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З А К О Н 
ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат видовите и начи-

нот на приредувањето игри на среќа. 

Член 2 
Итри на среќа можат да се приредуваат само 

за прибирање на средства за социјал ^ - х у м а н и -
тарни и културно-просветни цели, за развој на 
физичката култура, угостителството и туризмот, 
како и за стопанска реклама. 

Член 3 
Под игри на среќа, во смисла на овој закон, 

>се подразбираат игрите во кои учествуваат голем 
број граѓани и во кои на учесниците им се дава 
можност за здобивање со добивки во пари или 
предмети, или со право на бесплатни услуги, а при 
кои крајниот резултат на играта не зависи од 
знаењето и умешноста на учесниците во играта, 
туку од случајот. 

Член 4 
Игри на среќа можат да приредуваат општес-

твени правни лица (приредувачи на игри на сре-
ќа), под условите определени со овој закон. 

Секој приредбеач на игри на среќа, освен 
на посебните игри на сре1^а, должен е да обезбеди 
добивка во вредност определена со овој закон. 

Член 5 
Учесници во играта на среќа се имателите на 

лозови, томболска • карти, потврди за уплатен из-
нос за учество во играта, односно лицата кои 
ги исполниле условите пропишани со правила-
та на играта. 

Член 6 
За обврските спрема учесниците во играта на 

среќа одговара приредувачот на играта со сите 
свои средства, освен кај посебните игри на среќа, 
во кои учесниците играат еден против друг, или 
против играчницата. 

II. ВИДОВИ ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 7 
Игри на среќа можат да бидат: лотарија, ек-

спрес лотарија, томбола, спортска прогноза, лото, 
посебни игри на среќа, обложување на КОЊСКИ 
трки, наградни конкурси, игра на среќа на авто-
мати и погодување резултати на натпревар. 

Член 8 
.Лотарија е игра на среќа во која секој учес-

ник има лоз издаден од приредувачот, а на кој, во 
согласност со правилата на играта, е впишан оп-
ределен број. Со лозот се остварува добивка кота 
по пат на јавно извлекување ќе бидат извлечени 
одделни броеви или целиот број впишан на лозот. 

Експрес лотарија е игра на среќа во која 
учесникот има лоз издаден од приредувачот на играта 
во затворена обвивка, на која, во согласност со пра-
вилата на -играта, се впишани видот и износот на 
добивката. Со лозот се остварува добивка кога на 
него е назначена добивката. 

Томбола е игра на среќа во која секој учес-
ник има томболска картичка издадена од прире-
дувачот на играта, а на која, во согласност со 
правилата на играта, се впишани определени бро-
еви, реден број на серијата и датум на извлеку-
вањето. Со картичката се остварува добивка кога 
по пат на јавно извлекување ќе бидат извлечени 
неколку броеви, кои се витлани во картичката. 

Спортска прогноза е игра на среќа во која 
секој учесник пополнува тикет издаден од прире-
дувачот на играта, кој е составен од купон и та-
лон, на кој се назначени натпреварувачките двој-
ки и на кој учесникот го определува резултатот 
од натпреварувањето на секоја двојка посебно, со 
употреба на знаци предвидени во правилата на-
в р а т а . Со талонот се остварува добивка кога учес-
никот во играта ќе ги погоди сите или определен 
број знаци утврдени со правилата јна играта, под 
услов резултатите витлани во талонот да се исти 
со резултатите на купонот. 

Лото е ш р а на среќа во која учесникот по-
полнува определено ливче издадено од приреду-
вачот на играта, кое е составено од купон и та-
лон, а на кое, во согласност со правилата на иг-
рата, се впишани броевите и на кое учесникот од 
групата броеви погодува со прецртување по свој 
избор определени броеви. Со талонот се остварува 
добивка кога по пат на јавно извлекување ќе би-
дат извлечени сите броеви или одделни броеви 
утврдени со правилата на играта, а кои се исто 
прецртани на талонот и на купонот на лимчето. 

Посебни игри на среќа се игрите што се при-
редуваат во играчницу во кои играчите играат 
еден против друг или против играчницата (ВО-
ТЈСЕНЕ, ВИјАЅК ЈАСК 21, ВАССАКА — СНЕМШ 
БЕРЕН, ТКЕОТЕ ЕТ <31ЈАНЕЈЅГТЕ РОКЕН). 
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Обложувањето на коњски трки се врши со по-
полнување на посебни ливчиња, на кои се испи-
шуваат, односно заокружуваат броевите на натпре-
варувачите. Остварувањето на добивката се пред-
видува со правилата на играта. 

Награден конкурс е игра на среќа што ја при-
редуваат организациите на здружен труд по пат 
на јавно објавување на определени услови за 
учество во играта утврдени со правилата на ит-
рата. Остварената награда — добивка може да 
биде само во предмети или во право на бесплат-
ни услуги. 

Игра на среќа на автомати е игра која се 
врши на направи што работат на механички, елек-
тричен или електротехнички принцип во кои се 
уфрлуваат метални динари или жетони, со цел да 
се оствари добивка. 

Погодување на резултат на натпревар е игра 
на среќа во која секој учесник пополнува ливче 
издадено од приредувачот на играта, што се со-
стои најмалку од купон и талон, на кое е означен 
само еден натпревар со една натпреварувачка двојка 
и на кое учесникот во играта го определува ре-
зултатот на натпреварот, на начин предвиден со 
правилата на играта. Со талонот се остварува до-
бивка кота учесникот го погодил резултатот од 
натпреварот под услов в пишаниот резултат на 
талонот да е ист со резултатот на купонот. 

III. ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 9 
Приредувачи на игри на среќа можат да би-

дат: 
— организациите за приредување игри на сре-

ќа — лотарии: за експрес лотарија, спортска прог-
ноза, лото, томбола, игра на автомати и погодува-
ње резултат на натпревар; 

— организациите на здружен труд од областа 
на туризмот и угостителството, кои во својот со-
став имаат објекти од „А" или „Б" категорија: 
за посебни игри на среќа и игри на среќа на 
автомати; 

— организациите за физичка култура и нив-
ните сојузи: за експрес лотарија, томбола и пого-
дување резултат на натпревар; 

— спортските организации во коњичкиот спорт 
за кладење на коњски трки и томбола; 

— други општествени организации и здруже-
нија на граѓаните и месните заедници: за лотарија 
на своите приредби и забави, при што добивките 
можат да бидат само во предмети или во право на 
бесплатни услуги и 

— организациите на здружен труд: за наград-
ни конкурси за стопанска реклама. 

Изработувањето и печатењето на лозови за 
лотарија и експрес лотарија, томболски картички, 
ливчиња за спортска прогноза и лото и други 
потврди, врз основа на кои се учествува во иг-
рите на среќа што ги приредуваат приредувачите 
од став 1 на (овој член, се врши прену Организа-
цијата за приредување игри на среќа Лотарија 
на Македонија. 

Член 10 
Приредувањето игри на среќа може да биде 

трајно и повремено. 
Трајно приредување игри на среќа, освен на 

посебните игри на среќа, може да врши Органи-
зацијата за приредување игри на среќа Лотарија 
на Македонија- (Лотарија на Македонија). 

Член 11 
Приредувањето на сите игри на среќа, освен 

на посебните игри на среќа, се врши врз основа 
на лотариски план, изработен од (приредувачот 
за секоја игра одделно. 

Лотарискиот план во основа го содржи бројот 
на лозовите и нивната емисиона вредност, како 

и бројот и висината на добивките, односно пла-
нираниот промет од играта на среќа и фондот на 
добивките. 

Член 12 
Играта на среќа — томбола може да се прире-

дува најмногу 3 часа во текот на еден ден, но нај -
доцна до 22 часот. 

Приредувачот на томболата, не смее да дозво-
ли учество во играта на лица ^помлади од 18 го-
дини, без оглед на тоа каде таа се приредува. 

Член 13 
Одобрение за приредување на сите видови иг-

ри на среќа, освен за приредување на посебни 
игри на среќа, и за игри на среќа на автомати, 
издава општинскиот орган на управата надлежен 
за работите «а финансиите на чие подрачје ќе 
се вршц| приредувањето на игрите на среќа (ор-
ган надлежен за издавање на одобрение). 

За приредувањето игри на среќа на подрач-
јето на две или повеќе општини одобрение изда-
ва републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите. 

Член 14 
Со барањето за издавање на одобрение, при-

редувачот на играта приложува: 
1) одлука за приредувањето на играта и 
2) правила на играта-на. среќа. 

Член 15 
Органот надлежен за издавање одобрение ре-

шава по барањето според слободна оцена, имајќи 
ги предвид особено: правилата на играта, целта 
на приредувањето, цената на лозот, томболската 
картичка, односно потврдата со која се стекнува 
правото на учество во играва. 

Член 16 
'Приредувачите на игрите на среќа, освен Ло-

т а р и ј а ^ на Македонија, кога 1хриредуваат игри 
на среќа, се должни да положат депозит од 10 
отсто од вредноста на емисијата на лозовите,. том-
болските картички или од -вредноста на планира-
ниот промет ако приредувањето на играта се вр-
ши со други исправи, а ќе служи како гаранција 
за исплата на добивките. Депозитот се издвојува 
кај Службата на општественото книговодство на 
посебна сметка и мора да биде орочен до истек-
нувањето на рокот за исплатата на добивките. 

Приредувачите од став 1 на овој член прире-
дувањето на игри на среќа можат да го вршат 
и со посредување на Лотаријата на Македонија, 
заради утврдување на продажните места и на 
висината на остварените приходи од играта. 

Член 17 
Сите приредувачи на игрите на среќа што 

организираат игри на среќа и вршат продажба 
на лозови, експрес лотарија, томболски картички 
или други потврди со кои се стекнува право во 
играта, како игри на територијата на Социјалис-
тичка Република Македонија, освен Лотаријата на 
Македонија и организациите на здружен труд од 
областа на туризмот и угостителството се должни, 
по издвојувањето на износот за фондот на добив-
ките, да уплатат 15 отсто од остварениот приход 
од секоја игра одделно, на посебна сметка — 
приходи од игри на среќа. 

Средствата од став 1 на овој член што се из-
двојуваат на посебна сметка, служат за финанси-
рање на физичката култура врз основа на распо-
редот и критериумите што ги утврдува Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Член 18 
Приредувачот на играта на среќа, за чие при-

редување е веќе дадено одобрение, не може да 
ги менува правилата и да се откаже од прире-
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дуваното на играта ако почнал со продавањето 
на лозовите или томболските картички, односно 
со растурањето на потврдите, кои даваат право 
на учество во играта. 

Органот кој дава одобрение може, по образ-
ложено барање од приредувачот на играта на сре-
ќа, да даде согласност да се одложи денот или 
да се промени местото на извлекувањето, односно 
определувањето на добивките. 

Во случајот од став 2 на овој член, приредува-
чот е должен да ги објави настанатите промени 
за приредувањето на играта на среќа, на начинот 
на кој се објавуваат извештаите за резултатот на 
играта. 

Член 19 
Организациите за физичка култура и нивните 

сојузи капо приредува чи на игри на среќа можат 
да склучат договор со лица кои сами или со чле-
новите га нивните семејства можат да вршат 
продажба на експрес лотаријата и под услов про-
дажбата на лозовите да се врши надвор од про-
сториите на приредувачот. 

Договор за продажба на лозови на лотаријата, 
како и на експрес лотаријата, може да склучи 
Лотаријата на Македонија со лице кое е .член на 
Сојузот па трудовите инвалиди, кое само или со 
членовите на неговото семејство може да прима 
умлати за учество во спортската прогноза и за 
лото, како и да продава лозови и експрес лота-
рија, ако примањето на уплатите и продажбата 
се врши надвор од деловните простории на орга-
низацијата. 

IV. ПРАВИЛА НА ИГРИТЕ НА СРЕЌА 

Член 20 
Секоја игра на среќа мора да има правила на 

играта. 
Со правилата на игрите на среќа што се при-

редуваат се уредуваат: 
1) називот и седиштето на приредувачот на 

играта, како и на органот кој ги донесува прави-
лата ; 

2) начинот на приредување и условите за 
учествување во играта; 

3) видот на добивката и начинот на исплату-
вањето; 

4) начинот на извлекувањето, односно опреде-
лувањето на добивките; 

5) 'времето и местото на извлекувањето, однос-
но определувањето на добивките; 

в) начинот, местото и рокот н& објавувањето 
на резултатите од итрите; 

7) исплатувачот односно издавачот на добив-
ките, времето и местото на исплатата, односно из-
давањето на добивките; 

8) крајниот рок за исплата, односно издава-
ње на добивките и застареноста на правото на 
наплата, односно прием на добивките: 

9) јавноста на извлекувањето на добивките; 
10) подрачјето на кое се продаваат лозовите, 

томболошите картички и каде се издаваат потвр-
дите; 

11) гаранцијата и .обврските на приредувачот 
спрема учесниците во игрите. 

Член 211 
Со правилата за приредување на лотарии, том-

боли, спортска прогноза, лото, игри на автомати 
и наградни конкурси за стопанска реклама, покрај 
елементите од член 20 став 2 на овој закон, се 
уредува: 

а) За приредување на лотарии 

1) целта на приредувањето и намената на при-
ходот; 

2) вкупната вредност на емисијата на лозо-
вите, вкупниот број на лозовите, цената и описот 
на содржината на текстот на лозот; 

3) гласењето на лозот на доносителот; 
4) начинов на, продажба и крајниот рок до кој 

можат да се продаваат лозовите; 
5) исплатувањето на добивките, односно из-

давањето, кое ќе се врши само врз основа на 
продадениот лоз на кој не е уништен ниеден од 
суштинските делови; 

6) неодговарањето на приредувачот на лота-
ријата за изгубените лозови и 

7) случаите кога еден лоз може да добие две 
и . повеќе добивки. 

б. За приредување на томболи, спортска прогноза, 
лото и игри на автомати 

1) целта на приредувањето и намената на при-
ходот; 

2) описот на картичките, односно тикетите и 
ливчињата за учество во играта и содржината на 
текстот што ќе биде отпечатен на нив; 

3) описот на автоматот и принципот на него-
вата работа; 

4) вкупниот број на Емитуваните томболеви 
картички, такети и ливчиња, како и вкупниот 
број на сериите и нивната вредност; 

5) ознаката дека картичката, тикетот односно 
ливчето гласи на доносителот; 

6) начинот на утврдување на добивките и 
7) начинот на продажба и крајниот рок на 

продажбата на томболските картички, односно ти-
кетите и ливчињата. 

в. За приредување на наградни конкурси за 
стопански реклами 

1) описот и содржината на писмената исправа 
врз основа на која се стекнува право на учество 
во играта и дали таа чисправа гласи на име или 
на доносителот; , 

2) писмената исправа врз основа на која се 
учествува во играта дека не може посебно ништо 
да се наплатува од учесникот во играта и 

3) изворите на средствата за исплатување на 
добивките односно за покривање на добивките. 

V. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ДОБИВКИТЕ 

Член 22 
Во игрите на среќа во кои учесниците уплату-

ваат определен износ за учество во играта, вкуп-
ната вредност на добивките мора да изнесува нај-
малку 47 отсто од вредноста на издадените лозови 
на лотаријата или картичките за томболата, а во 
другите игри на среќа — од вкупната вредност на 
примените уплати за учество во итрата на среќа. 

Во игрите на среќа во кои учесниците не уп-
латуваат посебен износ за учество во играта (на-
граден конкурс со цел за стопанска реклама и 
слично) вредноста на добивките самостојно ја оп-
ределува приредувачот. 

Член 23 
Утврдувањето на добивките и на резултатите 

од игрите на среќа, освен од посебните игри на 
среќа, се врши јавно од посебна комисија од три 
члена именувана од приредувачот на играта. 

За утврдување на добивките се составува за-
писник што го потпишуваат сите членови на ко-
мисијата. Во записникот се внесува времето, мес-
тото и постапката на извлекувањето, односно оп-
ределувањето на добивките, како и видот, бројот 
и вредноста на извлечените добивки. 

