
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ИАКЕАОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Петок, 25 февруари 1966 
С к о п ј е 

Број 4 Год. ХХП 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 
(48) дин. Жиро сметка број 401-1-698 

14. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЛИО -
РАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ ФИ-

НАНСИРА СО УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за мелиоративните сис-
теми чија изградба се финансира со учество на 
Федерацијата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 8 февруари 1966 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 8 
февруари 1966 година. 

У. бр. 1/66 
9 февруари 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗ-

ГРАДБА СЕ ФИНАНСИРА СО УЧЕСТВО НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Финансирањето и изградбата на мелиоратив-

ките работи што се извршуваат со учество на Фе-
дерацијата се врши според одредбите на сојузниот 
Закон за финансирање на мелиоративните работи 
во СР Македонија (сојузен закон) и овој закон. 

Член 2 
Средствата со кои учествува Федерацијата во 

финансирањето на преостанатите мелиоративни ра-
боти на ден 31 декември 1964 година, пресметани во 
цени од 1964 година, се распоредуваат на одделните 
мелиоративни системи и тоа на: 
„Брегалница" 139 милиони нови динари 
„Струмица" 200 милиони нови динари 
,,Тиквеш" 159 милиони нови динари 
„Пелагонија" 49 милиони нови динари 
„Скопско Поле" 5 милиони нови динари 
,, Струшко Поле" 1 милион нови динари 

Член 3 
Социјалистичка Република Македонија по 1970 

година ќе обезбеди износ од 26,15 милиони нови ди-
нари за довршување на основните мелиоративни 

работи на левата страна на реката Брегалница во 
мелиоративниот систем „Брегалница" и 13,36 мили-
они нови динари за довршување на основните ме~ 
лиоративни работи во горната зона на Тиквешко 
Поле во мелиоративниот систем „Тиквеш". 

Член 4 
Средствата за финансирање на преостанатите 

работи за уредување на пороите на ден 31 декем-
ври 1964 година во износ од 41 милиони нови ди-
нари, пресметани во цени од 1964 година, претста-
вуваат учество на Републиката од 30% од вкупната 
вредност на тие работи и се распоредуваат на од-
делните мелиоративни системи и тоа на: 

„Брегалница" 13 милиони нови динари 
„Струмица" 13 милиони нови динари 
„Тиквеш" 3 милиони нови динари 
„Пелагонија" 10 милиони нови динари 
„Скопско Поле" 2 милиони нови динари 

Член 5 
Средствата од член 4 на овој закон на инвес-

титорите им ги обезбедува Социјалистичка Репуб-
лика Македонија преку Републичкиот фонд за води. 

Средствата од претходниот став се доделуваат 
со обврска на враќање. 

Годишниот износ на средствата од став 1 на 
овој член не може да биде помал од 30% од вкуп-
ната вредност на работите за уредувањето на по-
роите што се изведуваат во соодветната година. 

Член 6 
Подробната каналска мрежа ја изградуваат ин-

веститорите со сопствени, кредитни и други сред-
ства. 

Доколку инвеститорите не обезбедат кредитни 
средства според постојниот кредитен механизам, за 
финансирање на преостанатите работи за изград-
бата на подробната каналска мрежа Социјалистичка 
Република Македонија, преку Стопанската банка на 
Социјалистичка Република Македонија, (Банката) 
ќе обезбеди средства во износ од 140 милиони нови 
динари. 

Средствата од претходниот став на инвестито-
рите им се даваат во вид на кредити во износ од 
најмногу 75% од претсметковната вредност на об-
јектот. 

Член 7 
Правата и должностите на инвеститор за ин-

вестиционите работи според овој закон ги врши 
водостопанската организација основана за водното 
подрачје на кое тие работи се изведуваат. 
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Освен водостопанските организации од прет-
ходниот став права и должности на инвеститор за 
изградба на подробна каналска мрежа вршат и 
земјоделски и други работни организации. 

Член 8 
Пречекорувањата на износите предвидени во 

членовите 2, 3 и 4 од овој закон ќе ги подне-
суваат инвеститорите. 

Промените во трошоците што по 1 јануари 1965 
година ќе настанат поради промени во цените, на 
инвеститорите ќе им се пресметуваат под условите 
и на начин на кој се пресметуваат средствата во 
кои учествува Федерацијата. 

Член 9 
Со цел за поекономична изградба на мелио-

ративните системи се овластуваат инвеститорите и 
Банката да утврдат порационални решенија во по-
стојните главни проекти. 

Член 10 
Финансирањето на основните мелиоративни ра-

боти се врши така што нивната изградба во оддел-
ните мелиоративни системи да заврши најдоцна: 
1. во системот „Пелагонија" до крајот на 1966 г. 
2. во системот „Тиквеш" до крајот на 1968 г. 
3. во системот „Брегалница" до крајот на 1970 г. 
4. во системот „Струмица" до крајот на 1972 г. 

Работите од член 3 на овој закон се финанси-
раат така што нивната изградба да заврши до 
крајот на 1972 година. 

Член 11 
Средствата од член 2 и 3 од овој закон им се 

ставаат на располагање на инвеститорите преку 
Банката. 

Средствата за извршување на мелиоративните 
работи според овој закон на инвеститорите им се 
ставаат на располагање во годишни износи спо-
ред динамиката на градбата. 

Член 12 
За користењето на средствата од член 2 и 3 

на овој закон меѓу Банката и инвеститорот се склу-
чува договор. 

Со договорот можат да се утврдат и посебни 
услови за определена кадровска и техничка опре-
меност на инвеститорот како и да се предвиди мож-
ност за запирање на користењето на средствата ако 
инвеститорот во определен рок не ги исполни ус-
ловите од договорот. 

Член 13 
Подробната каналска мрежа се гради во со-

гласност со инвестиционата програма за изградба 
на мелиоративниот систем и во роковите утврдени 
со договорот за изградба на основните мелиоратив-
ни работи на соодветниот дел од мелиоративниот 
систем. 

Член 14 
Во финансирањето работите на мелиоративните 

објекти што можат да се користат за потребите на 
енергетиката учествува и организацијата што ќе го 
користи објектот за енергетски потреби. Учеството 
во финансирањето на работите и во трошоците на 

експлоатацијата е сразмерно на ползата што орга-
низацијата ќе ја има од соодветниот објект. Од-
носите меѓу инвеститорите во изградбата и корис-
тењето на објектот се утврдуваат со договор. 

Одредбите од претходниот став ќе се приме-
нуваат и во случаите на користење на веќе изгра-
дениот мелиоративен објект. 

Одредбите од претходните ставови не се одне-
суваат на објектите чие финансирање е веќе уре-
дено со посебни прописи. 

Член 15 
Со изградените мелиоративни објекти и построј-

ки управува работната организација што ги вршела 
правата и должностите на инвеститор за изградба 
на соодветните мелиоративни објекти и постројки. 

Член 16 
Земјоделската или друга работна организација 

што изградува подробна каналска мрежа и водо-
стопанската организација што ги изградува основ-
ните мелиоративни работи се должни претходно да 
склучат договор за користењето на основната и 
подробната каналска мрежа. 

Член 17 
Водостопанската организација од член 7 став 1 

од овој закон е должна најдоцна една година пред 
пуштањето во погон на дел од мелиоративен сис-
тем, кој претставува градежна и економска целина 
и која може да се користи како самостоен мелио-
ратиБен објект, на корисниците на земјиштето од 
подрачјето на тој дел од системот да им достави 
студии и проекти за техниката, технологијата и 
организацијата на производството во условите на 
наводнувањето. 

Пред утврдувањето на студиите и проектите од 
претходниот став, таа е должна да прибави мисле-
ње на корисниците на земјиштето од подрачјето на 
системот како и на другите заинтересирани органи 
и организации. 

Член 18 
За студии и истражувања во врска со изград-

бата и користењето на мелиоративните системи Бан-
ката, во согласност со инвеститорите, издвојува до 
0,5% од средствата од член 2 на овој закон. 

