 
во изведувањето на истражувањата; 

в) податоци за состојбата на опремата по-
требна за изведувањето на истражувањата; 

г) пресметка за потребните средства и начин 
на финансирањето. 

4. Приоритет во доделувањето на средства ќе 
имаат подносителите на барање: 

— кои со предложената програма за истражу-
вања поадекватно ги опфатат клучните 
проблеми на „ОСНОВНИТЕ НАСОКИ.. ." 

— кои со предложениот состав на истражувач-
ката екипа даваат најмногу гаранција за 
квалитетно изведување на истражувањата, 

— кои понудат покус рок за изведувањето на 
истражувањата, 

— кои располагаат со потребната опрема за из-
ведување на истражувањата; 

— кои понудат поголемо учество од други из-
вори за ф и н а н с и р а њ у н а истражувањата. 

5. Документацијата од точка 3 на овој конкурс 
учесниците треба да ја подготват според упатство-
то на Фондот. 

Упатството на Фондот и „ОСНОВНИТЕ НАСО-
КИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО СРЕДСТВАТА НА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧ-
КА РАБОТА", Фондот ќе им ги достави на учесни-
ците на конкурсот на нивно барање. 

6. Рокот за поднесување барања по овој кон-
курс е октомври 1970 година. 

Број 35 
1 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател на 

Управниот одбор, 
Гога Николевски, е. р. 
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