Член 24 
Извештајот за резултатите од играта на среќа 

приредувачот е должен да го објави во рок од 
7 дена од денот на извлекувањето на добивките, 
односно од денот на утврдувањето на резултатите 
од играта, преку јавните средства за информира-
ње. 
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Член 25 
Исплатата, односно издавањето на добивките 

се врши во рок определен во правилата на иг-
рата на среќа, но тој рок не може да биде покус 
од 60 дена од денот на објавувањето на извешта-
јот за резултатите од играта. 

По истекот на рокот од став 1 на овој член, 
застарува правото на наплата, односно прием на 
добивката. 

Член 26 
Добивките што не се наплатени, односно по-

дигнати во рокот сд член 25 на овој закон, му 
припаѓаат на приредувачот на играта на среќа 
за целите за кои е приредена играта. 

VI. ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 27 
Како посебни игри на среќа, во смисла на 

овој закон, се сметаат игрите на среќа што се 
приредуваат во посебно опремени играчнице 

Посебни шри на среќа можат да се приреду-
ваат во места, односно објекти ќаде што има по-
голем број странски туристи. 

Посебни игри на среќа можат да приредуваат 
само домашни хотелско-угостителски и туристич-
ки организации на здружен труд во хотелски об-
јекти од „А" или „Б" категорија, и тоа во посебно 
определени и уредени просторни за приредување 
на овој вид игри на среќа. 

По исклучок, организацијата на здружен труд 
од став 3 на овој член може да ја даде играчни-
цата под закуп на странски правни или физички 
лица, но за време најмногу до 3 години. 

Член 28 
Југословенските државјани не можат да учес-

твуваат во посебните игри на среќа. 
Работниците, кои според правилата на играта 

имаат овластување и одговорности во спроведува-
њето на посебната игра, можат да бидат само др-
жавјани на СФРЈ. 

Член 29 
Посебни игри на среќа можат да се приреду-

ваат само во странска валута. 

Член 30 
ОрганизациЈ ата на здружен труд што прире-

дува посебни игри на среќа мора да ги исполнува 
следниве услови: 

1) во своите самоуправни општи акти да го 
има уредено прашањето за организирање и спро-
ведување на посебните игри на среќа и 

2) да има обезбедено средства во износ од нај-
малку два милиони динари за покривање на ри-
зикот на загубите остварени од приредувањето на 
посебни игри на среќа. 

Член 31 
Играчницата има правилник, како и правила 

за секој вид игра на среќа што се приредува во 
неа. 

Правилата на игрите на среќа мораат да им се 
стават на увид на учесниците во играта. 

Правилникот на играчницата може да се ме-
нува и дополнува по претходна согласност на ор-
ганот надлежен за издавање на одобренија за 
приредување на посебни игри на среќа. 

Член 32 
За приредување на посебни игри на среќа 

е потребно одобрение што го издава републичкиот 
орган на управата надлежен, за работите на фи-
нансиите, по претходно мислење на републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на ту-
ризмот и на републичкиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи. 

Во одобрението се наведуваат игрите на среќа 
за кои тоа се издава. 

Со барањето за издавање на одобрение се при-
ложуваат: 

1) (Докази дека подносителот на барањето ги 
исполнил условите од член 30 на овој закон, 

2) правилникот на играчницата, 
3) (правилата на играта што ќе се приредува и 
4) податоците за функционалноста и опреме-

носта на просториите на играчницата. 
Во решението со кое барањето за издавање 

одобрение се одбива не мора да се наведат при-
чините поради кои барањето не е одобрено. 

Член 33 
Со одобрението за приредување на посебни 

игри на среќа се утврдуваат: 
1) видовите на игрите што приредувачот мо-

же да ги приредува, 
2) рокот на важењето на одобрението, 
3) времето на приредувањето на посебните иг-

ри и 
4) обврските на приредувачот. 

Член 34 
Приредувачот на посебната игра на среќа е 

должен да го утврди времето на приредувањето 
на играта и условите за влегувањето во просто-
риите во кои ќе се приредуваат игрите и да ги 
објави на видно место. 

Член 35 
Приредувачот на посебната игра на среќа е 

должен да води посебна книга на благајна на на-
чин кој овозможува увид во дневната состојба 
на сите уплати и исплати, кои се однесуваат на 
приредувањето на играта. 

VII. НАДЗОР 

Член 36 
Надзор над спроведувањето на овој закон вр-

ши општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите, односно републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на фи-
нансиите. 

Надзорот го опфаќа начинот на трошењето на 
средствата остварени од приредувањето на игри 
на среќа, утврдувањето на добивките и доделу-
вањето на добивките на учесниците во игрите на 
среќа. О П Ш Т И Н С К И О Т орган на управата надлежен 
за работите на финансиите и републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на финанси-
ите можат да ги прегледуваат книгите и евиден-
цијата на приредувачите на игрите на среќа, како 
и да вршат техничка контрола на автоматите. 

Доколу органите кои вршат надзор утврдат 
дека приредувачот на игрите на среќа сторил сто-
пански престап или прекршок за кој е пропиша-
на казна според овој закон, должни се за тоа да 
поднесат пријава до надлежниот јавен обвинител, 
односно до судијата за прекршоци. 

I 
VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престан општественото 
правно лице, кое без одобрение ќе приреди игра 
на среќа, или ако играчницата започне со работа 
•пред добивањето на одобрението за приредување 
на посебни игри на среќа, како и во случаите 
кога се повредени одредбите на член 31 став 3. 

Со паричка казна од 3.000 до 5.000 динари ќе 
се казни и одговорното лице за работите од став 
1 на овој член. 

.Член 38 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за стопански престап приредувачот 
на играта: 
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1) ако утврдувањето на резултатот на играта 
не го врши според член 23 на овој закон и 

. 2) ако извештајот за резултатите на играта 
не го објави на прописен начин (член 24). 

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе 
се казни и одговорното лице на приредувачот на 
играта на среќа за работите од став 1 на овој 
член. 

Член 39 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап општественото 
правно лице кое добило одобрение за приредува-
ње игри на среќа: 

1) ако не ги исплати, односно не ги издаде 
добивките во рокот определен во правилата на 
игрите на среќа (член 25); 

2) ако емитува лозови или томболски картич-
ки во износ поголем (или помал) од износот што 
е одобрен со решението на надлежниот орган и 

3) ако дозволи учество во играта томбола на 
лица помлада од 18 години, и ако дозволи томбо-
лата да се приредува повеќе од 3 часа дневно, од-
носно по 22 часот (член 12 ставови 1 и 2). 

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе 
се казни и одговорното лице на приредувачот на 
играта на среќа за работите од став 1 на овој 
член. 

Член 40 
Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за стопански престап приредувачот 
на посебната игра на среќа: 

1) ако не донесе и обезбеди самоуправните 
општи акти да бидат достапни на учесниците во 
посебните игри (член 30 т. 1 и 31 став 2); 

2) ако не го утврди времето на приредување-
то на играта и% условите за влегување во просто-
ријата во која се приредуваат посебни игри и ако 
не ги објави на видно место (член 34) и 

3) ако не води посебна книга на благајна (член 
35). 

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 
се казни и одговорното лице на приредувачот на 
посебната игра на среќа за стопански престап од 
став 1 на овој член. 

Член 41 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанинот кој учествува во посеб-
ните игри на среќа спротивно на одредбите на 
член 28 на овој закон, како и одговорното лице 
во играчницата кое ќе дозволи на југословенски 
државјанин и на лица вработени во играчницата 
да учествуваат во посебните игри на среќа. 

Член 42 
За стопански престап од член 37 на овој за-

кон може, покрај паричната казна, да се изрече 
и заштитна мерка одземање на предметите со 
кои е извршен престапот, односно прекршокот, 
како и мерка за одземање на имотната добивка. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
•Издадените одобренија за игри на среќа до 

влегувањето во сила на овој закон: 
— со утврден рок, остануваат во сила до ис-

текот на рокот а најдоцна до 2 години; 
— без утврден рок, престануваат да важат, со 

исклучок на одобренијата за посебните игри на 
•среќа кои остануваат во сила најдоцна до кра-
јот на 1983 година. 

Член 44 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за игри на среќа („Служ-
бен весник на СРЖ" број 40/72). 

Член 45 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

297. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 

Се прогласува Законот за правосудниот испи". 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година. 

Бр. 08-18.14 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ. 
Љупчо Арсов, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 

Член 1 
Правосудниот испит се полага заради про-

верка на стручната оспособеност на дипломира-
ните правници за самостојно вршење на опреде-
лени должности, работи и работни задачи. 

Член 2 
Право на полагање правосуден испит стекну-

ваат дипломираните правници кои работеле една 
година на правни работи во: редовните судови, 
судовите на здружениот труд, јавните обвинител-
ства, јавните правобранителства, општествениот 
правобранител на самоуправувањето, органите за 
водење на постапката по прекршоците и во адво-
катските канцеларии, односно адвокатските работ-
ни заедници (во натамошниот текст: правосудни 
органи). 

Правосуден испит можат да полагаат и дип-
ломирани правници кои работеле две години на 
правни работи во други државни органи, организа-
ции на здружен труд и други самоуправни орга-
низации и заедници и во други организации. 

Член 3 
Правосудните органи можат да примаат на 

практика дипломирани правници кои се на работа 
во други државни органи, организации на здру-
жен труд, други самоуправни организации и заед-
ници и во други организации, по предвидената 
проверка на практичните знаења, ако практиката 
им е потребна за стручно оспособување и за стек-
нување услови за полагање на правосудниот ис-
пит. 

, Правосудните органи можат да примаат со со-
одветен надоместок, определен со самоуправниот 
општ акт на органот, на практика и дипломирани 
правници кои не се на работа к а ј органите и ор-
ганизациите од став 1 на овој член ако практиката 
им е потребна за стручно оспособување и за стек-
нување услови за полагање на правосудниот ис-
пит. 

Практиката од ставовите 1 и 2 на овој член е«3 

изведува непрекинато, со полно работно време и 
трае една година. 

Член 4 
Правосудниот испит се состои од писмен и ус-

тен дел. 
Писмениот дел од правосудниот испит се по-

лага по предметите кривично и граѓанско право. 
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Усниот дел од правосудниот испит се полага по 
предметите. 

1) општествено уредување на СФРЈ и СРМ и 
организација на правосудството, 

2) кривично право (материјално и процесно), 
3) граѓанско право (материјално и процесно), 
4) стопанско право, 
5) трудово .право и 
6) управно право. 

Член 5 
Програмата за полагање на правосудниот ис-

пит по предметите од член 4 ја пропишува функ-
ционерот кој раководи со републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на правосудството. 

Член 6 
Правосудниот испит се полага пред испитна 

комисија која се состои од претседател и четири 
члена. 

Претседателот, членовите на испитната коми-
сија и нивните заменици ги именува функционе-
рот кој раководи со републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на правосудството. 

Во решението за именување на претседател, . 
членови на испитната комисија и нивни заменици 
се определуваат и предметите по кои тие ги ис-
питуваат кандидатите. 

Мандатот на претседателот, членовите на ис-
питната комисија и нивните заменици трае две 
години. 

Член 7 
Стручните и административните работи на ис-

питната комисија се вршат во републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на правосуд-
ството . 

Член 8 
Испитот се полага во: фебруарска, априлска, 

јунска, октомвриска и декемвриска испитна сесија. 
Пријава за полагање на правосудниот испит се 

поднесува до републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на правосудството. 

Кон пријавата се приложува доказ за завршен 
правен факултет и за времето поминато на правни 
работи. 

Пријавата со прилозите се поднесува најдоцна 
еден месец пред испитната сесија во која кандида-
тот ќе го полага испитот. 

Член 9 
Функционерот кој раководи со републичкиот 

орган на управата надлежен за работите на пра-
восудството со решение утврдува дали кандидатот 
ги исполнува условите за полагање на правосуд-
ниот испит. 

Против решението со кое е одбиено барањето 
за полагање на правосудниот испит, не е дозво-
лена жалба, а- може да се поведе управен спор. 

Член 10 
Кандидатот на кого му е дозволено полагање 

на правосудниот испит ќе се извести за времето 
и местото на полагањето на испитот најдоцна 15 
дена пред определениот рок. 

Член И 
Полагањето на правосудниот испит започнува 

со полагање на писмениот дел од испитот по пред-
метите кривично право и граѓанско право. 

На писмениот дел од испитот, кандидатот ре-
шава определен случај од практиката со примена 
на прописите од соодветната област. 

Член 12 
При полагањето на писмениот дел на право-

судниот испит кандидатот може да се служи само 
со закони и други прописи во кои не се содржани 
објаснувања, коментари и слично. 

Времето за изработка на писмената задача, 
одделно за секој предмет, изнесува по седум часа 
непрекинато. 

На писмениот дел од правосудниот испит за-
должително присуствува член на Испитната коми-
сија или негов заменик. 

Член 13 
Усниот дел од правосудниот испит се полага 

најдоцна осум дена по завршувањето на послед-
ниот писмен испит. 

Усниот дел од испитот е јавен. 

Член 14 
По завршувањето на испитот, според резулта-

тот што кандидатот го покажал на' писмениот и 
усниот дел,. испитната комисија со мнозинство гла-
сови одлучува дали кандидатот го положил, однос-
но не го положил испитот. 

Претседателот на испитната комисија, по завр-
шувањето на испитот му го соопштува резултатот 
на кандидатот. 

За положениот правосуден испит, републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на пра-
восудството на кандидатот кој го положил испи-
тот му издава уверение за положен правосуден ис-
пит, што го потпишува претседателот на испитната 
комисија. 

Член 15 
Кандидатот кој на испитот не покажал задо-

волителни резултати најмногу од два предмети 
може да- полага поправен испит. 

Кандидатот кој не покажал задоволителни ре-
зултати на повеќе од два предмети, не го положел 
правосудниот испит. 

Ако кандидатот покажал незадоволителни ре-
зултати од предметот за кој се полага и писмен и 
устен дел на правосудниот испит, поправен испит 
од тој предмет полага писмено и усно. 

Член 16 
Кандидатот кој во целост не го положил пра-

восудниот испит може повторно да го полага по 
истекот на шест месеци сметано од претходното по-
лагање. 

Кандидатот кој не го положи испитот по втор-
пат, може испитот да го полага по истекот на една 
година сметано од претходното полагање. 

На кандидатот кој не го положил правосудниот 
испит, функционерот кој раководи со републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на пра-
восудството може да му одобри повторно полагање 
на правосудниот испит во рок покус од рокот пред-
виден во ставовите 1 и 2 на овој член, ако за тоа 
постојат особено оправдани причини. 

Член 17 
Кандидатот кој не ќе дојде во определениот 

ден на полагање на правосудниот испит или пред по-
четокот на испитот изјави дека се откажува од 
полагањето, се смета дека правосудниот испит не 
го полагал. 

Кандидатот кој во текот на полагањето без 
оправдани причини се откажал од испитот, се сме-
та дека не го положил правосудниот испит. 

Член 18 
Ако во текот на полагањето на правосудниот 

испит настанат оправдани причини поради кои кан-
дидатот не може да го продолжи полагањето на 
испитот, ќе се прекине испитот за определено вре-
дне, кое не може да биде подолго од шест месеци. 

За прекинување на испитот од став 1 на овој 
член одлучува комисијата. 

Решение за продолжување на испитот донесу-
ва комисијата по молба од кандидатот. Молбата се 
поднесува во рок од осум дена од престанокот на 
причините за одлагање на испитот, но најдоцна 
во рок од шест месеци. 

Ако кандидатот не поднесе молба за продол-
жување на испитот во рокот определен во став 3 
на овој член ќе се смета дека испитот не го по-
ложил. 
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Против решението на Комисијата од став 4 на 
овој член, кандидатот може да поднесе жалба до 
функционерот кој раководи со републичкиот? орган 
на управата надлежен за работите на правосуд-
ството. 

Во продолжувањето на испитот, кандидатот не 
го полага оној дел од испитот што го полагал до 
одлагањето. 

Член 19 
За текот на испитот се води записник во кој 

се внесуваат следниве податоци: име и презиме на 
кандидатот, состав на комисијата, време на пола-
гањето на испитот, испитни прашања по кои кан-
дидатот одговара, оценка за испитот и други по-
важни забелешки во текот на испитот. 

Кон записникот се приложуваат и писмените 
задачи на кандидатот. 

Записникот го потпишуваат, претседателот, чле-
новите и секретарот на комисијата. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на правосудството пропишува и води еви-
денција за полагањето на правосудниот испит. 