Член 19 
Средствата од член 2 и 3 на овој закон на 

Банката и се ставаат на располагање врз основа 
на договор што го склучува републичкиот секретар 
за финансии по претходна согласност на репуб-
личкиот секретар за земјоделство и шумарство. 

Член 20 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство ќе го следи извршувањето на мелиора-
тивните работи што се изведуваат според одредбите 
на овој закон. 

Член 21 
Средствата што на инвеститорите им се доде-

лувани за уредување на пороите до влегувањето 
ве сила на овој закон се неповратни. 
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Член 22 
Дирекцијата за мелиоративните системи во Со-

цијалистичка Република Македонија престанува со 
работа на 28 февруари 1966 година, на кој ден 
престанува да Еажи и Уредбата за основање на 
Дирекцијата за мелиоративните системи во Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 26/64). 

Посебна комисија, што ќе ја именува Изврш-
ниот совет ќе ги утврди материјално-финансиските 
права и обврски на Дирекцијата и ќе ги состави 
завршните сметки на Дирекцијата во рокот што ќе 
го утврди Извршниот совет. 

Извршниот совет ќе ги преземе преостанатите 
рлатеријално-финансиски обврски и ќе го распореди 
имотот на Дирекцијата. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

15. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ 

СООБРАКАЈ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за организацијата на превозот 
во патниот сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 8 февруари 1966 година и на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 9 фев-
руари 1966 година. 

У. бр. 2/66 
10 февруари 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ ВО 

ПАТНИОТ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Во Законот за организацијата на превозот во 

патниот сообраќај („Службен весник на СРМ" бр. 
11/64) во член 2 став 1 наместо зборовите „патници 
и стока" се ставаат зборовите „лица и предмети". 

Во став 2 од истиот член алинеја прва се ме-
нува и гласи: 

„— јавен превоз е превоз на лица и предмети 
што под еднакви услови му е достапен на секого 
и се врши врз основа на склучен договор за пре-
воз меѓу имателот на возилото (превозникот) и ко-
рисникот на превозот". 

Член 2 
Во член 3 став 3 се менува и гласи: 
„Јавен превоз во слободен патен сообраќај сз 

превоз чија релација, цена на превозот, височина 
на надоместокот за споредните услуги на лицата и 
предметите што се превезуваат како и другите ус-
лови на превозот, се утврдуваат со договор меѓу 
превозникот и корисникот на превозот". 

Член 3 
Во член 4 став 1 се брише. 
Во став 2 по зборовите „и стока со" се дода-

ваат зборовите „моторни и", а зборовите во вто-
риот ред „приватни превозници" се заменува со 
зборот „граѓани". 

Член 4 
По член 5 се додаваат единаесет нови членови 

кои гласат: 
Член 5а 

Возните редови за ћревоз на лица во линис-
киот патен сообраќај на територијата на Соција-
листичка Република Македонија превозниците ги 
усогласуваат преку Стопанската комора на Македо-
нија (Комора). 

Усогласувањето е јавно и на него можат да 
присуствуваат претставници на сите заинтереси-
рани организации, општествено-политички заедни-
ци и граѓани. 

При усогласувањето на возните редови, превоз-
ниците се должни да водат сметка за барањата и 
предлозите на заинтересираните организации, ои-
штествено-политички заедници и граѓаните. 

За усогласените возни редови Комората му из-
дава потврда на превозникот. 

Член 56 
Усогласен возен ред е возниот ред на кој не 

ставиле приговор транспортните организации што 
се заинтересирани за превозот на линијата чиј во-
зен ред се утврдува. 

Усогласените возни редови се задолжителни 
и важат за годината за која се донесени. 

Член 5в 
Усогласувањето на возните редови се врши, по 

правило, еднаш годишно. 
По исклучок, може да се врши и вонредно усо-

гласување на возните редови. Тоа усогласување се 
врши согласно одредбите за редовното усогласува-
ње, ако со овој закон не е поинаку определено. 

Член 5г 
Вонредно усогласување на возните редови се 

врши по барање од превозникот кога: 
— ќе настанат промени поради дејството на_ ви-

ша сила односно околности што превозникот не 
можел да ги предвиди; 

— превозниците ќе се здружат заради заеднич-
ко одржување линии на исти релации (кооперација, 
здружени претпријатија, деловна техничка сора-
ботка) или кога превозникот ќе престане да ја вр-
ши својата дејност. 
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Член бд 
Ако кон барањето за вонредно усогласување на 

возните редови превозникот приложи доказ за со-
гласноста на сите превознички организации заин-
тересирани за вршење превоз на определени рела-
ции, Комората ќе издаде потврда веднаш (член 5а). 

Член 5г 
Роковите за пријавување за редовно усогла-

сување на возните редови, како и образецот на воз-
ниот ред ги утврдува Комората. 

Член 5е 
Ако превозниците не се споредат за усогласу-

вањето на возните редови, по спорните работи одлу-
чува посебна арбитражна комисија при Комората. 

Арбитражната комисија се состои од тројца 
членови. По еден член именуваат Комората и Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија и трговија, 
а џ третиот член го избираат именуваните членови. 

Член 5ж 
Постапката пред арбитражната комисија е итна, 

а се започнува по писмено барање од заинтереси-
раниот превозник. 

Барање за започнување на постапка може да 
поднесе само превозникот кој ставил приговор про-
тив спорниот возен ред. 

Барањето за започнување на постапка се подне-
сува во рок од осум дена од денот на доставувањето 
на известувањето за резултатот од усогласувањето 
на возните редови. Ако превозникот не поднесе 
писмено барање во овој рок, ќе се смета дека се 
откажал од приговорот. 

Член 5з 
За расправата пред арбитражната комисија се 

известуваат сите превозници што учествувале во 
усогласувањето на спорните возни редови. 

Член 5и 
Арбитражната комисија приговорот може да го 

усвои или да го отфрли. Арбитражната комисија 
не е врзана за наводите од приговорот и спорното 
прашање може да го реши и на друг начин ако 
тоа не ги погодува интересите на другите превоз-
ници. 

Арбитражната комисија при решавањето особе-
но ќе води сметка за изборот на времето за поаѓање. 
Првенство на избор на постојна линија, при еднак-
во исполнување на другите услови, имаат превоз-
ниците што веќе вршат превоз на таа линија, а 
меѓу нив — превозникот што најдолго врши превоз 
на таа линија. 

Член 5ј 
Возниот ред за превоз на лица на меѓумесните 

автобуски линии на територијата на општината кои 
немаат карактер на јавен градски сообраќај, се ре-
гистрира кај општинскиот орган на управата на-
длежен за работите на сообраќајот, а возниот ред 
за превоз на лица на територијата на две или по-
веќе општини се регистрира кај Републичкиот се-
кретаријат за индустрија и трговија. 

Регистрацијата на возните редови се врши врз 
основа на потврдата што ја издава Комората од-
носно одлуката на арбитражната комисија. 

Член 5 
Поднасловот 2. Посебни видови јавен превоз и 

членовите 8 и 9 се бришат, а поднасловите 3, 4, 5 
и 6 се пренумерираат во 2, 3, 4 и 5. 

Член 6 
Во член 10 став 1 се менува и гласи: 
„Јавен превоз на лица и предмети може да се 

врши само со возила што ги исполнуваат техничко-* 
експлоатационите услови, определени со овој за-
кон и прописите донесени врз основа на него". 

Во став 2 зборот „©безбедноста" се заменува со 
зборот „безбедноста". 

Член 7 
Член 12 се брише. 

Член 8 
Во членовите 13 и 20 зборовите „Републички 

секретар за сообраќај и врски" се заменуваат со 
зборовите „Републички секретар за индустрија и 
трговија". 

Член 9 
Во член 24 став 1 зборовите „превозникот што 

ја користи" се заменуваат со зборовите „работната 
организација која управува со". 

Член 10 
Член 25 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретар за индустрија и трго-

вија ќе донесе поблиски прописи за опремувањето, 
обележувањето и одржувањето на автобуските ста-
ници и постојки". 