х Член 20 
На претседателот, членовите и секретарот на 

комисијата им припаѓа надоместок за работата во 
комисијата. 

Висината на надоместокот ја определува фун-
кционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на правосуд-
ството. 

Средствата за работа на Комисијата се обез-
бедуваат во .пресметката на средствата на репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на правосудството. 

Член 21 
Трошоците за повторното полагање паѓаат на 

товар на кандидатот кој е должен да ги уплати на 
соодветна сметка на републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на правосудството. 

На кандидатот кој не извршил уплата на тро-
шоците нема да Му се дозволи повторно полагање 
на правосудниот испит. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Со правосудниот испит, во смисла на, овој за-

кон, се изедначува судскиот или адвокатскиот ис-
пит, положен според прописите што биле во важ-
ност до влегувањето во сила на овој закон, како и 
другите испити кои според поранешните прописи 
биле изедначени со судскиот или адвокатскиот 
испит. 

Член 23 
Со положениот правосуден испит се изедна-

чува испитот што офицерите на правната служба 
и воените службеници на Југословенската народна 
армија, како дипломирани правници, ќе го поло-
жат за чин мајор, односно Боен службеник од III 
класа на правната служба, според програмата што 
ги опфаќа и предметите наведени' во член 4 на 
овој закон. 

Член 24 
Со лицата кои положиле правосуден испит се 

изедначуваат во правата: 
1. Лицата кои како дипломирани правници се 

избрани, односно именувани до 1 јануари 1959 го-
дина за судија, арбитар на државна арбитража, 
јавен или воен обвинител, јавен правобранител или 
нивен заменик или помошник, секретар или виши 
референт или советник на врховен суд, и кои на 
овие должности поминале повеќе од шест години; 

2. Лицата кои како дипломирани правници се 
именувани, односно назначени до 1 јануари 1959 
година за вршење на истражни и извидил рабо-
ти во службата за јавна или државна безбедност 
и кои на овие работи работеле повеќе од пет го-
дини; 

3. Лицата кои до денот на влегувањето во сила 
на овој закон како дипл ом рф а ни правници рабо-
теле пет години на правни работи во Југословен-
ската народна армија, односно во други органи или 
организации и положиле, испит за чин капетан или 
повисок чин на офицер на правната служба; 

4. Лицата кои вршеле функција: судија на Со-
јузниот суд, сојузен јавен обвинител и неговите 
заменици, сојузен јавен правобранител, судии на 
врховните судови на републиките и покраините, 
судии на стопанските судови на републиките и по-
краините, постојани судии на судовите за здруже-
ниот труд на републиките и покраините, јавни об^ 
винители и нивните заменици на републиките и 
покраините, јавни правобранители на републиките 
и покраините и редовните и вонредните професо-
ри по правните науки на правните факултети. 

Член 25 
Функционерот кој раководи со републичкиот 

орган на управата надлежен за работите на право-
судството на барање од лицата кои стекнале пра-
во според членовите 22, 23 и 24, донесува реше-
ние за установување на правата што им припаѓаат 
врз основа на овие одредби. 

Член 26 
Се овластува функционерот кој раководи со 

републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на правосудството да донесе поблиски про-
писи за начинот на вршење на практиката на дип-
ломираните правници во правосудните органи во 
рок од шест месеци по влегувањето во сила на 
овој закон. , 

Член 27 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за правосудниот испит 
(„Службен весник на СРМ" број 40/72). 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на' објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

298. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 

од Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА 

СТАНУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за самоуправните интересни за-
едници на станувањето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-иолитичкиот собор, одржани на 15 
јули 1980 година. 

Бр. 08-1870 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗА-

ЕДНИЦИ НА СТАНУВАЊЕТО 

Член 1 
Во Законот за самоуправните 'интересни заед-

ници на станувањето („Службен весник на СРМ", 
бр. 49/74 и 9/78) во член 1 зборовите: „(плаќање при-
донес на заедниците" се заменуваат со зборовите: 
„издвојување и здружување на средства за станбе-
на изградба". 

Член 2 
Во член 2 зборовите: „работниците вработени 

ка ј работните луѓе кои работат со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните и користат допол-
нителен труд на други лица, граѓанските правни 
лица и пензионерите" се бришат и се додаваат два 
нови става, кои гласат: 

„Работните луѓе кои самостојно вршат дејност 
со личен труд со средствата на трудот во сопстве-
ност на граѓаните, работните луѓе кои со личен 
труд самостојно вршат професионална дејност и 
работниците што тие ги вработуваат, ги задоволу-
ваат своите лични и заеднички потреби во стан-
бената област со издвојување и здружување на 
средства за станбена изградба. 

Своите лични и заеднички потреби во станбе-
ната област корисниците на пензија и други права 
од инвалидското осигурување не ги остваруваат во 
рамките на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија". 

Член 3 
Во член 5 точка 6 зборовите: „ги одржува" се 

заменуваат со зборовите: „одржувањето на". 
Точка 8 се менува и гласи: 
„8. ги утврдува основите и мерилата на издво-

јување на средствата за станбена изградба,". 
* Точка 9 се менува и гласи: 

„9. ги утврдува основите и мерилата за уче-
ство на работните луѓе и граѓаните во станбената 
изградба 'со сопствени средства и со здружување 
на сопствени средства со општествени средства за-
ради решавање на станбеното прашање, како и за 
враќање на сопствените средства,". 

Точка 14 се менува и гласи: 
„14. ги утврдува условите за давање на кре-

дити за изградба и купување на семејна станбена 
зграда или стан во сопственост од здружените 
средства со кои располагаат организациите и заед-
ниците,". 

Член 4 
Во член 10 став 1 точката 5 се менува и гласи: 
„5. одлучува за основите на издвојување на 

средства за станбена изградба,". 
По точка 6 се додава нова точка 6а, која гласи: 
„6а, одлучува за висината на станарината,". 

Член 5 
Во член 12 став 1 зборовите: „висината на 

стапката на придонесот" се заменуваат со зборо-
вите: „на основите и мерилата за издвојување на 
средства за станбена изградба". 

Член 6 
Називот на дел II „Средства на заедницата на 

станувањето" се менува и гласи: „Средства за стан-
бена изградба". 

Член 7 
Член 15 се менува и гласи: 
„Работниците во основните организации на 

здружениот труд и во другите самоуправни орга-
низации и во работните заедници (во натамошниот 
текст: организации и заедници) издвојуваат и здру-
жуваат средства за станбена изградба, и тоа: 

— за задоволување на станбените потреби на 
работниците и работните луѓе, и 

— за задоволување на станбените потреби на 
работниците од оние организации на здружениот 

труд кои не располагаат со потребните средства за 
таа цел, за учесниците во Народно-ослободителна-
та војна и за надоместување на дел од станари-
ната на работните луѓе и граѓаните со пониски до-
ходи.". 

, Член 8 
Член 16 се менува и гласи: 
„Работниците издвојуваат и , здружуваат сред-

ства за станбена изградба 'во согласност со планот 
на заедницата на станувањето, донесен врз основа 
на оценетите станбени потреби на организациите и 
заедниците.". 

Член 9 
Член 17 се менува и гласи: 
„Средства за стамбена изградба во рамките на 

заедницата на станувањето обезбедуваат работни-
ците од доходот и чистиот доход на организациите 
и заедниците.". 

Член 10 
По член 17 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 17-а 
Средствата од член 16 на овој закон што ра-

ботниците ги издвојуваат од доходот и чистиот до-
ход ги здружуваат со самоуправна спогодба во 
рамките на заедницата на станувањето.". 

Член 11 
Член 18 се менува и гласи: 
„За станбена изградба се користат и средства 

на општествено-политичките заедници, средства 
кои по завршната сметка ги издвојуваат организа-
циите и заедници, сопствени средства на работните 
луѓе: средства од ануитетите по кредитите за стан-
бена изградба, средства од амортизација на стан-
бените згради <њ становите во општествена сопстве-
ност, од кредити и други средства.". 

Член 12 
По член 18 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 18-а 

Со самоуправната спогодба за основање на за-
едницата на станувањето се уредува намената и 
начинот на користењето на средствата за станбена 
изградба што ги издвојуваат и здружуваат работ-
ниците од организациите и заедниците согласно со 
одредбите на овој закон. 

Член 18-6 
Работниците во организациите и заедниците 

здружуваат и сопствени средства со општествени 
средства заради добивање на стан на користење во 
општествена сопственост. 

Со самоуправен општ акт на заедницата на ста-
нувањето се утврдуваат условите за здружување 
на сопствените средства на работниците со сред-
ствата со кои управува заедницата на станувањето. 

Со самоуправен општ акт на заедницата на ста-
нувањето се утврдуваат основите за учество на ра-
ботниците со сопствени средства при добивањето 
на стан на користење по основ на солидарност.". 

Член 13 
Член 21 се менува и гласи: 
„Со . договорот за основите на општествениот 

план на општината се определува најниската стап-
ка на средствата што работниците на организации-
те и заедниците ќе ги издвојуваат за станбена из-
градба од чистиот доход на организациите, односно 
од доходот на заедниците.". 

Член 14 
Член 22 се менува и гласи: 
„Со самоуправната спогодба во рамните на за-

едницата на станувањето се утврдуваат основите, 
висината и начинот на издвојувањето на средст-
вата за станбена изградба по основ на солидарност 
од доходот на организациите и заедниците.". 
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Член 15 
Член 23 се менува .и гласи: 
„Средствата наменети за решавање на станбе-

ните потреби на работниците од организациите и 
заедниците кои не располагаат со потребните сред-
ства за оваа намена се враќаат под услови и на 
начин утврдени со самоуправната спогодба од член 
22 на овој закон и се користат за датите намени.". 

Член 16 
По член 23 се додаваат четири нови члена, кои 

гласат: 
„Член 23-а 

Самоуправната интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување .на Македонија 
издвојува средства за решавање на станбените по-
треби на корисниците на пензија и други права од 
инвалидска го осигурување. 

Основица за издвојување на средствата од став 
1 на овој член претставува износот .на исплатените 
пензии и инвалидските надоместоци. 

Обемот на средствата и начинот на користење 
на средствата се утврдуваат со самоуправен општ 
акт на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување Македо-
нија. 

Самоуправната интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
дел или сите средства издвоени за станбена из-
градба може да ги здружи во заедницата на ста-
нувањето. 

Член 23-6 
Работните луѓе кои самостојно вршат дејности 

со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани, работните луѓе кои со личен труд са-
мостојно вршат професионална дејност и работ-
ниците што тие ги вработуваат преку нивните здру-
женија со синдикалната организација и стопанска-
та комора склучуваат колективен договор, со кој 
се утврдува обемот, намените и начинот на здру-
жувањето на средствата за станбена изградба во 
заедницата на станувањето. 

Член 23-в 
Со статутот на заедницата на станувањето се 

утврдува начинот на управувањето со средствата 
што Самоуправната интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани, р а б о т н и т е луѓе кои со личен труд са-
мостојно вршат професионална дејност и работ-
ниците што тие ги вработуваат ги здружуваат во 
заедницата за станувањето. 

Член 23-г 
Пресметувањето и уплатувањето на средствата 

за станбена изградба се врши според прописите за 
данокот .на доход на организациите на здружениот 
труд.". 

Член 17 
Во член 29 точка 3 на крајот запирката се 

брише и се додаваат зборовите: „и одлучуваат за 
користење и употреба на заедничките простории". 

Член 18 
Во текстот на Законот за самоуправните инте-

ресни заедници на станувањето зборот „становање" 
со различно членување се заменува со зборот 
„станување" со соодветно членување. 

Член 19 
Самоуправните општи акти за издвојување на 

средства за станбена изградба склучени до влегу-
вањето во сила на овој закон, ќе се усогласат со 
одредбите на овој закон најдоцна до 31 декември 
1980 година. 

Член 20 
Се овластува Законодавночправната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да утврди пречистен текст на Законот за 
самоуправните интересни заедници на станува-
њето. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1981 година. 

299. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за посебниот данок на промет 
на производи и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 јули 1980 година. 

Бр. 08-1647 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ> 
Љупчо Арсов, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги-пречистен текст („Службен ве-
сник на СРМ" број 39/77, 42/77, 41/78, 24/79 и 37/79), 
во Тарифата за посебниот републички данок на 
промет, Тарифен број 1, став 2 во точка 3, на кра-
јот, точката се заменува со запирала и се додава 
нова точка, која гласи: 

„4) промет на значки, медалјони, златници, 
сребреници, плакети, придодатоци и слично, што се 
издаваат: 

— по повод историски културни наста,ни од 
значење за развојот на социјализмот и развојот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и 

— по повод одржување на олимписки игри, 
светски, европски и пошироки меѓународни регио-
нални игри и натпревари. 

Издавачот, односно увозникот е должен, пред 
нивното пуштање во промет, да прибави мислење 
од републичкиот орган на управата надлежен за 
работите' на финансиите за тоа дали се во пра-
шање производи од оваа точка. За производите од 
оваа точка издадени во друга република, односно 
покраина што се наоѓаат во промет на територи-
јата на Социјалистичка Република Македонија ва-
жи мислењето издадено од надлежниот орган на 
соодветната република, односно покраина". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија".' 
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ЗОО. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОСНОВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЈА ЗА 
ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за основање на организација за 
приредување игри на среќа, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година. 

Бр. 08-1815 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 1 
Во Законот за основање на организација за при-

редување игри на среќа („Службен весник на СРМ" 
број 46/72), членот 6 се менува и гласи: 

„Приходите од игрите на среќа што ќе ги оства-
рува Дотацијата на Македонија од приредувањето 
игри на среќа, самостојно или заеднички со орга-
низации на лотариите на републиките и автоном-
ните покраини, по одбивањето на делот за исплата 
на добивките, ќе се водат на посебна сметка — 
приходи од игри на среќа. 

За распределба на приходите од игри на среќа 
се образува Совет за лотарија". 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Советот за лотарија го сочинуваат претстав-

ници на: 
— Собрание на СР Македонија 3 члена 
— Републичката конференција на 

ССРН Македонија 5 члена 
— Сојузот на синдикатите на Ма-

кедонија 2 члена 
— Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за социјална 
Заштита 2 члена 

— Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на физичката 
,култура 2 члена 

— Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија 1 член 

— Сојузот на здруженијата на бор-
ците од НОВ на СР Македонија 1 член 

— Лотаријата на Македонија 1 член 
/ 

Претставниците од став 1 на овој член се име-
нуваат за време од 2 години". 

Член 3 
По членот 7 се додаваат 4 нови члена, кои гла-

сат: 
„Член 7-а 

Советот за лотарија донесува деловник за сво-
јата работа. 

Член 7-6 
Советот за лотарија има претседател кој се 

избира од неговите членови, за време од една го-
дина. 

Член 7-в 
Стручните и административните работи на Со-

ветот ги врши Лотаријата на Македонија. 

Член 7-г 
Приходите од игри на среќа се распоредуваат 

за социјално-хуманитарните дејности и за разво-
јот на физичката култура, како и за надоместок на 
Лотаријата на Македонија за приредувањето на 
игрите на среќа. 

Советот за лотарија од приходот од член 6 на 
овој закон им распределува: на Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — за учество во финансирањето на социјално-
хуманитарните дејности, и на општинските само-
управни интересни заедници за физичка култура 
— за учество во финансирањето на изградбата, 
доградбата и инвестиционото одржување на објек-
тите за физичка култура. 

Надоместокот на Лотаријата на Македонија се 
утврдува со договор што се склучува меѓу Сове-
тот за лотарија и Лотаријата на Македонија". 

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

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

301. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВО 
Се прогласува Законот за изменување на Зако-

нот за ловство, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 јули 1980 година. 

Бр. 08-1649 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВО 

Член 1 
Во Законот за ловство („Службен весник на 

СРМ" број 5/73 и 17/73) член 26 став 2 се менува и 
гласи: 

„За уништен волк се плаќа и парична награда 
чија висина ја утврдува Извршниот совет на Со-
бранието на Социј а листичка Република Македонија, 

Средствата за парична награда од став 2 се 
обезбедуваат во Републичкиот буџет". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
циј а листичка Република Македониј а ". 
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302. 
Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и точка 
3 од Одлуката на Собранието на СРМ за формира-
ње на Совет за просторно планирање („Службен 
весник на СРМ" број 15/76), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСТОР-

НО ПЛАНИРАЊЕ 

Поради истек на времето за кое се именувани, 
се разре! чуваат претседателот и членовите на Со-
ветот за т росторно планирање: 

а) пр: ^седателот - ч 
Мориц Романо, 
б) членовите: 
Горѓи Влашки, 
Абдул Војника, 
Ристо Галиќ, 
Павле Георгиевски, 
д-р Трајче Труј оски, 
Алексадар Грков, 
Михаел Данев, 
Бекир Жута, 
Заре Лазаревски, 
инж. Стојан Маткалиев, 
Љубинка Малечкова, 
Владо Муратовски, 
инж. Томислав Папеш, 
Никола Петровски, 
д-р Боривое Соколовски, 
д-р Видое Стефановски, 
Павле Тасевски, 
инж. Нико Тозија, 
д-р инж. Ѓорѓи Филиповски, 
инж. арх. Борис Чипан, 
д-р Ксенте Богоев, 
д-р Тодор Митрев, 
Борислав Росиќ, 
Никола Пановски, 
Љубе Зафировски, 
Тодор Паскали, 
Јаким Петровски, 
д-р Митко Панов, 
инж. арх. Тихомир Арсовски и 
Добри Дадевски. 
За претседател и членови на Советот за про-

сторно планирање се именуваат: 
а)#за претседател 
Мориц Романо, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на СРМ, 
б) за членови: 
Абдурахман Искендер, директор на ООЗТ во 

ГРО „Трудбеник" — Охрид, 
Љубен Батковски, претседател на Собранието 

на општината Охрид, 
Никола Горичан, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор на Собранието на СРМ, 
Нада Герасимова, пом. г. инженер за подготов-

ки на РЗ на ГРО „Маврово" — Скопје, 
Зоте Груевски, член на Претседателството на 

РК ССРНМ, 
Трајко Демников, раководител на Службата за 

развој при ЖТО — Скопје, 
Бекир Жута, судија на Уставниот суд на Ма-

кедонија, 
Блашко Јаневски, ' претседател на Соборот на 

општините на Собранието на СРМ, 
Иван Јорданов, претседател на ИС на Собра-

нието на општината Кочани, 
Меметрешат Елези, претседател на ИС на Со-

бранието на општината Тетово, 
Мишо Миловски, потпретседател на ИС на Со-

бранието на град Скопје, 

Мито Марковски, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за индустрија, 

Томе Малевски, член на Претседателството на 
Советот на ОСМ, 

м-р Тодор Невеселов, претседател на Претседа-
телството на ЗЗПК „Македонија" — Скопје, 

д-р Глигор Поповски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

инж. арх. Свето Прокопиев, директор на Ин-
ститутот за студии и проектирање на ГП „Бетон" 
Скопје, 

инж. Томислав Папеш, член на ИС и реп. се-
кретар за урбанизам, 

инж. Гога Петковски, ген. директор на Сложе-
ната организација на здружениот труд „Водосто-
панство" Скопје, 

инж. арх. Љубо Пота, потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за урбанизам, 

д-р Боривое Соколовски, епидемиолог во Во-
ената болница Скопје, 

Павлина Топукова, потсекретар во Реп. завод 
за општествено планирање, 

Нико Тодоровски, генерален директор на За-
водот за осигурување на имоти и лица „Македо-
нија" — Скопје, 

инж. Христо Христоманов, член на ИС и реп. 
секретар за земјоделство и шумарство, 

инж. арх. Борис Чипан, редовен професор на 
Архитектонскиот факултет во Скопје, 

Стево Ќулумов, претседател на Собранието на 
општината Титов Велес и 

д-р Драган Шој левски, претседател на Репуб-
личкиот комитет за заштита на човековата око-
лина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1861 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

303. 
Врз основа на член 338 алинеја 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член "1 
став 2 од Законот за измени и дополнувања на За-
конот за републичката управа („Службен весник 
на СРМ" број 16/69), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕ-

ДАГОШКИ СОВЕТ 

Поради истек на времето за кое се именувани, 
се разрешуваат претседателот и членовите на Ре-
публичкиот педагошки совет: 

а) претседателот 
Бранко Петровски, 
б) членовите: 
Душко Абишевски, 
Љубица Стојменова, 
Благоја Димевски, 
Глигор Брашнарски, 
Димитар Герасимовоки, 
инж. Страхил Георгиев, 
Арсена Деспотовска, 
Слободанка Ѓурова, 
Златку Авни, 
Рија Зејнулаху, 
м-р Трајко Илиевски, 
Војислава Кадифкова, 
д-р Панче Кировски, 
Мишо Китановски, 
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Стамен Кумановски, 
д-р Воислав Крушевски, 
Лилјана Лабачевска, 
Лазар Лазаревски, 
•инж. Милка Маткалнева 
д-р Ѓорги Поповски, 
Јордан Радевски, 
Река Хамза, 
Драган Ристевски, 
Методија Соколовски, 
Хасан Хамди и 
Чедо Шаревски. 
За претседател и членови на Републичкиот 

педагошки совет се именуваат: 
а) за претседател 
д-р Митко Илиевски, вонреден професор на 

Филозофокиот факултет во Скопје, 
б) за членови: 
Ангелина Азеска, професор на ЕМУЦ — Ох-

рид, 
Тамара Арсовска, уредник во емисијата за об-

разование на РТС — Скопје, 
Бајрам Јусу фи, директор на Основното учи-

лиште „Чеде Филиповски" — Врапчиште, 
д-р Велимир Брезовски, вработен во Институ-

тот за национална историја, 
Михаил Бомбол, вонреден професор на Технич-

киот факултет во Битола, 
м-р Иван Глигоров, проф. на Педагошката ака-

демија „Гоце Делчев" во Штип, 
Јелена Димитриевиќ, член на Републичката 

конференција на ССММ, 
Јусуф Хамза, директор на Основното училиште 

„Тефејус" Скопје, 
Љубица Кумановска, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ, 
Соња Колишевска, професор на Педагошката 

академија „Климент Охридски" во Скопје, 
Таки Керамитчиевски, психолог во „ОХИС" 

Скопје, 
Никола Лазаревски, директор на Машинско-

металуршкиот училишен центар „Панче Арсов" при 
Рудници и железарница „Скопје" во Скопје, 

д-р Живко Мадевски, вонреден професор на 
Математичкиот факултет во Скопје, 

Никола Младеновски, директор на „Просветно 
дело" — Скопје, 

арх. Владимир Наумовски, делегат во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на СР Маке-
донија, 

Неџат Јашар, на работа во Собранието на СРМ, 
Олга Аровчанец, делегат во Соборот' на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ, директор на 
ОУ „11 Октомври" Скопје, 

Драгослав Ортаков, вонреден професор на Фа-
култетот за музичка и драмска уметност во Скопје, 

Ѓорги Поповски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, 

Јордан Радевски, директор на Центарот за 
марксистичко образование во Скопје, 

д-р Милчо Ристо, редовен професор на Факул-
тетот за физика во Скопје, 

Урин Старова, професор на Педагошката ака-
демија „Климент Охридски" во Скопје, 

Митко Станчевски, Завод за унапредување на 
предучилишното и основното образование и воспи-
тание во Прилеп, 

Мирко Србиновски, директор на Основното учи-
лиште „Климент Охридски" — Скопје, 

д-р прим. Стево Стровјанов, специјалист по 
инфективни болести во Здравствен дом — Т. Велес, 

Владимир Точковски, професор на Педагошка-
та академија во Битола, 

Велимир Таневски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија, 
на работа во ЖТО — Скопје, 

Панде Ташковски, член на Советот на Репуб-
ликата, 

Таип Емини, директор на Основното училиш-
те „Братство Единство" — Тетово, 

Ахмет Ха јд ари, директор на Гимназијата „Зеф 
Љуш Марку" во Скопје, 

Олга Шопова, директор на предучилишна уста-
нова во Штип, 

д-р Бојан Шоитрајанов, вонреден професор на 
Хемискиот факултет во Скопје и 

Сулејман Шакири, ВКВ работник — делегат 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1862 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

304. 
Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и точ-
ка 3 од Одлуката на Собранието на СРМ за обра-
зување Совет за научно и техничко творештво 
(„Службен весник на СРМ" број 14/75), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 15 
јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО И 

ТЕХНИЧКО ТВОРЕШТВО 

Поради истек на времето за кое се именувани, 
се разрешуваат претседателот и членот на Сове-
тот за научно и техничко творештво: 

а) претседателот 
д-р Благој Попов и 
б) членот 
Круме Стој невски. 
За претседател и член на Советот за научно и 

техничко "творештво се именуваат: 
а) за претседател 
д-р Славчо Бахчеванџиев, редовен професор на 

Факултетот за физика во Скопје и 
б) за член 
Јосиф Јорда новски, машински инженер од 

ООЗТ погон за железнички автосообраќај — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1863 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

305. 
Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка 'Република Македонија и член 
15 од Законот за заштита на Охридското, Пјреспан-
ското и Дојранското Езеро („Службен весник на 
СРМ" број 45/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ *И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИД-

СКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО 
ЕЗЕРО 

Се разрешува од должноста претседателот на Со-
ветот за заштита на Охридското, Преспанското и 
Дојранското Езеро 
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Владо Малевски, по негово барање поради пре-
зафатеност. 

За претседател на Советот за заштита на Ох-
ридското, Преспанското и Дојранското Езеро се 
именува 

д-р Горѓи Филиповски, редовен професор на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1864 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

306. 
Врз основа на член 338 алинеја 7 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
1 став 2 од Законот за измени и дополнувања на 
Законот за републичката управа („(Службен весник 
на СРМ" број 16/69), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

За потпретседател на Републичкиот комитет за 
енергетика се именува 

инж. Петар Василевски, директор на Организа-
цијата за изградба на термоелектрана и рудници 
— „Осломеј". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1865 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

307. 
Врз основа на член 338 алинеја 7 на Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
1 став 2 од Законот за измени и дополнувања на 
Законот за републичката управа („Службен вес-
ник на СРМ" број 16/69), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 14 ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

Се разрешуваат од должноста членовите на 
Републичкиот (комитет за енергетика: 

Велимир Гиновски, 
Ристо Галиќ, 
Гаврил Гаврил ски, и 
инж. Петар Василевски 
За членови на Републичкиот комитет за енер-

гетика се именуваат: 
одаш. инж. Стамат Шандуловски, пом. генера-

лен директор на ХЕК „Југохром" — Јегуновце, 
инж. Љупчо Тасевски, потсекретар во Репуб-

личкиот секретаријат за урбанизам, 
м а т . инж. Михајло Костовски, на работа во 

„Макпетрол" — Скопје, 

инж. Иван Пешев, електроинженер на работа 
во „Хидроележтро" — Скопје :х 

д-р Јордан Поп Јорданов, редовен професор на 
Електротехничкиот факултет во Белград. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1866 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

308. 
Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
144 став 2 од Законот за патишта („Службен вес-
ник на СРМ" број 15/80), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВ-
НИОТ ОДБОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧ-
КА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА ПАТИШТА 

За членови на Иницијативниот одбор за осно-
вање на Републичка самоуправна интересна заед-
ница за патишта се именуваат: 

Саве Габовски, делегат на Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, претседател 
на Одборот за општествено-економски односи и 
развојна политика, 

Ариф Арифи, делегат на Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, 

ѓорѓи Тодов, претседател на Собранието на 
општината Гевгелија, делегат во* Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, 

Михајло Дуле, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, 

Крсте Нелковски, член на Претседателството 
на РК на ССРНМ, 

Мерџана Поповска, секретар на Соборот за 
сообраќај и врски при Стопанската комора на Ма-
кедонија, 

Владимир Шахов, помошник ген. директор на 
ГП „Маврово" — Скопје, 

м-р Љубомир Тодоровски, пом. секретар во Ре-
публичкиот секретаријат за сообраќај и врски, 

Коце Јаневски, претседател на Советот за па-
тишта и член на Советот на Републиката, 

Милан Георгиевски, дипл. правник, вработен 
во „Македонијапат" — Скопје, 

Оливера Цветановска, претседател на Репуб-
личкиот одбор на Синдикатот на работниците за 
сообраќај и врски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1867 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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309. 
Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, член 
106 точка 2 од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ" број 17/79) и член 42 од За-
конот за судовите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ" број 41/75), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ 
СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ИЗБОР НА ПО-

СТОЈАНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат од должноста судии на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје: 

Владимир Марина и 
Бранко Ордановски. 
Се избираат за постојани судии на Основниот 

суд на здружениот труд во Скопје: 
Владимир Марина и 
Бранко Ордановски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1868 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

310. 
Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
42 од Законот за судовите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" број 41/75), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 15 
јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВ-
НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШТИП 

За постојан судија на Основниот суд на здру-
жениот труд во Штип се избира 

Миливој Треневски, дипл. правник, пом. на 
општествениот правобранител на самоуправување-
то во Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1869 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

З И . 
Врз основа на член 26 од Законот за музејска-

та дејност („Службен весник на СРМ" број 25/79), 
.Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ НА МА-

КЕДОНИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА 
МУЗЕЈОТ, 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Историскиот музеј на Македонија, донесена на 23 
април 1980 година, со која за директор на Исто-
рискиот музеј на Македонија е избран 

Трпко Пандовски, дипломиран историчар од 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1859 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

312. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И 
ГЛАС ВО СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР 

НА ЦЕНТАРОТ 

Се дава со-гласност на Одлуката на Советот 
на Центарот за слух, говор и глас во Скопје, до-
несена на 11 јуни 1980 година, со која за директор 
на Центарот е избрана Славка Каленикова, дипло-
миран економист од Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1858 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот .на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор. 
Ката Лахтова, е. р. 