Член 11 
По член 25 се додава нов поднаслов „6. Превоз 

што вршат граѓани со моторни возила" со десет 
нови членови кои гласат: 

Член 25а 
Јавен превоз на лица и предмети со моторни 

возила граѓаните можат да вршат само во слободен 
патен сообраќај. 

Член 256 
Јавен превоз на лица и предмети со моторни 

возила граѓанинот може да врши ако: 
1. вршењето на таков превоз му е редовно и 

главно занимање; 
2. има возачка дозвола за моторното возило со 

кое ќе врши јавен превоз; 
3. јавниот превоз го врши со моторно возило што 

е во негова сопственост; 
4. моторното возило за превоз на патници има 

најмногу осум седишта, во кој број не се засметува 
местото на возачот. 

Граѓанин може да врши јавен превоз само со 
едно моторно возило. 

Возилата за превоз на лица и предмети на по-
годно и видно место имаат натпис кој го содржи 
личното име и живеалиштето на превозникот. 

Член 25в 
Граѓаните можат да вршат јавен превоз на лица 

и предмети со моторни возила само ако за тоа до-
бијат одобрение. 
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Издавањето на одобрение за вршење на јавен 
превоз на лица и предмети не може да се одбие ако 
граѓанинот ги исполнува условите од претходниот 
член. 

Одобрението го издава органот на управата на-
длежен за работите на патниот сообраќај на оп-
штинското собрание (надлежниот орган). 

Член 25г 
Издадените одобренија за вршење на јавен пре-

воз се впишуваат во одделен регистар. 
Републичкиот секретар за индустрија и трго-

вија ќе го пропише начинот на водењето и образе-
цот на регистарот на издадените одобренија. 

Член 25д 
Височината на надоместокот за извршените ус-

луги во јавниот превоз (цената), превозникот ја 
определува самостојно според условите на пазарот. 

Цената на превоз на лица се определува според 
должината на патот и бројот на искористените се-
дишта во возилото, а цената за превоз на предмети 
според нејзината тежина и должината на патот. 

Превозникот е должен да истакне на видно 
место во возилото ценовник на услугите на пре-
возот. 

Превозникот е должен, по барање од корисни-
кот на превозот, да му издаде потврда за напла-
тената цена. 

Член 25ѓ 
Превозникот може, со одобрение од надлеж-

ниот орган, привремено да го запре односно да го 
продолжи преку работоводител вршењето на јавен 
превоз. 

Издавањето на одобрение од претходниот став 
не може да се одбие во случаите кога превозникот 
е спречен да ја врши дејноста поради: 

1. болест односно болување; 
2. користење на годишен одмор или отсустува-

н>е по некој друг основ; 
3. војна вежба или вршење на јавна служба; 
4. притвор или истражен затвор; 
5. вршење ремонт на возилото. 
Привременото запирање од претходниот став ќе 

се одобри додека постојат причини за спреченоста, 
но не повеќе од една година. 

Одобрение за привремено запирање не е потреб-
но ако запирањето не трае повеќе од триесет дена. 

Член 25е 
Важноста на одобрението за вршење јавен пре-

воз престанува: 
1. со смртта на превозникот; 
2. со одјавување; ~ * ' 
3. по силата на законот. 

Член 25ж 
Важноста на одобрението за вршење јавен пре-

воз престанува по силата на законот ако превоз-
никот: 

1. ја изгуби деловната способност; 
2. со правосилна пресуда или со друг акт му 

се изрече мерка забрана на вршење јавен превоз 
или одземање на возачката дозвола; 

3. биде осуден на казна затвор подолго од една 
година или на казна строг затвор; 

4. го запре вршењето на јавен превоз повеќе од 
30 дена без одобрение на надлежниот орган; 

5. јавниот превоз не го врши како редовно и 
главно занимање; 

6. престане да биде сопственик на моторното во-
зило со кое врши јавен превоз. 

Член 25з 
Во случај на смрт на превозникот, неговиот бра-

чен другар односно старателот на малолетните де-
ца, можат да продолжат со вршење на јавен превоз 
преку работоводител, ако немаат други приходи за 
издржување. 

Работоводителот од претходниот став мора да 
го исполнува условот од точка 3 став 1 на член 
256 од овој закон. 

Член 25и 
Јавен превоз преку работоводител се врши врз 

основа на 'одобрение од надлежниот орган. 
Барање за вршење јавен превоз преку работо-

водител може да поднесе брачниот другар односно 
старателот на малолетните деца најдоцна во рок од 
три месеци од денот на смртта на превозникот. Кон 
барањето се поднесува извод од книгите на умре-
ните за смртта на превозникот и доказ дека работо-
водителот ги исполнува условите за вршење јаве* 
превоз. 

Член 12 
Член 26 се менува и гласи: 
„Јавен превоз со запрежни возила можат да 

вршат стопански организации чија основна дејност 
е таков превоз, како и други стопански организа-
ции, ако ги исполнуваат условите пропишани за та-
ков превоз и ако таа своја дејност ја регистрираат 
според постојните прописи". 

Член 13 
По член 26 се додава нов член 26а кој гласи: 
„Јавен превоз на лица и предмети со запрежни 

возила граѓаните можат да вршат само во слобо-
ден патен сообраќај. 

Запрежните возила со кои се врши јавен превоз 
на лица и предмети мораат да имаат ознака (табли-
ца) дека со нив се врши јавен превоз. 

Општинското собрание или органот што таа ќе 
го овласти го пропишува начинот на обележува-
њето на запрежните возила со кои се врши јавен 
превоз". 

Член 14 
Во член 27 став 1 зборовите „приватен превоз-

ник" се заменуваат со зборот „граѓанинот". 
Во став 2 се бришат зборовите „на општинско-

то собрание". 
По став 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои 

гласат: 
„Издадените одобренија за вршење јавен превоз 

со запрежни возила се впишуваат во посебен ре-
гистар. 

Општинското собрание или органот што тоа ќе 
го овласти ќе го пропише начинот на водењето и 
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образецот на регистрите за издадените одобренија 
за вршење на јавен превоз со запрежни возила". 

Член 15 
Во член 28 став 1 зборовите „приватните пре-

возници" се заменуваат со зборот „граѓаните", а во 
став 2 по зборот „орган" се става точка и зборовите 
„на општинското собрание" се бришат. 

Член 16 
Член 31 се менува и гласи: 
„Надзор над извршувањето на прописите во 

патниот сообраќај вршат Републичкиот секретари-
јат за индустрија и трговија и општинскиот орган 
на управата што ќе го определи општинското собра-
ние, доколку со Основниот закон не е поинаку опре-
делено. 

Две или повеќе општини можат да основаат за-
еднички орган за вршење надзор во патниот соо-
браќај". 

Член 17 
По член 31 се додава нов член 31а кој гласи: 
„Општинскиот орган надлежен за инспекција 

во патниот сообраќај ги врши сите работи на ин-
спекцијата во патниот сообраќај, освен работите кои 
со овој закон се ставени во надлежност на Репуб-
личкиот секретаријат за индустрија и трговија". 

Член 18 
Во член 32 став 1 зборовите „Републичкиот се-

кретаријат за сообраќај и врски" се заменуваат со 
зборовите „Републички секретаријат за индустрија 
и трговија", зборовите „околиските и" и зборовите 
„или пропис донесен врз основа на закон" се бри-
шат, а по зборот „закон" во ред 10 се става точка. 

Во став 2 зборовите „Републички секретаријат 
за сообраќај и врски" се заменуваат со зборовите 
„Републички секретаријат за индустрија и трго-
вија", зборовите „и околиските" како и зборовите 
„над превозот што се врши на подрачјето на две 
или повеќе околии" се бришат, а по зборот „ин-
спекција" во ред 5 се става точка. 

Член 19 
Во член 33 зборовите „Републичкиот секрета-

ријат за сообраќај и врски" се заменуваат со збо-
ровите „Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија", а зборовите „околиските и" се бришат. 

Член 20 
Во член 34 зборовите „Републички секретари-

јат за сообраќај и врски" се заменуваат со зборо-
вите „Републички секретаријат за индустрија ~л 
трговија", а зборовите „околиските односно" се 
бришат. 