313. 
Врз основа на член 6 од Законот за наградата 

„25 Мај" („Службен весник на СРМ" број 16/80), 
Собранието на Социјалистичка Република „Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Онштествено-политичкиот собор, одр-
жани на 15 јули 1980 година, донесе 

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

ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „25 МАЈ" 

За членови на Одборот за доделување на на-
градата „25 Мај" се именуваат: 

Страте Арсовски, претседател на Атлетскиот 
сојуз на Македонија и член на Претседателството 
на Конференцијата на Сојузот за физичка култу-
ра на Македонија — Скопје, 

Борис Алексовски-Карче, член на Советот на 
Републиката, 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 1 

Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 
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Благоја Георгиевски, активен кошаркар на Ко-
шаркарскиот клуб „Работнички" — Скопје, 

. Милорад Думбаловски, претседател на Одбој-
карскиот сојуз на Македонија (потпретседател на 
Собранието на општината Прилеп), 

м-р Катица Димова, виши предавач на Факул-
тетот за физичка култура во Скопје, 

Јованка Дојралиева, член на Претседателство-
то на ОСММ, студент на Економскиот факултет 
во Скопје, 

Идриз Идризи, претседател на Општинската 
конференција на ССРНМ — Тетово, 

Заре Лазаревски, заменик републички јавен 
обвинител, 

Панче Миркуловски, член на Претседателство-
то на „Партизан" на Македонија — Скопје, 

Петар Ристевски, член на Претседателството на 
Смучарскиот клуб „Мечкин камен" во Крушево и 

инж. Јован Секиревски, активен шахист на Ша-
хова киот клуб „Студент" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1854 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

314. 
Врз основа на член 52 од Законот за Народ-

ната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 36/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА 

Поради избирање на нови должности, се раз-
решуваат од должноста членовите на Советот на 
Народната банка на Македонија: 

Тахир Кадриу и 
Љупчо Канта лов. 
За членови на Советот на Народната банка на 

Македонија се именуваат: 
Драган Јосифовски, генерален директор на Фа-

бриката за трикотажа и конфекција „Киро Фетак" 
Куманово, 

Дестан Сулејмани, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Ангеле Косевски, директор на „Охридска трго-
вија" Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1855 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

315. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 15 јули 1980 -година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО НАУЧ-
НИТЕ И ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

За претставници на општествената заедница во 
комисиите за изготвување предлог за избор на 
индивидуален работоводен орган во научните и 
високообразовните организации се именуваат: 

— На Факултетот за физичка култура во 
Скопје: 

д-р Миле Миланов, претседател на СИЗ за фи-
зичка култура на град Скопје и 

Димитрија Никол овски, секретар на Секрета-
ријатот за народна одбрана на Собранието на оп-
штината Кисела Вода — Скопје; 

— На Факултетот за туризам и угостителство 
во Охрид: 

Глигор Келешовоки, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, директор на Сто-
панска банка во Струга и 

Џело Сулејмани, член на Советот на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, директор на ООЗТ 
„Отекс" — Охрид; 

— На Универзитетскиот центар за уметност во 
Скопје: 

Вангел Коџоман, член на МАНУ и 
Бонка Демирева, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор на Собранието на СРМ; 
— На Вишата земјоделска школа во Битола* 
инж. агр. Борис Обедниковски, делегат во Со-

борот на здружениот труд на Собранието на СРМ 
вработен во ЗИК „Пелагонија" — Битола и 

Методија Печиј аревски, претседател на Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на општи-
ната Прилеп; 

— На Вишата школа за социјални работници 
во Скопје: 

Милован Шиковски, помошник на републич-
киот секретар за здравство и социјална политика и 

Михаил Белдедовски, претседател на ИО на 
СИЗ на општината Центар, вработен во Сојузот 
на синдикатите на Македонија; 

— На ООЗТ Клиника за кардиологија: 
Трајче Кошевски, делегат во Ошптествено-по-

литичкиот собор на Собранието на СРМ и 
Чедомир Лакоски, секретар на ОК на СКМ 

„Центар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1856 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор. 
Ката Лахтова, е. р, 
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316. 
Брз основа на член 57 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на СРМ" број 
9/78), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општеетвено-нолитичкиот со-
бор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница 
во Комисијата за изготвување предлог за избор на 
директор на Заводот за рехабилитација на деца 
и младинци се именуваат: ' 

Трајче Божиновски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, машин-
ски техничар во „Алумина" — Скопје и 

Коста Петров, пом. на републичкиот секретар 
за труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1857 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
еа Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

317. 
Брз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 35 
од Законот за библиотекарската дејност („Служ-
бен весник на СРМ" број 17/74), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИО-
ТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Ц. О. СКОПЈЕ, 
НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РА-
БОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВА-

ЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 

Се дава согласност на Статутот на Народната 
и универзитетска библиотека „Климент Охрид-
ски" — Скопје, на одредбите што се однесуваат 
на работите од посебен општествен интерес и на 
учеството на претставниците на општествената за-
едница во одлучувањето по тие работи, што го 
донесоа работниците на Народната и универзитет-

ска библиотека „Климент Охридски" — Скопје 
на референдумот одржан на 8 декември 1979 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1833 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Опит тес тв ен о - п ол и тички о т 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

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

Социјалистичка Република Македонија и член 44 
од Законот за адвокатурата и другите видови на 
правна помош („Службен весник на СРМ" број 
6/72 и број 13/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, 
донесе 

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

СКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Се потврдува Статутот на Адвокатската комора 
на Македонија, што го донесе Собранието на Ад-
вокатската комора на 14 април 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1824 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Опаш тес тв ено -п оли тичкио т 
собор, 

Ката Лактова, е. р. 

319. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОС-
ТИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ВОДОСТОПАНСТВО-
ТО, ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И 
СТОЧАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ШУМАРСТВОТО, 
ПРЕРАБОТКАТА НА ДРВО И СООДВЕТНИТЕ 

ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за ос-
новање на Самоуправна интересна заедница на на-
учните дејности во земјоделството, водостопанство-
то, преработката на земјоделските и сточарските 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 
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производи, шумарството, преработката на дрво и 
соодветните трговски дејности, што ја донесе Со-
бранието на Заедницата на седницата одржана на 
27 јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1821 
15 јули 1980 ^година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општеетвено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

320. 
Брз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член В 
од Законот за самоуправните интересни заедница 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈ-
НОСТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО, СТАНБЕНО-
КОМУПАДНИТЕ ДЕЈНОСТИ, ИНДУСТРИЈАТА НА 
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ, СООБРАЌАЈОТ И 

ВРСКИТЕ И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ 
ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за ос-
новање на Самоуправна интересна заедница на на-
учните дејности во градежништвото, станбено-ко-
муналните дејности, индустријата на градежни ма-
теријали, сообраќајот и врските и соодветните 
трговски дејности, што ја донесе Собранието на За-
едницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1820 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општество но-политичкиот 

собор, 
Ката Лактова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

321. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО, 
СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ, ИНДУС-
ТРИЈАТА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ, СОО-

БРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ И СООДВЕТНИТЕ 
ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на научните дејности во градеж-
ништвото, станбено-комуналните дејности, индус-
тријата на градежни материјали, сообраќајот и 
врските и соодветните трговски дејности, што го 
донесе Собранието на Заедницата на седницата 
одржана на 27 јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1819 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

322. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОС-
ТИ ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА И КОЗМЕТИЧКАТА 
ИНДУСТРИЈА, ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА И СООДВЕТНИТЕ ТЕГОВСКИ 
ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за ос-
новање на Самоуправна интересна заедница на 
.научните дејности во Фармацевтската и козметич-
ката индустрија, здравството и социјалната зашти-
та и соодветните трговски дејности, што ја донесе 
Собранието на Заедницата на седницата одржана 
на 26 јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1831 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Онштес. зено-политичкиот 

собор, 
Ката ^ахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, ср. 
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323. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА И 
КОЗМЕТИЧКАТА ИНДУСТРИЈА, ЗДРАВСТВОТО 
И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И СООДВЕТНИТЕ 

ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ 
Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-

тересна заедница на научните дејности во фарма-
цевтската и козметичката индустрија, здравството 
и социјалната заштита и соодветните трговски деј-
ности, што го донесе Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 26 јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1832 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

324. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе г 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОС-
ТИ ВО РУДАРСТВОТО, ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА, 
МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА, НЕМЕТАЛИТЕ, 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИ-
ЈАТА И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за ос-
новање на Самоуправна интересна заедница на 
научните дејности во рударството, црната металур-
гија, металната индустрија, неметали^, електро-
стопанството, електроиндустријата и соодветните 
трговски дејности, што ја донесе Собранието на 
Заедницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1823 
15 јули 1980 година 

Скопј е 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лактова, е. р. 

325. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 3 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО РУДАРСТВОТО, ЦРНА-
ТА МЕТАЛУРГИЈА, МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА, 
НЕМЕТАЛИТЕ, ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО, ЕЛЕК-
ТРОИНДУСТРИЈАТА И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВ-

СКИ ДЕЈНОСТИ 
Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-

тересна заедница на научните дејности во рудар-
ството, црната металургија, металната индустрија, 
неметалите, електростопанството, електроиндустри-
јата и соодветните трговски дејности, што го до-
несе Собранието на Заедницата на седницата одр-
жана на 27 јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1825 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

326. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОС-
ТИ ВО ХЕМИСКАТА, ТЕКСТИЛНАТА, КОЖАР-
СКАТА И ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУС-
ТРИЈАТА ЗА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЈА И СООД-

ВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ 
Се потврдува Самоуправната спогодба за ос-

новање на Самоуправна интересна заедница на на-
учните дејности во хемиската, текстилната, кожар-
ската и гумарската индустрија, индустријата за 
целулоза и хартија и соодветните трговски дејнос-
ти, што ја донесе Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 27 јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1872 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, с.р. 
Претседател 

на Ооштествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 
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327. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ"ч 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ХЕМИСКАТА, ТЕКСТИЛ-
НАТА, КОЖАРСКАТА И ГУМАРСКАТА ИНДУС-
ТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЦЕЛУЛОЗА И ХАР-
ТИЈА И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на научните дејности во хемис-
ката, текстилната, кожарската и гумарската ин-
дустрија, индустријата за целулоза и хартија и 
соодветните трговски дејности, што го донесе Со-
бранието на Заедницата на седницата одржана на 
27 јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1873 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

328. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репу ве-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НА-
УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ВО-
ДОСТОПАНСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕ-
МЈОДЕЛСКИТЕ И СТОЧАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, 
ШУМАРСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА НА ДРВО И 

СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на научните дејности во земјодел-
ството, водостопанството, преработката на земјо-
делските и сточарските производи, шумарството, 
преработката на дрво и соодветните трговски деј-
ности, што го донесе Собранието на Заедницата 
на Седницата одржана на 27 јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1826 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Огг*ттест!зено-полит'ичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

329. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 11 
од Законот за организирање на дејност за унапре-
дување на образованието и воспитанието („Служ-
бен весник на СРМ" број 17/74), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО, НА 
ДЕЛОВИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЗАДА-
ЧИТЕ НА ЗАВОДОТ, САМОУПРАВУВАЊЕТО, УС-
ЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН И УС-
ЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 

СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ЗАВОДОТ 

Се дава согласност на Статутот на Републич-
киот завод за унапредување на образованието и 
воспитувањето, на деловите кои се однесуваат на 
задачите на Заводот, самоуправувањето, условите 
и постапката за именување на индивидуален ра-
ботоводен орган и условите што треба да ги ис-
полнуваат стручните работници на Заводот, што 
го донесоа работниците на Републичкиот завод за 
унапредување на образованието и воспитувањето 
во Скопје на референдумот одржан на 15 ноем-
ври 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1829 
3 5 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

330. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен ве-
сник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ ВО 
РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТСКИ 
ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУ-
КИ — СКОПЈЕ, НА ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУ-
ВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ 
И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВ-
НИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување на ООЗТ во Работна организација 
Универзитетски центар за математичко-технички 
науки '— Скопје, на делот со кој се уредува режи-
мот на зат типување на студии и учеството на сту-
дентите и претставниците на општествената заед-
ница во е. ^©управувањето, што го донесоа работ-

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

Претседател ' 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 
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нивите на Работната организација Универзите-гскм 
центар за м а т ем а тичк о - технички науки во Скопје 
на референдумот одржан на 7 декември 1978 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1828 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

331. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" број 49'74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-полигичкиот собор, одржани на 15 јули 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ, 
НА ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА 
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРА-
ВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Фа-
култет за драмска уметност во Скопје, на делот со 
кој се уредува режимот на запишување на студии 
и учеството на студентите и претставниците на оп-
штествената заедница во самоуправувањето, што 
го донесоа работниците на ООЗТ Факултет за 
драмски уметности во Скопје на референдумот 
одржан на 12 јануари 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1827 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Ошнтествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

332. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

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

ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува статутот на Општата самоуправ-
на интересна заедница на научните дејности, што 
го донесе Собранието на Заедницата на седницата 
одржана на 26 јуни 1978 год!,.,.а. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1817 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

333. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 9/78), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОПШТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИ-

ТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општа самоуправна интересна заедница на 
научните дејности, што ја донесе Собранието на За-
едницата на седницата одржана на 26 јуни 1978 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1818 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

334. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

средствата за пошумување на голините („Службен 
весник на СРМ", број 48/74), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Соборот на 
општините, одржани на 15 јули 1980 година, донесе 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРА-
МА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО 1979 

И 1980 ГОДИНА 

Во Финансиската програма за пошумување на 
голините во 1979 и 1980 година („Службен весник 
на СРМ" број 10/79) точка II се менува и гласи: 
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„Средствата за пошумување на годините за 
1979 и 1980 година се утврдуваат во изрос од НО 
милиони динари, и тоа 39,0 милиони динари за 1979 
година и 71,0 милиони динари за 1980 година, а се 
обезбедуваат од средствата на Републиката", 

II 
Во точка IV став 1 износите за 1980 година: во 

алинеја 1 „7.500.000л се заменува со „14.000.000", во 
алинеја 2 „16.000.000" се заменува со „27.000.000", 
во алинеја 3 „15.000.000" се заменува со „26.000.000" 
и во алинеја 5 „1.000.000" се заменува со 2.500.000". 

III 
Ова изменување на Финансиската програма 

влегува во сила осмиот ден од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Макед оргија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1816 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот .на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

335. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 109 
од Законот за системот на општественото планира-
ње и за Општествениот плаџ на Социјалистичка 
Република Македонија, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд, Соборот на оп-
штините и Општествено-Јполитичкиот собор, одр-
жани на 15 јули 1980 година, донесе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТ-
ВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 
1980 ГОДИНА 

1. Во Резолуцијата за политиката на оствару-
вање на Општествениот план на Социјалистичка 
Репу блика Македонија за периодот од 1976 до 1980 во 
1 9 8 0 година („Службен весник на СРМ" број 4 2 / 7 9 ) , во 
точка 2 став 2 процентот „од 6 , 0 до 6 , 5 ° / о " се заме-
нува со „околу 5 , 0 ° / о " , а процентот „ 7 , 5 ° / о " се за-
менува со процентот „ 5 , 5 ° / о " . 

Во став 4 процентот л 2 , 9 ° / о " се заменува со про-
центот „ 1 . 5 ° / о " . 

Во став 6 процентот „6,5%>" се заменува со „око-
лу 3°/о", а процентот „7,0°/о" се заменува со „око-
л у 4 ° / о " . 

Став 7 се менува и гласи: 
„Со реализација на политиката на цените ќе 

се настојува да се обезбеди растежот на цените 
на производителите да биде во рамките кои не ја 
загрозуваат конкурентната способност на стопан-
ството и остварувањето на мерките на стабилиза-
ционата политика, а растежот на цените на мало 
да не ги надмине рамките предвидени со догово-
рите за спроведување на политиката на цените и 
рамките со кои не се загрозува животниот стан-
дард на населението". 

2. Во точка 4 по потточката 4.1. се додава нова 
потточка 4.2., која гласи: 

„4.2. Доследно спроведување на договорената 
политика на стопанската стабилизација и обезбе-
дување на целосно спроведување на мерките свр-
зани со промената на курсот на динарот. 

Во оваа насока одредено место треба да имаат 
мерките кои одат кон тоа товарот од промената на 
курсот на динарот да го поднесат сите учесници во 
репродукциј ата. 

Дел од зголемените трошоци во репродукција-
та, поради повисоките цени при увозот на репро-
дукциони материјали, неодложно ќе мора да се 
компензира со ефектите што ќе се постигнат од 
зголемениот извоз на стоки и услуги. 

Истовремено, сите носители на активноста ќе 
вложуваат засилени напори дел од трошоците во 
репродукцијата да ги компензираат и со подобру-
вање на квалитатиЕНите фактори на стопанисува-
њето, односно со доследно применување на програ-
мите за штедење, сведување на потрошувачката во 
реални рамки, остварување на поусогласени одно-
си во распределбата на општествениот производ и 
доходот и друго. 

За оваа цел е неопходно личните доходи и на-
таму да се движат во зависност од остварениот до-
ход, а средствата за финансирање на општите оп-
штествени и заедничките потреби да се движат 
во договорените рамки". 

Постојните потточки 4.2. до 4.9. стануваат 4.3. 
до 4.10. 

Во потточка 4.2., која станува 4.З., се додава 
нова одредба под (5) која гласи: 

„(5) Ќе се настојува да се забрза склучување-
то на договорот за измени на Договорот за спро-
ведување на политиката на цените во 1980 година, 
со кој ќе се утврдат рамките на порастот на цените 
до крајот на годината. Притоа, од значење ќе бидс-
да се утврдат критериумите и мерилата со кои ќе 
се обезбеди: побавен пораст на цените на енерги-
јата, повисок пораст на цените ка ј оние дејности 
кои поради увозот се нашле во исклучително теш-
ка состојба, а цените на обоената металургија, 
црната металургија и феролегурите да се форми-
раат во согласност со самоуправните договори. 

Истовремено ќе се подготви и склучи договор 
за измени на Договорот за спроведување на поли-
тиката на цените во 1980 година за производите и 
услугите од надлежност на Републиката и оп-
штините". 

Во потточка 4.4., која станува 4.5., во одредбата 
под (1), во алинеите 2 и 3 бројот „8" се заменува 
со бројот „10", а во алинеја 4 бројот „7" се заме-
нува со зброј от „9". 

Во потточка 4.5., која станува 4.6., во одредбата 
под (1) по став 1 се додава нов став, кој гласи: 

„Исплатите за пензии од пензиското и инва-
лидското осигурување во 1980 година во просек 
можат да растат во рамките на порастот на тро-
шоците за живот, а најмногу до стапката на по-
раст на просечните номинални лични доходи во 
Републиката". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Во потточка 4.6., која станува 4.7., во одред-

бата под (2) по алинеја 1 се додава нова алинеја, 
која гласи: 

„ — да се изврши приспособување на увозни-
те давачки при увозот на репроматеријали соод-
ветно на извршената промена на курсот на дина-
рот;". 

По одредбата под (4) се додава нова одредба 
(5), која гласи: 

„ (5) Надлежните органи на управувањето на 
банките и другите финансиски организации, само-
управните интересни заедници, деловните заедни-
ци, здруженијата, како и другите * организации и 
заедници кои на сличен начин остваруваат сред-
ства за лични доходи и други потреби, ќе презе-
маат мерки за намалување на приходите на работ-
ните заедници на тие организации и заедници, та-* 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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ка што да се обезбеди вкупниот приход на наве-
дените заедници да не биде поголем од 16°/о од 
масата на приходите остварени во 1979 година". 

Во потточка 4.7., која станува 4.8. по ставот 3 
се додава нов став. 4, кој гласи: 

„Републиката и општините во кои е остварен 
поголем пораст на приходите за финансирање на 
општите општествени потреби во однос на утвр-
дената стапка на пораст во став 1 од оваа потточ-
ка, со одлуки, односно закон во најкус рок ќе ут-
врдат мерки за сведување на оваа потрошувачка 
во предвидените рамки и ќе ги намалат обврските 
на организациите на здружен труд и граѓаните по 
основ на издвојување на средства за финансира-
ње на овие потреби". 

3. Во точка 5 потточка 5.1. на крајот се додава 
нов став, кој гласи: 

„Истовремено ќе се настои да се постигне до-
говор на републиките и автономните покраини за 
платниот биланс на Југославија и платно-билан-
сните позиции на републиките и автономните по-
краини за 1980 година согласно со промената на 
курсот на динарот и тековите во размената со 
странство, при што да се обезбедат решенија за 
^усогласени услови на стопанисувањето". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1896 
15 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

336. 
Врз основа на член 240 став 4 од Деловникот на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија и на член 14 од Одлуката за личните до-
ходи и другите примања на делегатите и на функ-
ционерите што ги избира и именува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 15/78), Административната ко-
мисија на Собранието на СРМ, на седницата одр-
жана на 15 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИ-
РА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службено пату-
вање во земјата на делегатите и функционерите 
што ги избира и именува Собранието на СР Маке-
донија изнесува 500 динари. 

2. На делегатот, односно функционерот кој за 
време на службеното патување не ноќева надвор 
од местото на живеење, од дневницата му се одби-
ва 30 отсто. 

3. На делегатот, односно функционерот кој е 
на службено патување можат да му се признаат 
трошоците за ноќевање. Дневните трошоци и тро-
шоците за ноќевање можат да изнесуваат до 700 
динари. 

Во случај на надоместување на трошоците за 
ноќевање, дневницата се намалува за 30 отсто. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи одлуката на Административната 
комисија број 17-988 од 11 април 1979 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ", а ќе се применува од 15 јули 1980 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 17-1895 
15 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија, 
Ангеле Божиновски, е. р. 

337. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите 

и начинот на користење на средствата на солидар-
носта за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 18/76 и 
30/77), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИ-
ДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-

СЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалис-

тичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди, се доделу-
ваат средства во износ од 10.700.000 динари, за 
штети од елементарни непогоди настанати во 1979 
и 1980 година, и тоа на: 

1. Општината Штип 1.000.000 динари 
2. „ Македонски Брод 2.100.000 
3. „ Дебар 900.000 
4. „ Кратово 1.000.000 
5. „ Битола 1.000.000 
6. „ Делчево 200.000 
7. Радио-телевизија Скопје 3.000.000 „ 
8. На Републичкиот штаб за 
цивилна заштита 
— за намирување на обврските 
за отстранување на последиците 
од земјотресот во СР Србија 1.500.000 „ 

Член 2 
Средствата на солидарноста од член 1, точка 1 

—6 од оваа одлука, општините ќе ги распоредуваат 
на организациите на здружениот труд што претр-
пеле штета според критериумите што ќе ги усво-
јат. 

Член 3 
Средствата на солидарноста од член 1 на оваа 

одлука се доделуваат во вид на помош, без обврска 
на враќање. 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-1225/1 
12 јуни 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Цретседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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338. 
Врз основа на член 393, став 1 точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и член 5 од Законот за условите и начинот на ко-
ристење на средствата на солидарноста за отстра-
нување на последиците од елементарни непогоди 
во Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76 и 30/77), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ПОПЛАВАТА ВО НОЕМВРИ 

1979 ГОДИНА 

1. За отстранување на последиците од попла-
вата во месец ноември 1979 година се дава помош 
од средствата на солидарноста на Републиката за 
отстранување на последиците од елементарни не-
погоди во вкупен износ од 78.200.000 динари, без 
обврска на враќање, на општините: 

—Тетово 54.900.000 динари 
— „Гази Баба4' 23.300.000 

2. За спроведување на оваа одлука ќе се гри-
жи Републичкиот секрет ариј ат за финансии. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето вб „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1153/1 
5 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

339. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ — ИНДУСТРИСКИ ПОТИСЕН 
ЦЕВОВОД „МАНТОВО-БУЧИМ" НА ПОДРАЧЈЕ-

ТО НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — Индустриски потисен цевовод „Мантово-
Бучим" »на подрачјето на општината Радовиш, во 
смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на потисниот цевовод 
во размер 1:2.500) кој се наоѓа во Републичкиот 
секретаријат за урбанизам. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1334/1 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

340. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник 
на С1РМ" бр.. 20/78) и член 169, став 2 од Деловни-
кот на Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонка („Службен весник на СРМ" бр. 24/76), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ НО кУ ОД ТС 110/35/х кУ 
„КИЧЕВО" ДО ТС 110/35/х кУ „ИЗВОР" НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО 

1.Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — ДВ од 110 кУ од ТС 110/35 х кУ „КИЧЕВО 
до ТС 110/35/х кУ „ИЗВОР на подрачјето на оп-
штина Кичево, во смисла на член 40, став 2 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

2.Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на ДВ во размер 
1:25.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат 
за урбанизам. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од децот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македојниј а". 

Бр. 23-1335/1 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

341. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на ОРМ" бр. 20/78) и член 269, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ 110 кУ ОД ТС 110/х кУ 
„СИЛЕКС" — КРАТОВО ДО ТС 110/х кУ „КРИВА 
ПАЛАНКА" НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ 

КРАТОВО И КРИВА ПАЛАНКА 

,1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јекти — ДВ од кУ од ТС 110/х кУ ,;Силекс" Кра-
тово до ТС 110/х кУ „Крива Паланка" на подрач-
јето на општините Кратово и Крива Паланка, во 
смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на ДВ 110 КУ Кра-
тово — Крива Паланка во размер 1:25.000) кој се 
наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1336/1 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 



Стр. 536 — Вр. 26 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 23 јули 1980 

342. 
Врз основа на член 17 од Законот за извр-

шување на Републичкиот буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/79), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА ЦЕНАТА НА ПЕЧА-

ТАРСКАТА ХАРТИЈА ЗА 1979 ГОДИНА 
1. Од средствата на Републичкиот буџет за 

1980 година, Раздел 10, позиција 123 — средства 
за регреси, премии и компензации, ќе се користи 
износ од 6.000.000 динари за давање регрес на 
дневно информативно-политичкиот печат на име 
зголемување на цената на печатарската хартија 
во 1980 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се да-
ваат без обврска за враќање. 

2. Распоредот на средствата од точка 1 на оваа 
одлука по одделни корисници ќе го изврши репуб-
личкиот секретар за информации. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1088/1 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

343. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за давање 
согласност за зголемување цената на водниот на-
доместок за системот „Тиквепг{ за 1979 година, до-
несена од Собранието на општината Кавадарци на 
29 јуни 1979 година, врз основа членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и членот 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по одржаната јавна расправа на 14 
мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Работничкиот со-
вет на Основната организација (на здружениот труд 
Водостопанство „Макарија" во е. Градско во со-
став на А гроком б и нат от „Лоз ар" во Титов Велес, 
за оценување уставноста и законитоста на Одлу-
ката за давање согласност за зголемување цената 
на водниот надоместок за системот „Тиквеш" за 
1979 година, донесена од Собранието на општината 
Кавадарци на 29 јуни 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина-
та Кавадарци". 

3. Работничкиот совет на Основната организа-
ција на здружениот труд Водостопанство „Мака-
рија" во е. Градско, во состав на Агрокомбинатот 
„Лозар" во Титов Велес, поднесе предлог за пове-
дување постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука затоа што не била донесена во согласност 
со членот ЗЗа од Законот за водите („Службен 
весник на ОРМ" бр. 28/65 и бр. 25/67). Предлагачот 
исто така наведе дека оспорената одлука имала 
ретроактивно дејство и предложи да се оцени како 
спротивна на членот 262 од Уставот на СР Маке-
донија. 

Застапникот на доносителот на оспорениот акт 
на јавната расправа наведе дека е неоснован на-
водот на предлагачот за несогласноста на оспоре-
ната одлука со членот ЗЗа од Законот за водите 
затоа што Собранието на општината Кавадарци во 

постапката за пропишување на мерките на оп-
штествена контрола на цените постапиле според 
наведената законска одредба. Доносителот на ос-
порениот акт го одби и наводот за недозволено 
ретроактивно дејство на оспорената одлука со об-
разложение дека евентуалното повратно важење 
на одлуката произлегува од карактерот и приро-
дата на односите кои со неа се уредуваат. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека оспорената одлука ја 
донело Собранието на општината Кавадарци на 29 
јуни 1979 година. Според членот 1 од оваа одлука, 
се дава согласност на Основната организација на 
здружениот труд „Тиквешко поле" од Кавадарци, 
во состав на работната организација „Водостопан-
ство" да ги зголеми постојните цени на водниот 
надомест за користење на водостопанските објекти 
и постројки за 15,6% од цените кои постоеле на 
31 декември 1978 година. Во вториот став на овој 
член се определени цените на овој надоместок по 
одделни земјоделски култури. Судов исто така ут-
врди дека Собранието на општината ги пропишала 
мерките на непосредна општествена контрола, на 
цените со Одлуката за начинот на формирање на 
цените и за мерките на непосредна општествена 
контрола на цените на производите и услугите од 
надлежност на општините („Службен гласник на 
општината Кавадарци" бр. 5/75) и при тоа поба-
рала мислење од собранијата на општините Него-
тино и Титов Велес на чие подрачје се протега 
водното подрачје. Овие собранија, според наводите 
на доносителот на оспорената одлука, не достави-
ле свои мислења за начинот и мерките на општес-
твена контрола на висината на водниот надомес-
ток. 

5. Според членот 33 од Законот за водите, во-
достопанската организација со посебен акт ја оп-
ределува висината на надоместокот според трошо-
ците за користење на мелиоративниот систем од-
носно водостопанските објекти и постројки или 
сразмерно користа што ја имаат корисниците од 
тие системи односно објекти и постројки. 'Според 
членот ЗЗа од истиот закон за пропишување на 
мерките на непосредна општествена контрола за 
користењето на водостопанските објекти и построј-
ки е надлежна општината, а според вториот став 
од овој член, општинското собрание ш пропишува 
овие мерки по претходно мислење од заинтереси-
раните собранија на општините кога водното по-
драчје се протега на повеќе општини. Наведениве 
одредби се пропишани во Законот за водите од 
1965 година. Овој закон престана да важи со до-
несувањето на Законот за водите од 1973 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 47/73). Тие одредби 
меѓутоа, согласно членот 140 од овој закон е пред-
видено да се применуваат до донесувањето на по-
себен закон со кој ќе се регулира изградбата и упра-
вувањето со хидромелиоративните објекти и по-
стројки, статусот на водостопанските организации 
на здружениот труд кои вршат работи што се од 
посебен општествен интерес, како и надоместокот 
за користење на водостопанските постројки (член 
12 од новиот закон). 

Според ставот 1 на член 262 од Уставот на СР 
Македонија, законите, другите прописи и општи 
акти не. можат да имаат повратно дејство, а спо-
ред вториот став на овој член, само со закон мо-
же да <се определи одделни негови одредби, ако 
тоа го бара општиот интерес утврден при донесу-
вањето на законот, да имаат повратно дејство. 

Од изнесеното следува дека е законска обврска 
за собранието на општината пред да ги пропише 
мерките на непосредна општествена контрола на 
цените, претходно да прибави мислење од заинте-
ресираните собранија на општините. Со оглед на 
тоа што Судов утврди дека Собранието на општи-
ната Кавадарци побарало мислење за начинот и 
мерките на непосредна општествена контрола на 
висината на водниот надоместок од собранијата на 
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општините Неготино и "Литов Велес, Судов оцени 
дека не може основано да се постави прашањето 
за пов/реда на членот ЗЗа од Законот за водите. 
Во врска со тоа, Судов смета дека предлагачот не-
правилно го толкува законот кога тврди дека со-
бранието е -должно да прибави мислење од заин-
тересираните собранија на општините и за секое 
конкретно давање согласност на висината на вод-
ниот надоместок. Според тоа, должноста за барање 
мислење од заинтересираните собранија се однесу-
ва само на одлуката со која се пропишуваат мер-
ките на општествена контрола на цените, а не и 
на одлуките со кои се дава согласност за цените 
на водниот надомест. ѓ 

Во врска со народот на предлагачот за ретро-
активно дејство на оспорената одлука, Судов за-
стана на становиште дека не може основано да се 
постави прашање за Нејзината ретроактивно^ за-
тоа што од содржината на одлуката произлегува 
дека не е предвидено таа да се применува и во 
времето пред нејзиното донесување. Доколку во-
достопанската организација на здружениот труд ја 
применува новата тарифа на корисниците на во-
достопанските објекти пред денот на давањето на 
согласност од собранието на општината, Судов сме-
та дека тоа е прашање на примена на самоуправ-
ниот општ акт (тарифата) во чие оценување не е 
надлежен да се впушта. 

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

У. бр. 29/80 
14 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

344. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 22 од Правил-
никот за распоредување на чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка', донесен со референдум нѕ 
24 декември 1977 година од работниците во Тек-
стилниот училишен центар во Тетово, врз основз 
на членот 433 од Уставот на СР Македонија и чле-
новите 15 и 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки на седницата одр-
жана на 16 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 22 од Правилникот за 
распоредување чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка по-
трошувачка, донесен со референдум на 24 декем-
ври 1977 година од работниците во Текстилниот 
училишен центар во Тетово. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Текстилниот училишен центар 
во Тетово на начинот определен за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 93/79 од 20 
март 11980 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членот 22 од правил-
никот означен во точката 1 на оваа одлука. Судов 
поведе постапка затоа што основано се постави 
прашањето за согласноста на овој член од правил-
никот со уставното начело на распределба според 
трудот. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека во оспорениот член 22 од пра-
вилникот е определено намалување на личниот 
доход на работник кој нема соодветна стручна 

подготовка за работните задачи на кои е распоре-
ден, кога таквото распоредување го допушта За-
конот за средното образование и актот за систе-
матизација на работните задачи на училишниот 
центар и тоа: 1) ако се во прашање работни за-
дачи за кои се бара високо образование на работ-
ник со виша стручна подготовка личниот доход ќе 
му се намали за 15%, а на работник со средна 
стручна подготовка — 20% од личниот доход пред-
виден за работник со висока стручна подготовка; 
2) ако се во прашање работни задачи за кои се 
бара виша стручна подготовка на работник со 
средна стручна подготовка и на ВКВ работник 
личниот доход ќе му се намали за 15°/о од * лич-
ниот доход предвиден за работник со виша струч-
на подготовка. Потоа Судов утврди дека аконта-
цијата на месечниот личен доход на работниците 
кои немаат соодветна стручна подготовка им се 
намалува за процентите определени во оспорени-
от член 22 од правилникот не само по основот 
сложеност на работата што во членот 21 од оспо-
рениот правилник е изразена преку стручната 
подготовка, туку и по основите обем на работните 
задачи, тежина на работата и иноваторство, ра-
ционализаторство и самостојност во работата. 