Член 21 
Во член 35 уводната реченица на став 1 се 

менува и гласи: 
„Републичкиов секретаријат за индустрија и 

трговија непосредно ги врши работите од надлеж-
ност на органот за инспекција во патниот сообра-
ќа ј на општинското собрание кога:". 

Во точката 1 зборовите „општествено-политич-
ката заедница" се заменуваат со зборот „општи-
ната". 

Во став 2 зборовите „Републичкиот секретари-
јат за сообраќај и врски ќе го извести органот на 
инспекцијата на патниот сообраќај од повисок сте-
пен", се заменуваат со зборовите „Републичкиот се-
кретаријат за индустрија и трговија ќе го извести 
општинското собрание". 

Член 22 
Во член 36 став 3 зборовите „Републички секре-

таријат за сообраќај и врски" се заменуваат со збо-
ровите „Републички секретаријат за индустрија и 
трговија". 

Член 23 
Во член 38 став 1 се додава нова точка 10 која 

гласи: 
„Не ги исполнува условите предвидени во став 

2 на член 22". 
Член 24 

По член 38 се додава нов член 38а кој гласи: 
„Со парична казна од 100 до 1000 нови динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин кој: 
1. врши јавен превоз на лица со моторно возило 

со повеќе од 8 седишта (чл. 256 ст. 1 точ. 4); 
2. врши јавен превоз на лица и предмети без 

одобрение (чл. 25в ст. 1); 
3. цената на превозот на лица не ја определува 

според должината на патот и бројот на искористе-
ш е седишта во возилото, а цената за превоз на 
предмети според нивната тежина и должината на 
патот (член 25д став 2); 

4. не истакне ценовник на видно место во вози-
лото (член 25д став 3); 

5. не издаде по барање од корисникот потврда 
за наплатената цена (член 25д став 4); 

6. наплати повисока цена од определената во це-
новникот; 

7. без одобрение го запре вршењето на јавниот * 
превоз во случаите определени во член 25 ѓ. 

Член 25 
Во член 39 зборовите „од 3.000 до 30.000 динари" 

се заменуваат со зборовите „од 50 до 500 нови ди-
нари". 

Член 26 
Член 40 и став 2 на член 41 се бришат. 

Член 27 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува со работа Републичкиот сообраќаен инспек-
торат. 

Член 28 
Се овластува Законодавно-правната комисија да 

го утврди пречистениот текст на Законот за орга-
низацијата на превозот во патниот сообраќај. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 
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16. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖ-
БАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, САМОУПРАВУ-
ВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И СРЕДСТВАТА 

ЗА РАБОТА ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

Се прогласува Законот за службата за внатреш-
ни работи, самоуправувањето на работните луѓе и 
средствата за работа во органите за внатрешни 
работи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 9 февруари 1966 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 15 февруари 1966 година. 

У. бр. 5/66 
16 февруари 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, СА-
МОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И 
СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА ВО ОРГАНИТЕ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ V 
Член 1 

Службата за внатрешни работи, правата на са-
моуправување на работните луѓе и работните односи 
како и обезбедувањето на средства за работа на 
органите за внатрешни работи се уредуваат според 
одредбите на Основниот закон за службата за вна-
трешни работи („Службен лист на СФРЈ" бр. 46/64), 
Основниот закон за самоуправувањето на работните 
луѓе и за средствата за работа на органите за вна-
трешни работи („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/65) 
и овој закон. 

I. СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Член 2 

Службата за внатрешни работи ја вршат Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи и оп-
штинските органи на управата надлежни за вна-
трешни работи (општински органи за внатрешни 
работи) според одредбите на Основниот закон за 
службата за внатрешни работи, овој закон и други 
прописи со кои се уредува вршењето на оваа служба. 

Член 3 
Внатрешни работи од општ интерес за Репуб-

ликата се работите на: 
1. спроведувањето прописите за републичко др-

жавјанство; 
2. спроведувањето на сојузните и републичките 

прописи за јавниот ред и мир и одржувањето на 
јавниот ред и мир, што не е од интерес само за 
општината; -

3. спроведувањето на прописите за јавните со-
бири; 

4. заштитата од пожари во поголеми размери и 
укажување помош во отстранувањето последиците 
во случај на општа опасност предизвикана од еле-
ментарни несреќи. 

1. Делокруг и надлежност 
и) Републички секретаријат за внатрешни работи 

Член 4 
Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-

ти (Републички секретаријат) непосредно ги врши 
работите што му се ставен?: но надлежност со за-
кон и други сојузни и републички прописи. 

Републичкиот секретаријат е одговорен за из-
вршувањето иа внатрешните работи од општ инте-
рес за Републиката и кога тие работи непосредно ги 
извршуваат општинските органи за внатрешни ра-
боти. ^ 

Републичкиот секретаријат непосредно го обез-
бедува и извршувањето на републичките закони и 
другите републички прописи во внатрешните работи 
ед општ интерес за Републиката и во случаите кога 
општинските органи за внатрешни работи не ги из-
вршуваат. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат врши стручни обра-

ботувања, проучувања и истражувања од областа 
на службата за спречување криминалитетот, служ-
бата на милицијата и другите служби на внатреш-
ни работи. 

Член 6 
Републичкиот секретар за внатрешни работи ги 

одобрува наставните планови и програми по пред-
метите на службата за спречување криминалитетот 
и службата на милицијата во училиштата и на 
курсевите што се организираат во областа на вна-
трешните работи. 

б) Општински орган за внатрешни работи 
Член 7 

Работите што со сојузен закон се ставени во 
надлежност на околиски орган за внатрешни ра-
боти, ги врши општинскиот орган за внатрешни 
работи. 

Член 8 
Собранијата на две или повеќе соседни општини 

можат спогодбено да организираат заедничко вр-
шење на определени внатрешни работи од општ ин-
терес за Републиката ако со тоа се создаваат попо-
волни услови за вршењето на тие работи. 

Одлуката за организирање на работите од прет-
ходниот став општинските собранија ја донесуваат 
по претходно прибавено мислење од републичкиот 
секретар за внатрешни работи. 

2. Посебни служби 
а) Служба на милицијата 

Член 9 
Во секоја општина постојат една или повеќе 

станици на милицијата. 
Станиците на милицијата ги образуваат и нив-

ното подрачје и седишта ^о утврдуваат општин-
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ските собранија во согласност со републичкиот се-
кретар за внатрешни работи. 

Бројот на работниците на милицијата во секоја 
станица на милицијата го определува републичкиот 
секретар за внатрешни работи во согласност со оп-
штинското собрание што ја образувало станицата. 

Станицата на милицијата е во состав на оп-
штинскиот орган за внатрешни работи. 

Член 10 
Со станицата на милицијата раководи и за неј-

зината работа одговара командир на станицата на 
милицијата (командир на станицата). 

Член 11 
Командирот на станицата непосредно му е под-

реден на старешината на општинскиот орган за 
внатрешни работи и нему му одговара за работата 
на станицата. 

Командирот на станицата работите од својот де-
локруг ги врши според наредбите од старешината 
на општинскиот орган за внатрешни работи. 

Чле*: 12 
Работниците на милицијата службата ја вр-

шат според наредбите и упатствата од командирот 
на станицата. 

Работниците на милицијата можат да ја вршат 
службата во граѓанска облека само кога тоа ќе го 
нареди командирот на станицата односно надлеж-
ниот старешина. 

Член 18 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

може на општинските органи за внатрешни работи 
да им издаде наредба за извршување на опреде-
лени работи од страна на милицијата кога тоа го 
изискуваат интересите на јавниот поредок или одр-
жувањето на јавниот ред и мир од општ интерес 
зл Републиката или од интерес за две или повеќе 
општини. 

Член 14 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

може од работниците на милицијата на еден или 
повеќе општински органи за внатрешни работи да 
образува единица на милицијата за извршување на 
определена задача. 

Старешината на единицата на милицијата од 
претходниот став го определува републичкиот се-
кретар за внатрешни работи и нему му одговара за 
извршувањето на задачите доверени на единицата. 