Согласно членот 87 од Законот за средното 
образование („Службен весник на СРМ" бр 25/79) 
наставници во средно училиште можат да бидат 
лица кои завршиле соодветна група за образо-
вание на наставници на: факултет, висока школа 
или уметничка академија. Во членот 161 од овој 
закон, по исклучок, е предвидено за одделни на-
ставни предмети и форми на образовно-работна 
практика за кои во СФР Југославија ќе се под-
готвуваат кадри со високо образование, додека 
такво образование не се организира, воспитно-об-
разовна дејност можат да изведуваат и лица со 
завршено вишо односно средно образование, за 
што одлучува Републичкиот педагошки совет. 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Во 
остварувањето на ова начело, работниците во ос-
новната организација на здружениот труд се дол-
жни да утврдат основи и мерила за распределба 
на средствата за лични доходи, со кои треба да се 
обезбеди личните доходи на работниците да се 
утврдуваат врз основа на нивниот придонес во 
работата и во зависност од резултатите на тру-
дот и работењето што ќе ги оствари основната 
организација. Еден од основите за утврдување' 
работниот придонес на работникот е (сложеноста 
на работите и работните задачи, која најчесто 
се изразува преку .стручната подготовка. 

Стручната подготовка на работникот како 
средство за изразување на сложеноста на рабо-
тите односно работните задачи, има влијание врз 
придонесот на работникот, поради што реално е 
да се претпостави дека работникот кој го има 
предвидениот степен на стручна подготовка ,ра-
ботните задачи ќе ги извршува со поголем успех 
од работникот кој ги извршува истите работни 
задачи, но го нема предвидениот степен на струч-
на подготовка. Затоа, Судов смета дека не му е 
спротивно на начелото на распределба според тру-
дот намалувањето на аконтацијата на личниот 
доход на работникот кој нема соодветна стручна 
подготовка, но само доколку намалувањето се вр-
ши по основот сложеност на работите односно ра-
ботните задачи. Со оглед на тоа што во оспорениот 
член 22 е - правилникот е предвидено намалување 
на личиш* 1 доход на работниците 'кои немаат со-
одветна стручна подготовка и по други основи, 
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а .не само по основот сложеност,Судов оцени дека 
тој не е во согласност со начелото на распредел-
ба според трудот. 

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

У. бр. 93/70 
16 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Маке дони ј а, 

Гога Николовски, с. 

345. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 16, ставот 5 
на член 20 од Општествениот договор за создавање 
услови за остварувањето на право на работа 
и вработување на подрачјето на општината При-
леп од 17 септември 1976 година и на ставот 2 на 
член 30 од Толкувањата на некои одредби од оп-
штествениот договор дадени од Заедничката коми-
сија за спроведување на општествениот договор 
од 25 април 1977 година, на основа членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 
15 и членот 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 3 април 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 16, ставот 5 на членов 

20 од Општествениот договор за создавање услови 
за остварувањето право на работа и вработување 
на подрачјето на општината Прилеп од 17 септем-
ври 1976 година и точката 2 од Толкувањата на 
некои одредби од општествениот договор дадени 
од Заедничката комисија за спроведување на оп-
штествениот договор од 25 април 1977 година. 

ч2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во „Службен гласник на Собрани-
ето на општината Прилеп". 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 110/78 од 10 јануари 1980 година поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната 
согласност со ставот 6 на член 209 од Уставот на 
СР Македонија, со Законот за здружениот труд 
и со ставот 1 на член 8 и членот 98 од Законот за 
работните односи. 

4. Разгледувајќи ги оспорените акти Судов, во 
текот на претходната постапка и на седницата ут-
врди дека според членот 16 од овој договор, за-
ради создавање услови за вработување млади 
стручни кадри, учесниците земаат обврска спо-
ред која на секој работник кој се здобил со 40 
години пензиски стаж (за мажи) и 35 години пен-
зиски стаж (за жени), да му престане работниот 
однос во организацијата односно заедницата. 

Во ставот 6 на член 209 од Уставот на СР Ма-
кедонија е определено дека на работникот може 
да му престане работниот однос против негова вол-
ја само под услови и начин утврден со закон. По-
аѓајќи од ова уставно начело, Законот за здружен 
труд во одредбите од членовите 211 до 219 го регу-
лира начинот и условите на престанокот на работниот 
однос. Таќа, според овој закон работниот однос може 
да престане: со спогодба, по барање на работникот, 
поради исполнување на условите за лична пензија, 
оддалечување од работа, инвалидност, поведување 
постапка за престанок на ООЗТ по сила на' зако-
нот и др. 

Ова прашање на ист начин, е регулирано, во 
Законот за работни односи. Така, според членот 
98 од овој закон на работникот му престанува ра-
ботниот однос во случаите утврдени со Законот за 
здружениот труд. Според ставот 2 на член 98 од 

Законот за работни односи, ќе се смета дека ра-
ботникот ги исполнил условите за лична пензија 
ако наполнил 40 години стаж на осигурување (за 
мажи) односно 35 години стаж на осигурување (за 
жени) или кога навртил 65 години живот и 30 
години пензиски стаж (за мажи) односно 60 го-
дини живот и 25 години пензиски стаж (за жени). 

Како што се гледа од овие одредби, ставот 2 
на член 98 од Законот за работни односи предви-
дува две основи за исполнување условите за лич-
на пензија. Во првиот основ, како услов за пре-
станок на работниот однос, се бара само стаж на 
осигурување. Во вториот став треба да бидат ис-
полнети два услова: години на старост и години 
на пензиски стаж (65 години живот и 30 години 
пензиски стаж односно 60 години живост и 25 го-
дини пензиски стаж). Ако работникот ги исполнил 
овие два услови, во смисла на законот му преста-
нува работниот однос. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 16 од 
општествениот договор за вработување пензискиот 
стаж е предвиден како единствен услов за задол-
жително престанување на работниот однос, Судов 
утврди дека тој не е во согласност со наведените 
уставни и законски одредби. 

Исто така, Судов утврди дока со ставот 5 на 
член 20 од договорот, е предвидено организацијата 
односно заедницата, во огласот односно конкурсот, да 
го одредува рокот до кога можат да се поднесуваат 
пријави односно до кога е отворен огласот-конкур-
сот и дека овој рок не може да биде покус од 15 
дена за конкурсот односно 5 дена за огласот, сме-
тано од наредниот ден по објавувањето во јавното 
средство за информирање извршено од страна на 
општинската заедница. 

Во ставот 1 на член 8 од Законот за работни 
односи е определено дека основната организација 
е должна потребата за работници за вршење на 
определени работи односно работни задачи и ус-
ловиве што работникот треба да ги исполнува да 
ги објави со оглас односно конкурс преку средствата 
за јавно информирање и ја извести надлежната са,-
моуправна интересна заедница за вработување. 
Според ставот 4 од истиот член во огласот односно 
конкурсот се назначува рокот за поднесување на 
пријава, кој не може да биде покус од 15 дена 
ниту подолг од 30 дена од денот на објавувањето, 
како и рокот во кој ќе се изврши изборот, кој не 
може да биде подолг од 30 дена од денот на ис-
течување™ на рокот за поднесување на пријавата. 

Со оглед на тоа што во оспорениот став 5 на 
член 20 од општествениот договор за вработување 
е предвидено рокот За поднесувањето пријава во 
огласот да изнесува 5 дена, Судов утврди дека тој 
не е во согласност со ставот 4 на член 8 од За-
конот за работни односи. 

Понатаму, Судов утврди дека ставот 2 на член 
30 од оспорениот договор гласи: „При вработува-
њето на одредено работно време во една работна 
организација приоритет имаат работниците кои 
биле вработени на одредено работно време во ор-
ганизацијата во претходната календарска година 
како сезонски работници". Комисијата за спрове-
дување на договорот, меѓутоа, во точката 2 дала 
толкување според кое при вработувањето на опре-
делено работно време и на неопределено работно 
време во една организација на здружениот труд, 
приоритет ќе имаат работниците кои биле вра-
ботени на определено работно време во организа-
цијата во претходната календарска година како 
сезонски работници. 

Како што се гледа од изнесеново Комисијата 
за спроведување на општествениот договор при 
толкувањето на ставот 2 на член 34 од договорот, 
не се задржала во рамките на своите овластувања 
туку внела нова одредба со која приоритет се дава 
и при вработувањето на определено време на се-
зонските работници кои како такви работеле во 
организацијата во претходната календарска годи-
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на, со што според мислењето на Судов, Комисијата 
ш презела овластувањата на потписниците на овој 
општествен договор, кој според одредбите на Зако-
нот за здружениот труд, за општествено догова-
рање и самоуправно спогодување им припаѓаат на 
потписниците. 

У. бр. 110/78 
3 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за езерската 
пловидба, објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 6/80, се потпаднала грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА 

Во член 7Ј став 3 во третиот ред, наместо збо-
рот „бројот" треба да стои зборот „кројот". 

Бр. 13-1899 
10 јули 1980 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

По извршеното срамнување со (изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за патишта, 
објавен во „Службен весник на СРМ", број 15/80, 
се поткраднале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА 

1. Во член 100 во првиот ред наместо бројот 
„95" треба да стои бројот „94", а наместо бројот 
„99" треба да стои бројот „95", 

2. Во член 107 став 2 во вториот ред наместо 
зборот „одржување" треба да стојат зборовите 
„здружување во". 

Бр. 13-1900 
10 јули 1980 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за органи-
зација на превозот во патниот сообраќај, објавен 
во „Службен весник на СРМ", број 9/74, се пот-
п а д н а л а грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕВО-

ЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

Во член 79 став 1 во првиот ред наместо бро-
јот „7.000" треба да стои бројот „70.000". 

Бр. 13-1901 
10 јули 1980 година 

- Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за систе-
мите за врски, за радиосообраќај и поштенски, те-
леграфски и телефонски сообраќај, објавен во 
„Службен весник на СРМ" број 14/79, се п о т п а д -
нала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ, ЗА 
РАДИОСООБРАЌАЈ И ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФ-

СКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 
Во член 90 став 1 во првиот ред наместо бро-

јот „30.000" треба да стои бројот „300.000". 
Бр. 13-1902 

10 јули 1980 година 
Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
250. 

Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-
листичка Република Македонија, а во врска со 
точка 4.8(6) став 2 од Резолуцијата за политиката 
на остварување на Општествениот план на СР Ма-
кедонија за периодот 1976—Т980 година во 1980 го-
дина, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на град Скопје, собранија-
та на општините, Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Заедницата на општините и градовите 
на Македонија, Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на град Скопје и самоуправните 
интересни заедници на станувањето на општините, 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ПРОГРАМСКОТО УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТАНАРИНАТА И НЕЈЗИНОТО ДИ-

ФЕРЕНЦИРАНО СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ 

Член 1 
Учесниците на овој општествен договор (во на-

тамошниот текст: учесници) ги утврдуваат основи-

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
те на програмското утврдување на станарината на 
ниво кое ќе обезбеди проста репродукција на стан-
бениот фонд и ќе создаде материјални основи за 
одржување и управување со станбените згради и 
станови, како и усогласување нивото на станари-
ната со градежната цена на станот. 

Со цел да се заштити животниот стандард на 
корисниците на општествени станови со ниски при-
мања во семејството, со овој општествен договор се 
утврдуваат основите на диференцирано субвенцио-
нирање на станарината. 

Надоместокот на станарината од став 2 на овој 
член не ги опфаќа трошоците за осветлување, чи-
стење и греење на заедничките простории. 

Член 2 
Како станбени згради и станови, во смисла на 

овој општествен договор, се сметаат станбените 
згради и становите во општествена сопственост и 
станбените згради и становите на кои постои пра-
во на соп: леност на граѓани, но нив ги користат 
носители 1;ј станарско право. 
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Член 3 
Учесниците се обврзуваат, во границите на 

своите права и должности, да ги преземат потреб-
ните мерки, заради доведување на станарината на 
нивото утврдено во член 1, став 1 од овој општест-
вен договор. 

Член 4 
Собранијата на општините со самоуправните 

интересни заедници на станувањето, во рамките 
на своите права и должности, ќе преземат мерки, 
во рок од 6 месеци од денот на потпишувањето на 
овој општествен договор, да се донесат програми 
за утврдување на станарината посебно по години, 
така што годишниот износ на станарината во 1985 
година да го достигне нивото од 2,0°/о од ревалори-
зираната градежна вредност на станот, бо прет-
ходната година. 

Првото зголемување на станарината, да се ут-
врди најдоцна до 31 декември 1980 година и да се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Член 5 
Учесниците се согласија, секој во рамките на 

своите права и должности, да презема мерки за 
годишно зголемување на амортизацијата на стан-
бените згради и становите во општествена сопстве-
ност, така што во 1985 година да се обезбеди мини-
мална стапка на амортизација од 1% од ревалори-
зираната градежна вредност на станот. 

Со цел да се обезбедат средства за одржување 
(инвестиционо и тековно) на станбените згради и 
становите во општествена сопственост, како и сред-
ства наменети за управување со станбениот фо,нд, 
учесниците ќе преземат мерки со кои ќе обезбедат 
годишното зголемување на средствата за инвести-
ционо и тековно одржување како и средствата на-
менети за управување со станбениот фонд, во 1985 
година да обезбедат ниво на издвојување кое ќе го 
овозможи одржувањето и управувањето со станбе-
ните згради и становите во општествена сопстве-
ност. 

Член 6 
Учесниците се согласија доследно да го оства-

руваат системот на диференцирано субвенционира-
ње на станарот (член 1, став 2). 

Учесниците се согласни да не се субвенциони-
раат трошоците од член 1 став 3 на овој опште-
ствен договор. 

Член 7 
Учесниците се согласија субвенционирањето на 

станарина да се остварува кога месечните приходи 
на носителот на станарско^ право и членовите на 
неговото семејство изнесуваат 30% до 40% по член 
на семејството од просечниот личен доход оства-
рен во претходната година на подрачјето на оп-
штината во која користи општествен стан. 

Учесниците се согласија носителот на станар-
ското право, без оглед на висината на месечните 
приходи од претходниот став, да плаќа станарина 
во износ најмалку 50% од утврдената станарина. 

Член 8 
Под приход во смисла на член 7 став 1 од овој 

општествен договор се сметаат приходите што но-
сителот на станарског право и членовите на него-
вото семејство ги оствариле во претходната година, 
по сите основи на кои се плаќаат даноци (личен 
доход на работниците, личен доход од вршење на 
земјоделска дејност, личен доход од самостојно 
вршење на стопанска и професионална дејност, 
доход од авторски права, приходи од имот, однос-
но вкупен приход на граѓаните), освен приходите 
остварени од работен однос на одредено време во 
претходната година, под услов членот на семеј-
ството повторно да е привремено невработен. 

Член 9 
Под семејство, ЕО смисла на член 8 од овој оп-

штествен договор, се сметаат членовите на семеј-

ството на носителот на станарско^ право и тоа: 
брачниот другар, децата на носителот на станар-
ското право и на неговиот брачен другар, како и 
лицата што носителот на станарско™ право спо-
ред законот е должен да ги издржува, а кои за-
едно со него трајно живеат. 

Член 10 
Субвенционирање на станарината не, може да 

оствари Носителот на станарско™ право, џко тој 
или член на неговото семејство (член 9): 

— има во сопственост уселив стан, куќа за 
одмор или друг имот, било каде на територијата на 
СФРЈ; 

— дел од станот го користи за обавување на 
деловна дејност и слободна професија; и 

— дел од станот го издава под наем на под-
станари. 

Право на субвенционирање на станарината не 
можат да остварат ни семејствата со ниски дохо-
ди, доколку членовите на семејството способни за 
работа, и покрај можностите, одбиваат да се вра-
ботат согласно со Општествениот договор за вра-
ботување. 

Член 1,1 
Учесниците се согласија во рамките на своите 

права и должности, како и обврските преземени 
со овој општествен договор во општината до кра-
јот на 31 декември 1980 година да ги утврдат и 
разработат критериумите на системот на диферен-
цирано субвенционирање * на станарината, имајќи 
ги предвид одредбите на член 1' став 3, член 7 и 
член 10 од овој општествен договор, како и дру-
гите елеме?1ти неопходни за утврдување на систе-
мот на диференцирано субвенционирање на ста-
нарината. 

Член 12 
Учесниците се согласија еднаш годишно да ја 

анализираат примената на системот на диферен-
цирано субвенционирање на станарината и да пре-
земат мерки за негово унапредување. 

Член 13 
Учесниците ќе ја поттикнуваат и насочуваат 

активноста на другите општественонполитички суб-
јекти во општината, за остварување на целите ут-
врдени БО овој општествен договор. 

Самоуправните интересни заедници на стану-
вањето, во рамките /на своите права и должности, 
ќе ја утврдуваат програмата на станарината, ќе ја 
реализираат неа и ќе се залагаат за поголемо уче-
ство на собирите на станарите и куќните совети, 
како и на собирите на станарите во месните заед-
ници во одлучувањето по прашањата сврзани со 
инвестиционото одржување на станбените згради и 
становите во општествена сопственост, водејќи при 
тоа сметка за старосната структура на зградите и 
средствата потребни за нивно одржување. 

Член 14 
Со цел да се обезбеди следење и усогласување 

во примената на овој општествен договор, учесни-
ците се договорија да се остварува неопходна ко-
ординација. 

Координације;та од став 1 на овој член ќе ја 
остварува Секцијата на самоуправните интересни 
заедница на станувањето при Заедницата на општи-

, ните и градовите на Македонија. 

Член 15 
Секцијата на самоуправните интересни заед-

ници на станувањето при Заедницата на општи-
ните и градовите на Македонија ќе: 

— го следи спроведувањето на овој општествен 
договор; 

— ги известува учесниците за проблемите што 
се јавуваат во текот на неговата реализација; и 

—: им предлага на учесниците да преземат мер-
ки за остварување на овој општествен договор. 
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Член 16 
Изменување и дополнување на овој општествен 

договор се врши на начин и според постапката за 
неговото донесување. 

Барање за измена и дополнување на овој оп-
штествен договор може да поднесе секој учесник. 

Барањето се поднесува со писмен предлог, кој 
се доставува до сиге учесници. Предлогот содржи 
образложение за причини поради кои се бара .из-
мената. 

- Член 17 
Овој општествен договор влегува во сила от-

како ќе го потпишат овластените претставници на 
учесниците, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

17 јули 1980 година 
Скопје 

Потписници: 

За Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

републички секретар за урбанизам, 
дипл. инж. Томислав Папеш, е. р. 

За Републичката конференција на 
ССРНМ, 

Благоја Станоевски, е. р. 

За Советот на Сојузот на Синдикатите 
на Македонија 

Томе Малески, е. р. 

За Заедницата на општините и градо-
вите на Македонија 

Претседател 
д-р Иван Серафимов, е. р. 

За Собранието на општината Берово, 
потпретседател на ИС, 
Пачемски Јован, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Берово, 

секретар, 
I Васил Брашнарски, е. р. 

За Собранието на општината Битола, 
секретар на СО, 

Ристо Георгиевски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Битола, 

Секретар, 
дипл. инж. арх. Боро Радевски, е. р. 

За Собранието на Општината 
Македонски Брод, 

член на ИС 
Венче Златески, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Брод 

Македонски, 
секретар, 

Стојан Кузмановски, е. р. 

За Собранието на општината Валандово, 
секретар, 

Мира Петкова, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината 

Валандово, 
секретар, 

Илија Петров, е. р. 

За Собранието на општината Виница, 
секретар, 

Душко Ангелов, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Виница 

секретар, 
Душко Ангелов, е. р. 

За Собранието на општината Гевгелија, 
претседател на СО 
Горѓи Тодов, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината 

Гев ге лиј а, 
Владо Наков, е. р. 

За Собранието на општината Гостивар, 
член на ИС, 

А. Садику, е. р. 
За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Гостивар, 

инж. Пајевиќ Илија, е. р. 

За Собранието на општината Дебар, 
член на ИС 

Петко Андоновски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Дебар, 

секретар на СИЗ 
Исмет Мерсоски, е.« р. 

За Собранието на општината Делчево, 
член на ИС на Собранието на општината 

Делчево, 
Страшо Мил ковени, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Делчево, 

секретар, 
Александар Коцев, е. р. 

За Собранието на општината Демир 
\ Хисар, 

претседател на ИС, 
Божин Талевски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Демир 

Хисар, 
секретар, 

Веле Велевски, е. р. 

За Собранието на општината Кавадарци, 
секретар на Секретаријатот за станбено-

комунални работи и урбанизам, 
Јордан Наумов, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината 

Кавадарци, 
Претседател на Извршниот одбор, 

Здравко Каровски, е. р. 

За Собранието на општината Кичево, 
Началник на Одделението за урбани-
зам, градежништво и етанбено-комунал-

ни работи, 
Димче Стојковски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Кичево, 

секретар, 
Веле Калчиновски, е. р. 

За Собранието на општината Кочани, 
Љупчо Беличев, е. р. 
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За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Кочани, 

секретар, 
Иван Ивановски, с. р. 

За Собранието на општината Кратово, 
Претседател на ИС, 

Коле Смилевски, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Кратово, 

секретар на СИЗ 
Петко Михајловски, с. р. 

За Собранието на општината Крива 
Паланка, 

член на ИС, 
Јосиф Јосифовски, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Крива 

Паланка, 
секретар, 

Влајко Бојковски, е. р. 

За Собранието на општината Крушево, 
член на И. С. 

Сута Маја, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Крушево, 

секретар, 
Ѓорѓи Стојчески, е. р. 

За Собранието на општината Неготино, 
началник на Одделението за станбено 

комунални и имотно правни работи, 
Живко Тимов, е. р. 

За Собранието на општината 
Пробиштип, 
Претседател 

Лазар Арсениевски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината 

Пробиштип, 
Радослав Михајлов, е. р. 

За Собранието на Општината Радовиш, 
секретар на СО 

Коста Ѓозев, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Радовиш, 

Славчо Вуков, е. р. 

. За Собранието на општината Ресен, 
член на ИС, 

Благој Котларовски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Ресен, 

секретар, 
Тодор Јанчевски, е. р. 

ч За Собранието на Град Скопје, 
потпретседател, 

Чедо Лазаревски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на Град Скопје 

секретар на СИЗ 
Глигор Мукаетов. е. р. 

За Собранието на општината Карпош, 
член на И. С. 

Топузовски Митре, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Неготин?, 

секретар, 
Петар Паунков, е. р. 

За Собранието на општината Куманово, 
Кирил Саревски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Куманово 

Претседател на И. О. 
Благоја Манјоловски, е. р. 

За Собранието на општината Охрид, 
началник на Одделението за имотно-

правни односи 
Наум Зимоски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Охрид' 

Претседател на Извршниот Одбор, 
Александар "Цветкоски, е. р. 

За Собранието на општината Прилеп, 
Претседател, 

Живко Магдески, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Прилеп, 

Борис Конески, е. р. 

За Основната заедница на станувањето 
на општината Карпош, 

Зоран Караманолевски, е. р. 

За Собранието на општината Гази Баба, 
потпретседател на И. С. 
Петар Пејковски, е. р. 

За Основната заедница на станувањето 
на општината Гази Баба, 

Зорица Павиќ, е. р. 

За Собранието на Општината Кисела 
Вода 

член на И. С. 
Благоја Ивановски, е. р. * 

За Основната заедница на станувањето 
на општината Кисела Вода, 

Богдан Веновски, е. р. 

За Собранието на Општината Чаир, 
член на И. С. 

Ставре Чолаков 

За Основната заедница на станувањето 
на општината Чаир, 

Марија Докманов1<1ѓ, е. р. 
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За Собранието на општината Центар, 
член на И. С. 

Витомир Јордановски, е. р. 

За Основната заедница на станувањето 
на општината Центар 

Миленко; Вукчевић е. р. 

За Собранието на општината Струга, 
секретар, 

Перо Гоџо, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Струга, 

секретар, 
Томе Билјановски, е. р. 

За Собранието на општината Свети 
Николе, 

Јован Саздовски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Свети 

Николе, 
секретар, 

Јордан Јачев Јовановски, е. р. 

За Собранието на општината Струмица, 
Ѓорѓи Мучев, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Струмица, 

Костадин Ќосев, е. р. 

За Собранието на општината Тетово, 
член на И4 С. 

Азис Селими, е. р. 

За Самоуправната' интересна заедница 
на станувањето на општината, Тетово 
претседател на Собранието на СИЗ 

инж. Зекир Исмаили, е. р. 

За Собранието на општината Титов 
Велес 

началник на Одделението за урбанизам 
и станбено-комунални работи 

Борче Неделков, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на санувањето на општината Титов 

Велес 
претседател на Извршниот одбор, 

Живко Јорданов, е. р. 

За Собранието на општината Штип. 
потпретседател на И. С. 

Благој Кедев, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Штип, 

секретар на СИЗ / 
Љубомир Радовиќ, е. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

296. Закон за игрите на среќа — — — — 5>13 
297. Закон за правосудниот испит — — — 517 
298. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за самоуправните интересни за-
едници на станувањето — — — — 519 

299. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за посебниот данок на промет 
на производи и услуги — — — 52.1 

300. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за основање на организација за 
приредување игри на среќа — — — 522 

301. Закон за изменување на Законот за лов-
ство — — — — — — — — — — 522 

302. Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Советот за 4 

просторно планирање — — — — — 523 
303. Одлука за разрешување и именување 

претседател и членови на Републичкиот 
педагошки совет — — — — — — 523 

304. Одлука за разрешување и именување 
претседател и член на Советот за науч-
но и техничко творештво — — — — 524 

305. Одлука за разрешување и именување 
претседател на Советот за заштита на 
Охридското, Преспанското и Дојранското 
Езеро — — — — 524 

306. Одлука за именување потпретседател на 
Републичкиот комитет за енергетика — 523 

307. Одлука за разрешување и именување 
членови на Републичкиот комитет за 
енергетика — — — — — — — — 525 

30$. Одлука за именување членови на Ини-
цијативниот одбор за основање на Ре-
публичка самоуправна интересна заед-
ница за патишта — — — — — — 525 

309. Одлука за разрешување судии на Ок-
ружниот стопански суд во Скопје и из-
бор на постојани судии на Основниот суд 
на здружениот труд во Скопје — — — 526 

310. Одлука за избор на постојан судија на 
Основниот суд на здружениот труд во 
Штип — — — — — — — 526 

311. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на хИсторискиот музеј 
на Македонија за избор на директор на 
Музејот — — — — — — — — 526 

312. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на Центарот за слух, 
говор и глас во Скопје за избор на ди-
ректор на Центарот — — — — — 526 

313. Одлука за именување членови на Одбо-
рот за доделување на наградата „25 Мај" 526 

314. Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот на Народната банка 
на Македонија — — — -— — — — 527 

315. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во комисиите за 
изготвување предлог за избор на инди-
видуален работоводен орган во научните 
и високообразовните организации — — 527 

316. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница ЕО Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци во Скопје-— — — 528 

317. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Народната и универзитетска биб-
лиотека „Климент Охридски" Ц. О. Скоп-
је на одредбите што се однесуваат на ра-
ботите од посебен општествен интерес и 
на учеството на претставниците на оп-
штествената заедница во одлучувањето 
по тие работи — — — — — — — 528 

318. Одлука за потврдување на Статутот на 
Адвокатската комора на Македонија — 528 

319. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на научните 
дејности во земјоделството, водостопан-
ството, преработката на земјоделските и 
сточарските производи, шумарството, 
преработката на дрво и соодветните тр-
говски дејности — — — — — — — 528 
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529 

529 

_ _ _ 530 

320. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп^ 
равна интересна заедница на научните 
дејности во градежнишвото, станбено-
комуналните дејности, индустријата на 
градежни материјали, сообраќајот и 
врските и соодветните трговски дејности 529 

321. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности bio градежништвото, 
станбено-комуналните дејности, индуст-
ријата на градежни материјали, сообра-
ќајот и врските и соодветните трговски 
дејности — — — — — — — — 

322. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на научните 
дејности во фармацевтската и козметич-
ката индустрија, здравството и социјал-
ната заштита и соодветните трговски деј-
ности — — — — — — — — — 

323. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во фармацевтската и 
козметичката индустрија, здравството и 
социјалната заштита и соодветните тр-
говски дејности — — — 

324. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на научните 
дејности во рударството, црната мета-
лургија, металната индустрија, неметали-
те, електростопанството, електроиндуст-
ријата и соодветните т р г о в с к и дејности 530 

325. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во рударството, црна-
та металургија, металната индустрија, 
неметалите, електростопанството, елек-
троиндустријата и соодветните трговски 
дејности — — — — — — — — 530 

326. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на научните 
дејности во хемиската, текстилната, ко-
жарската и гумарската индустрија, ин-
дустријата за целулоза и хартија и со-
одветните трговски дејности — — — 

327. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во хемиската, тек-
стилната, кожарската и гумарската ин-
дустрија, индустријата з& целулоза и 
хартија и соодветните трговски дејности 

328. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во земјоделството, во-
достопанството, преработката на земјо-
делските и сточарските производи, шу-
марството, преработката на дрво и соод-
ветните трговски дејности — — — — 531 

1329. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Републичкиот завод за унапреду-
вање на образованието и воспитување-
то, на деловите кои се однесуваат на за-
дачите на Заводот, самоуправувањето, 
условите и постапката за именување на 
индивидуален работоводен орган и усло-
вите што треба да јги исполнуваат струч-
ните работници во заводот — — — — 531 

330. Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување на 
ООЗТ во работна организација, Универ-
зитетски центар за математичко-тех-
нички науки, Скопје на делот со кој се 

530 

531 

уредува режимот на запишување на сту-
дии и учеството на студентите и. пре-
ставниците на општествената заедница во 
самоуправувањето — — — —, — — 631 

331. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на ООЗТ Факултет за драмски 
уметности, на делот со кој се уредува 
режимот на запишување на студии и 
учеството на студентите и претставни-
ците на општествената заедница во са-
моуправу. Е ањето — — — — — — 532 

332. Одлука за потврдување на Статутот на 
општата самоуправна интересна заедни-
ца на научните дејности — — — — 532 

333. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на општа са-
моуправна интересна заедница на науч-
ниве дејности — — — — — — — 532 

334. Изменување на Финансиската програма 
за пошумување на голините во 1979 и 
1980 година — — — — — — — — 532 

335. Измени и дополненија на Резолуцијата 
за политиката на остварување на оп-
штествениот план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за периодот од 1976 
до 1980 година во 1980 година — — — 533 

336. Одлука за висината на дневниците на 
делегатите и на функционерите што ги 
избира и именува Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија — — 534 

337. Одлука за користење на средствата на 
солидарноста на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за отстранување на по-
следиците од елементарни непогоди — 534 

338. Одлука за давање помош за отстрану-
вање на последиците од поплавата во 
ноември 1979 година — — — — — 535 

339. Одлука за утврдување локација на ин- ^ 
вестиционен објект — индустриски по-
топен цевовод „Мантово — Бучим" на 
подрачјето на Општината Радовиш — 535 

340. Одлука за утврдување локацијата на ин-
вестиционен објект — ДВ НО KV ОД ТС 
110/35/х KV „Кичево" до TC 110/35/х KV 
„Извор" на подрачјето на Општината Ки-
чево — — — — — — — — — 535 

34Д. Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект — ДВ НО kV од TC 
110/х KV „Оилекс" — Кратово до ТС 
110/х KV „Крива Паланка" на подрач-
јето на општините Кратово и Крива Па-
ланка — — — — — — — — — 535 

342. Одлука за давање регрес на цената на 
печатарската хартија за 1979 гошина — 536 

343. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 29/80 од 14 мај 1980 година — 536 

344. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 93/79 од 16 мај 1930 година — 537 

345. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 110/78 од 3 април 1980 година — 538 
Исправка на Законот за езерската пло-
видба _ _ _ _ _ — — — — 539' 
Исправка на Законот за патишта — — 539 
Исправка на Законот за организација н а ' 
превозот во патниот сообраќај — — — 539 
Исправка на Законот ^ за системите за 
врски, за радиосообраќај и поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај — 539 
Општествени договори и самоуправни 

спогодби 
250. Општествен договор за основите на про-

грамското утврдување на станарината и 
нејзиното диференцирано субвенциони-
рање — — — — — — — — — 539 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ*— Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
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