Член 15 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

може да образува посебна единица на милицијата 
за обезбедување извршувањето на работите што не-
посредно ги врши Републичкиот секретаријат, како 
и за вршење работите од чл. 9 ст. 1 од Основниот 
закон за безбедноста на сообраќајот на јавните па-
тишта („Службен лист на СФРЈ" бр. 14/65). 

б) Стража на казнено-поправителните установи 
Член 16 

Службата за обезбедување во казнено-поправи-
телните установи и за чување на лица лишени од 
слобода ја врши стражата на казнено-поправител-
ните установи. 

Член 17 
Стражата на казнено-поправителните установи 

е вооружена и еднообразно униформирана. 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

донесува прописи за вршењето на службата, како 
и за вооружувањето, опремата и униформата на 
стражата на казнено-поправителните установи. 

Ѕ. Меѓусебни односи на органите за внатрешни 
работи 

Член 18 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

може да определи одделни внатрешни работи од 
општ интерес за Републиката да се вршат непосред-
но во Републичкиот секретаријат во случај кога од-
делни дејства треба да се преземат на подрачјето на 
две или повеќе општини или ако се во прашање 
особено сложени работи. 

Член 19 
Во Републичкиот секретаријат можат непосред-

но да се вршат одделни работи од криминалистот -
ко-технички вештачења, за потребите на општин-
ските органи за внатрешни работи. 

Член 20 
Општинските органи за внатрешни работи се 

должни да водат статистика и евиденција што ќе ја 
пропише републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти. 

Член 21 
Во внатрешните работи од општ интерес за Ре-

публиката, Републичкиот секретаријат спрема оп-
штинските органи за внатрешни работи ги има след-
ните права и должности: 

1. да им издава задолжителни инструкции; 
2. да им издава наредби за извршување на 

определена работа и за начинот на извршувањето 
на таа работа; 

3. да определи општинскиот орган за внатрешни 
работи да изврши определена работа од негова 
надлежност; 

4. да презема одделни предмети или работи од 
надлежноста на општинскиот орган за внатрешни 
работи и по нив непосредно да води постапка. 

П. САМОУПРАВУВАЊЕ 

1. Правата и должностите во остварување на 
самоуправувањето 

Член 22 
Во установите на Републичкиот секретаријат 

општите акти се донесуваат во согласност со ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи. 

Член 23 < 
Внатрешната организација на службите за 

спречување на криминалитетот и милицијата во 
општинските органи за внатрешни работи се утвр-
дува со посебен правилник на органот. 

Правилникот од претходниот став како и оп-
штиот акт за личните доходи на работниците во 
службата за проучување на криминалитетот и 
службата на милицијата, службата за државна 
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безбедност и службата за издавање на патни ис-
прави за преминување на државната граница, кон-
трола на движењето на граница и престојот на 
странци се донесува во согласност со републичкиот 
секретар за внатрешни работи. 

2. Работни односи 

а) Прием на работници 

Член 24 
За потребата од прием на работници на работ-

ните места на кои се вршат работи од службата 
за издавање патни исправи за преминување на др-
жавната граница, контрола на движењето на гра-
ница и престојот на странци, службата за спречу-
вање на криминалитетот и службата за милицијата 
во општинските органи за внатрешни работи од-
лучува републичкиот секретар за внатрешни 
работи по претходно прибавено мислење од старе-
шината и советот на работната заедница на општин-
скиот орган за внатрешни работи. 

Член 25 
За потребата од прием на работници на работ-

ните места на кои се вршат работи од службата за 
издавање на патни исправи за преминување на др-
жавната граница, контрола на движењето на гра-
ница и престојот на странци, службата за спречу-
вање на криминалитетот и службата на милицијата 
во Републичкиот секретаријат одлучува републич-
киот секретар за внатрешни работи по претходно 
прибавено мислење од советот на работната заед-
ница. 

Член 26 
Конкурсот за пополнување на упразнетитл ра-

ботни места на работниците во службата на мили-
цијата во општинските органи за внатрешни ра-
боти го спроведува Републичкиот секретаријат. 

Примените работници од претходниот став ги 
распоредува на работните места републичкиот се-
кретар за внатрешни работи. 

Член 27 
Решение за прием на работник на работа и за 

распоредување на работник на работно место кое 
се пополнува без конкурс во Републичкиот секрета-
ријат и во неговите установи, донесува републич-
киот секретар за внатрешни работи. 

Решенија за прием на работници на работа и за 
распоредување на работници во општинските орга-
ни за внатрешни работи на работни места на кои 
се вршат работи од службата за издавање на патни 
исправи за преминување на државната граница, 
контрола на движењето на граница и престојот на 
странци, службата за спречување на криминалите-
тот и службата на милицијата, а кои се пополнуваат 
без конкурс, донесува републичкиот секретар за 
внатрешни работи. 

б) Преместување 

Член 28 
Кога интересите на службата изискуваат може 

да се врши преместување на работници кои рабо-

таат на работни места во службата за издавање на 
патни исправи за преминување на државната гра-
ница, контрола на движењето на граница и пре-
стојот на странци и во службата за спречување на 
криминалитетот, од орган за внатрешни работи на 
една огаптествено-политичка заедница во орган за 
внатрешни работи на друга општествено-политичка 
заедница, како и во нивните установи и организа-
циони единици кои се наоѓаат надвор од седр&итето 
на органот. 

Преместувањето на работниците од претходниот 
став може да се врши и за определено време. Во 
тој случај со решението за преместување се утвр-
дува и времето за кое работникот се преместува. 

Член 29 
На работник што е преместен по потреба на 

службата, освен патните и селидбените трошоци, му 
се исплатува и надоместок во висина на едномесеч-
ната аконтација од личниот доход. 

Член За 
За преместувањето на работниците од Репуб-

личкиот секретаријат во неговите установи и во 
организационите единици надвор од неговото се-
диште, односно од овие установи и организациони 
единици во Републичкиот секретаријат, одлучува 
републичкиот секретар за внатрешни работи. 

Преместувањето на работници од работните ме-
ста на кои се вршат работи од службите за држав-
на безбедност, издавање на патни исправи за пре-
минување на државната граница, контрола на дви-
жењето на граница и престој на странци, спречу-
вањето на криминалитетот и милицијата од оп-
штинските органи за внатрешни работи во Репуб-
личкиот секретаријат и неговите установи, односно 
од Републичкиот секретаријат од неговите установи 
во општинските органи за внатрешни работи или од 
еден во друг општински орган за внатрешни ра-
боти го врши републичкиот секретар за внатрешни 
работи во согласност со старешината на општин-
скиот орган за внатрешни работи. 

Член 31 

На работникот што е преместен според член 28 
и 30 од овој закон органот за внатрешни работи 
во кој работникот е преместен е должен да му 
обезбеди соодветен стан во рок од две години од 
денот на неговото јавување на должност. 

Ако во рокот од претходниот став органот, во 
кој работникот е преместен, не му обезбеди стан или 
со работникот не се постигне спогодба за тоа, ор-
ганот за внатрешни работи од кој работникот е пре-
местен е должен, по неговр барање, да го врати на 
работа и да му го обезбеди постојниот дел од лич-
ниот доход од работното место од кое е преместен. 

в) Работно треме 

Член 32 
Распоредот на работното време во Републичкиот 

секретаријат и неговите установи го определува ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи. 
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Во службите на Републичкиот секретаријат и 
неговите установи во кои се работи непрекинато во 
смени, распоредот на работното време на смените 
се определува со правилник на органот во рамките 
на четириесетидвочасовната работа во седмицата. 

г) Дисциплинска одговорност 

Член 33 
За дисциплинските неуредности на старешината 

на општинскиот орган за внатрешни работи реша-
ва републичкиот секретар за внатрешни работи. 

Член 34 
За дисциплинските престапи што ќе ги изврши 

старешината на општинскиот орган за внатрешни 
работи, како и за дисциплинските престапи што ќе 
ги вршат работниците на општинскиот орган за 
внатрешни работи во вршењето на работите »од 
службата за државна безбедност решава Дисци-
плинскиот суд на Републичкиот секретаријат. 

III. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

Член 35 
Со буџетот на Републиката се обезбедуваат сред-

ства за општинските органи за внатрешни ра-
боти за: 

1. лични доходи и другите видови лични рас-
ходи на работниците на службата на милицијата; 

2. надоместок за патни и селидбени трошоци 'л 
трошоци за одделен живот од семејството на работ-
ниците на службата на милицијата; 

3. трошоци за вооружување; 
4. набавка на облека и обувки, односно соодве-

тен паричен надоместок на работниците на служ-
бата на милицијата, стражата на казнено-поправи-
телните установи и другите униформирани работ-
ници; 

5. трошоци за кривичната постапка; и 
6. трошоци за спроведување на лица. 
Републиката може да учествува во обезбеду-

вањето на дополнителни средства на општините за 
унапредување службата за внатрешни работи и за 
вршење на определени внатрешни работи од инте-
рес за целата земја или од општ интерес за Репуб-
ликата. 

Заради унапредување на службата за внатреш-
ни работи средства од став 1 од овој член можат да 
обезбедуваат и општините. 

Член 36 
Републичкиот секретаријат составува, врз ос-

нова предлозите на општинските органи за вна-
трешни работи, единствен предлог за обезбедување 
на средствата од член 35 од овој закон. 

Член 37 
Висината на средствата од член 35 став 1 од 

овој закон се утврдува врз основа обемот на рабо-
тите, бројот на организационите единици и работ-
ните места во општинските органи за внатрешни 
работи, како и со оглед степенот и потребата од 

опременост на службата и другите фактори што 
влијаат врз висината на тие средства. 

Член 38 
Распределбата на средствата од член 35 од овој 

закон на општинските органи за внатрешни работи 
ја врши републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти, според мерилата утврдени во член 37 од овој 
закон. 

Член 39 
Републиката им обезбедува на општинските ор-

гани за внатрешни работи секоја годиш и средства 
за постојана резерва во висина од 1% од средствата 
од член 35 на овој закон, со тоа што вкупните сред-
ства на оваа резерва не можат да преминат 5% од 
едногодишниот износ на обезбедените средства од 
член 35 на овој закон. 

Член 40 
Во рамките на средствата за работа на Репуб-

личкиот секретаријат се обезбедуваат и средства за 
работа на Центарот за стручно образование. 

Член 41 
Паричните средства за посебни намени предви-

дени во член 77 точка 1 и 2 од Основниот закон 
за самоуправување на работните луѓе и за сред-
ствата за работа на 'органите за внатрешни работи 
му се обезбедуваат на Републичкиот секретаријат 
во единствен износ и се пренесуваат на негова по-
себна сметка. 

Средствата од претходниот став што не ќе се 
потрошат во годината за која се обезбедени, се пре-
несуваат во следната година за истата намена. 

Член 42 
На Републичкиот секретаријат му се обезбеду-

ваат секоја година средства за постојана резерва 
во висина на 1% од средствата за вршење на ре-
довна дејност, со тоа што вкупни! е средства на оваа 
резерва не можат да преминат 5 Уо од едногодиш-
ниот износ на средствата за вршење на редовна 
дејност. 

Член 43 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

може на општинските органи за внатрешни работи 
да им издаде наредба привремено да му отстапат на 
ползување определена опрема кога тоа го налагаат 
интересите на јавниот поредок или одржувањето на 
јавниот ред и мир од општ интерес за Републиката. 

Опремата од претходниот став може да се пол-
зува само додека постојат причините поради кои е 
отстапена. 

За ползувањето на опремата од став 1 од овој 
член не се плаќа надоместок. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Се овластува републичкиот секретар за вна-

трешни работи да донесе поблиски прописи: 
1. за водењето на статистика и евиденција за 

начинот на известување за извршувањето на репуб-
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личните закони и другите републички прописи од 
областа на внатрешните работи; 

2. за средствата и начинот на одржувањето на 
комуникациските врски меѓу Републичкиот секре-
таријат и општинските органи за внатрешни ра-
боти; и 

3. за начинот на составување на предлозите од 
страна на општинските органи за внатрешни работи 
за обезбедување на средствата од член 35 од овој 
закон. 

Член 45 
Правилниците и другите општи акти во Ре-

публичкиот секретаријат и неговите установи, како 
и во општинските органи за внатрешни работи, 
според одредбите на Основниот закон за самоупра-
вување на работните луѓе и за средствата за ра-
бота на органите за внатрешни работи и овој закон, 
ќе се донесат најдоцна до 1 април 1966 година. 

Член 46 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

17. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОСНОВАЊЕ ФОНД ЗА НАГРАДИ „11 
ОКТОМВРИ" 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за основање Фонд за награ-
ди „11 октомври", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 8 февруари 1966 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор одр-
жана на 11 февруари 1966 година. 

У. бр. 3/66 
12 февруари 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ФОНД ЗА НАГРАДИ 
„11 ОКТОМВРИ" 

Член 1 ^ 
Член 5 од Законот за основање Фонд за на-

гради „11 Октомври" („Службен весник на СРМ4 

бр. 22/64) се менува и гласи: 
„Фондот има свој статут. 
Статутот на фондот содржи одредби за називот 

на фондот, целите и задачите, органите на управу-
вањето, работењето на Фондот, како и изворите 
на приходите и средствата на Фондот. 

Со Статутот на Фондот се утврдуваат и: усло-
вите, постапката и начинот за доделување награди 
од Фондот; составот и начинот на работење на 
комисиите за давање предлози за доделување на 
награди; начинот за известување на јавноста за 
работата на Фондот; органите што се овластени за 
располагање со средствата на Фондот и се одго-
ворни за законитоста и правилноста на употребата 
но средствата од Фондот; остварувањето на правата 
и должностите на органите на управувањето спрема 
основачот на Фондот; постапката за донесување на 
финансов план и завршна сметка на Фондот; како 
и други прашања од значење за управувањето и 
работењето на Фондот. 

Статутот на Фондот го донесува Управниот од-
бор на Фондот, а го потврдува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

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

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

18. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ШТО ГИ ВРШИ РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за определување на ра-
ботите што ги врши Радиотелевизија Скопје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 9 февруари 1966 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор одр-
жана на 11 февруари 1966 година. 

У. бр. 4/66 
12 февруари 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ШТО ГИ 

ВРШИ РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ 

Член 1 
Работите во врска со изградбата, развивањето 

и одржувањето на радиодифузната мрежа и обез-
бедувањето на приемот на радиодифузната програ-
ма на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија ќе ги врши Радиотелевизија Скопје, 
која го продолжува своето работење како радио-
дифузна установа. 

Член 2 
Радиотелевизија Скопје ќе води евиденција на 

корисниците на радиодифузните приемници (прием-
ник) и ќе наплатува надоместок за користење на 
тие приемници на територијата на Социјалистичка 
Република Македонија. 
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Член 3 
Корисник на приемник е физичко или правно 

лице што има незапечатен приемник без оглед на 
тоа дали го употребува. 

Член 4 
Обврската за пријавување на приемникот на-

станува со денот во кој корисникот го набавил 
приемникот, а обврската за одјавување со денот 
кога приемникот е уништен, станал трајно неупо-
треблив, е отуѓен или со него е извршено распо-
лагање на друг начин. 

Член 5 
Обврската за плаќање на надоместок за корис-

тење на приемник започнува од следниот месец 
по пријавувањето на набавениот приемник. 

Член 6 
Надоместокот за користење на приемник: се 

плаќа секој месец однапред. 
По исклучок, Радиотелевизија Скопје може да 

определи одделни корисници — работни и други 
организации надоместокот да го плаќаат во пау-
шален износ. 

Член 7 
Надоместокот за користење! на приемник се 

плаќа до крајот на месецот во кој тој бил одјавен. 
Член 8 

Претставниците на општествената заедница во 
Советот на Радиотелевизија Скопје ги именува и 
разрешува од должност Извршниот совет. 

Член 9 
Директорот на Радиотелевизија Скопје го име-

нува и го разрешува од должност Извршниот совет. 
Член 10 

Републичкиот секретар за информации поблис-
ку ќе го определи начинот на пријавувањето и од-
јавувањето на приемниците и начинот на водењето 
евиденција за приемниците и нивните корисници, 
како и начинот на собирање и плаќање надоместок 
за користење на приемниците. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

19. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за Ре-

публичкиот општествен фонд за финансирање на 
образованието, Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 
февруари 1966 година и на седницата на Просветно-
Културниот собор, одржана на 11 февруари 1966 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
I 

Се потврдува Статутот на Републичкиот оп-
штествен фонд за финансирање на образованието, 
што го донесе Управниот одбор на фондот на сед-
ницата одржана на 7 февруари 1966 година под 
број 07-922/66. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето* во „Службен весник на 
СРM". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 48 
12 февруари 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

20 
Врз основа на член 167 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Содијалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 8 фе-
вруари 1966 година и на седницата на организацио-
но-политичкиот собор, одржана на 15 февруари 
1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 
ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ОД 
ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Се образува Комисија за испитување по-
драчјата на окружните судови од општа надлеж-
ност во Социјалистичка Република Македонија 
(Комисијата). 

И. Комисијата има за задача да ја испита 
сегашната мрежа и подрачјата на окружните судо-
ви од општа надлежност и на Собранието да му 
поднесе извештај со свој предлог. 

III. Во Комисијата се избираат односно име-
нуваат: 

За претседател Чаушев Боро, член на Изврш-
ниот совет. 

За членови: 
Дема Галиб, републички секретар за правосуд-

ство и организација на управата; 
Денона Рамона, судија на Општинскиот суд 

Скопје II — Скопје; 
Кантарџиски Димо, судија на Врховниот суд 

на Македонија; 
Катарџиев д-р Иван, пратеник во Организацио-

но-политичкиот собор; 
Крцковски Миле, помошник секретар во Ре-

публичкиот секретаријат за правосудство и орга-
низација на управата; 

Максимовски Светозар, пратеник во Организа-
ционо-политичкиот собор; 

Манговски д-р Петар, пратеник во Организам 
ционо-политичкиот собор; 

Мифтари Осман, член на Извршниот совет; 
Илиев Панта, републички јавен обвинител; 
Пашовски Киро, пратеник во Републичкиот 

собор; 
Таневски Илија, пратеник во Републичкиот 

собор; ( 
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Стојчев Димитар, претседател на Окружниот 
суд во Скопје; 

Христов Перо, пратеник во Организационо-
политичкиот собор. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со донесу-
вањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 5 
16 февруари 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
! Видое Смилевски, е. р. 

21. 
Врз основа на член 166 од Законот за висо-

кото школство во Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 29 декември 1965 година и на 
седницата на Просветно-културниот собор одр-
жана на 11 февруари 1966 година ја донесе след-
ната 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕ-

ТОТ ВО СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за начинот на форми-

рање на Совет на Универзитетот во Скопје што ја 
донесе Универзитетскиот совет на својата осум-
десет и осма редовна седница, одржана на 21 ок-
томври 1965 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 96 
12 февруари 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

22. 
Врз основа на член 139 точка 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 29 де-
кември 1965 година, донесе 

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

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Советот на Универзитетот во 
Скопје се именуваат: 

а) На две години: 

1) Бошале Никола, раководител на Комисијата 
на Централниот комитет на СКМ 

2) Милевски Инж. Љупчо, заменик на технич-
киот директор на Претпријатието во основање Руд-
ници и железарница „Скопје" во Скопје 

3) Петковски Борис, секретар на Републич-
киот совет на ССЈ за Македонија 

4) Станковски Бошко, потпретседател на Глав-
ниот одбор на ССРНМ 

5) Трпевска Инж. Бранка, управни* на одде-
ление во „ОХИС" — Скопје. 

6) На една година: 
1. Адамов Инж. Никола, директор на Земјодел-

скиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје 
2. Зулфиќари Азем, потпретседател на Собра-

нието на СРМ 
3. Котески Инж. Јонче, директор на Топилни-

цата — Титов Велес 
4. Кушески Предраг, секретар на Градскиот 

комитет на СКМ — Скопје 
5. Павлов Младен, потпретседател на Стопан-

ската комора на Македонија. 
II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 103 
30 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

О г л а с е н д е л 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ" 

1'. — СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни пар-
ници, оставински расправи, прогласување за не-
важни полиси, барирани чекови, повикување на 
наследници со непознато место на живеење и ел. 
— за еден збор 0,20 (20) динари; 

— Промена на лично и фамилијарно ине — 
20 (2.000) динари; 

3. — Регистрации на стопански организации 
— 120 (12.000) динари; 

4. — Промени и бришење од регистарот на сто-
панските организации — 100 (10.000) динари; 

5. — Регистрации на установи со самостојно 
финансирање — 2 (200) динари за еден квадратен 
сантиметар во весникот; 

6. — Ликвидации на стопанските организации 
— 2 (200) динари за еден квадратен сантиметар во 
весникот; 

7. — Регистрации на занаетчиските дуќани и 
работилници и престанок на занаетчиски дуќан 
— 30 (3.000) динари; 

8. — Конкурси и јавни наддавања — 2 (200) 
динари за еден квадратен сантиметар во весникот; 

9. — Огласување за неважни печати и штем-
били — од збор 1 (100) динари; 
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10. — МАЛИ ОГЛАСИ: лични карти, здрав-
ствени легитимации, работни книшки, ученички 
книшки, свидетелства, воени документи, ловечки 
исправи, оружен лист и други слични огласи — 
0 (500) динари; 

11. — Биланси на стопански организации (само 
биланс по образец 11) — Динари 140 (14.000); 

12. — Објавување акти на работни организации 
8 (800) динари од еден сантиметар во весникот; 

13. — За огласи што не се опфатени во гор-
ните точки 'ќе се наплатува — 2 (200) динари за 
еден квадратен сантиметар во весникот; 

Горните цени (паушалните износи) се однесу-
ваат на огласи што се објавуваат според вооби-
чаениот текст. Ако текстот е поголем од вооби-
чаениот се доплатува разлика. 

З а да се објави огласот (се однесува за огласи под 
точка 1, 2 3, 4, 7, 10 и 11) во „Службен весник на 
СРМ" парите треба да се испраќаат однапред на 
жиро сметка 401-1-698 кај Народната банка — 
Скопје. 

Молиме, огласите да се доставуваат читливо 
напишани според вообичаената форма во »„Служ-
бен весник на СРМ", бидејќи во спротивен случај 
не одговараме за евентуални грешки. 

Оваа тарифа ќе се применува од 1 март 1966 
година. 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. број 70, 
страна 279 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Собранието на општината Теарце број 
295 од 20. XI. 1964 година Земјоделската задруга 
„Братство", село Доброште, Тетовско, се става под 
редовна ликвидација. 

Со решението на Собранието на општината Те-
тово број 01-9896 од 11. IX. 1965 година за членови на 
Ликвидационата комисија се именувани следните 
лица: Писевски Горѓи, Иљовски Младен и Јованов-
ски Драги. 

Со решение број 9896 од 13. ХП. 1965 година на 
Ликвидационата комисија при Собранието на оп-
штината Тетово за ликвидатор на Земјоделската зад-
руга „Братство" од селоДоброште е назначен Милош 
Милосављев^, кој задругата под редовна ликвида-
ција ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, сметано од 15. ХП. 1965 
година. 

На досегашните потписници на задругата и тоа: 
Милосављевиќ Милош, в.д. управник, и Расим Али-
ти, книговодител, им престанува правото за потпи-
шување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
709/65. (101) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 169, стра-
на 896, книга I, е запишан под фирма: Медицински 
центар — Кавадарци. Предмет на работењето на цен-
тарот е: ќе обезбедува попристапна, попотполна и по -
успешна здравствена заштита во редовните и вон-
редовните услови и во рамките на својот делокруг 
и расположивиот капацитет, дава медицинска по-
мош и други услуги од областа на здравствената 
заштита. 

Медицинскиот центар е основан од Собранието 
на општината Кавадарци, со решение број 01-9683 
од 29. ХП. 1965 година, а со спојување на Општата 
болница во Кавадарци, Општинскиот здравствен дом 
во Кавадарци и Здравствената станица во Коно-
пиште. 

Установата ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат д-р Диме Мешков, в. д. директор, Мари-
ка Димовска, Марика Кујумџиева и Никола Шкар-
тов, службеници, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус, бр. 
12/66. (103) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 177, 
страна 928, книга I е запишано следното: Согласно 
со одлуката на Работната заедница на Околискиот 
интернат — Куманово број 19/1 од 13.1.1966 година 
фирмата на Околискиот интернат — Куманово во 
иднина се менува и ќе гласи: Ученички дом „Про-
фесор Мијалковић — Куманово. 

Исто така и досегашниот директор на Ученич-
киот дом „Професор Мијалковић — Куманово, Вељ-
ковиќ Никола, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За управник на домот е назначен Дамј ановски 
Ратко, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжу-
ва во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
68/66. (102) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 166, 
страна 884, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на установите Општата амбуланта во 
село Конопиште, бидејќи се спојува со Општата бол-
ница во Кавадарци и Општинскиот здравствен дом 
во Кавадарци во една здравствена установа под на-
зив: Медицински центар — Кавадарци, согласно со 
решението на Собранието на општината Кавадарци 
број 01-9683 од 29. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
20/65. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 166, 
страна 884, книга I е запишано следното: На досе-
гашните потписници на Општата амбуланта во село 
Конопиште и тоа: Милан Парговски, директор, Раде. 
Шалевски, благајник, Камче Коцев Ристов, служ-
беник, им престанува правото за потпишување, би-
дејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Општата амбуланта во 
село Конопиште се назначени следните лица: д-р 
Видоје Димитровски, директор, Павле Маневски и 
Методија Попов, службеници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
57/66. (105) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 168, 
страна 892, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на установите Општинскиот здравствен 
дом во Кавадарци, бидејќи се спојува со Општата 
амбуланта во село Конопиште и Општата амбулан-
та во Кавадарци во една здравствена установа под 
назив: Медицински центар — Кавадарци, согласно 
со решението на Собранието на општината Кавадар-
ци број 01-9683 од 29. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
67/66. (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 168, 
страна 892, книга I е запишано следното: На досе-
гашните потписници на Општинскиот здравствен 
дом во Кавадарци и тоа: Диме Роглев, специјалист 
лекар, Ристо Делов, секретар, Милан Хаџиманов, 
шеф на сметководството, и Димче Јосифов, в. д. ди-
ректор, им престанува правото за потпишување. 

За директор на Општинскиот здравствен дом во 
Кавадарци е назначен д-р Милан Петров, кој догиот 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со но-
воназначените потписници и тоа: Никола Шкартов, 
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пом. директор, и Марика Кујумџиева, шеф на 
сметководството, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
293/65. (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 161, 
страна 864, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Интерната клиника при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, Милошевиќ Љуби-
ца, и престанува правото за потпишување, бидејќи 
е разрешена од должност. 

За нови потписници на Интерната клиника при 
Медицинскиот факултет во Скопје се назначени 
следните лица: Петровски Петар, шеф на сметко-
водството ,и Блажева Ангелина, службеник. Тие 
установата ќе ја потпишуваат задолжуваат и раз-
должуваат со стариот регистриран потписник д-р 
Димитар Арсов, директор, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 304/65. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 107, 
страна 652, книга I е запишано следното: На досе-
гашните потписници на Главната ветеринарна бол-
ница во Скопје е тоа: Борис Мишев, директор, и 
Фудуловиќ Боро им престанува правото за потпи-
шување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нов директор на Главната ветеринарна бол-
ница во Скопје е назначен Петар Киров Петровски. 
Тој болницата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано од 
20. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 135/65. (109) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 218, 
страна 1095, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник Лучко Александар му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За потписници на Клиниката за ортопедски бо-
лести при Медицинскиот факултет во Скопје и по-
натака остануваат старите регистрирани потписници 
и тоа: д-р Сушец Гуро, директор, и д-р Капевски 
Димко, заменик директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 80/66. (ИО) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 85, 
страна 560, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на установите Домот на стопанстве-
ниците во Скопје, бидејки со решението на Собра-
нието на општината Кале — Скопје број 06—235 
од 20. I. 1966 година станува Работна организација 
со самостојна дејност за вршење на застапничка и 
посредничка дејност и вршење на разни услуги за 
унапредување и модернизација на стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 62/66. (111) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 85, 
страна 560, книга I е запишано следното: На досе-
гашните потписници на Домот на стопанствениците 
— Скопје и тоа: Слободан Стојменовски, в. д. ди-
ректор, и Васка Лузевска, сметководител, им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност. 

За нови потписници на Домот на стопанствени-
ците — Скопје се назначени следните лица: Благоја 
Николовски, директор, Стојменовски Слободан, сек-
ретар, и Анастасовски Миле, хонорарен книговоди-
тел, сметано од 21. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 148/65. (112) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 114, 
страна 680, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Заводот за здравна заштита 
на мајки и деца — Скопје д-р Панде Дрвошански, 
директор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на Заводот за здравна заштита 
на мајки и деца во Скопје е назначен д-р Михаил 
Ефремов. Тој Заводот ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува со новоназначениот потписник Васил 
Таневски, шеф на отсекот за материјално и финан-
сово книговодство, и стариот регистриран потписник 
Глигор Новаков, пом. управник, сметано од 21. ХП. 
1965 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 147/65. (ИЗ) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на дадената согласност од Секрета-

ријатот за народно здравје и социјална политика на 
СРМ, Управниот одбор при Медицинскиот центар — 
Кичево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на специјализација на еден лекар по 
специјалноста интерни болести. 

Кандидатот треба да ги исполнува условите од 
чл. 2 од Правилникот за специјализација на здрав-
ствените работници од 1-ва група. Првенство за при-
ем имаат здравствените работници што се во работен 
однос со овој центар. 

Молбите се примаат 15 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. 

Молбите се поднесуваат до Медицинскиот центар 
Кичево. (154) 

ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ 
И ДЕЦА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. Шеф на одделението за заштита на жени; 
2. За специјализација на еден лекар по гине-

кологија и акушерство; 
3. Дактилограф 

УСЛОВИ: 
— Под еден, лекар специ ја листа гинеколог со 

пракса. 
— Под два, да ги исполнува условите од член 2 

на Правилникот за специјализација на здравстве-
ните работници. 

— Под три, најмалку завршено едногодишно 
дактилографско училиште, или долгогодишна прак-
са. Приемот ќе се врши врз основа на проба. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

Молбите со потребните документи се поднесуваат 
до Заводот за здравна заштита на мајки и .деца, — 
Скопје, Бит пазар, поштенски ФАХ 425. (155) 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИН-
СКИОТ ЦЕНТАР — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар општа пракса за ординација во 

село Табановци — — — •— — — — — 1 
2. Лекар општа пракса за ординација во 

село Клечовци — — — — — — — — 1 
3. Лекар општа пракса за ординација во 

село Липково — — — — — — — -— 1 
4. Лекар општа пракса за ординација во 

село Старо Нагоричани — — — — — — 1 

У с л о в и : 
Завршен медицински факултет, стан обезбеден 

во споменатите ординации. 
Плата по договор. 
Молбите прописно таксирани со потребни доку-

менти се поднесуваат до Конкурсната комисија при 
Медицинскиот центар — Куманово. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (153) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СОВЕТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ 

НА СРМ — СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место Магистер 

— шеф на одделение 

Услови: Да има завршено фармацеутски факул-
тет. 

Личен доход според правилникот за распре-
делба на личниот доход на работниците. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, а доколку работното место не биде пополнето 
останува отворен до пополнувањето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија при Советот на Заво-
дот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје. (152) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РАБОТНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА УСТАНОВАТА СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ „ПАЗАРИШТЕ — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото работно место ди-
ректор на установата 

Услови: 
1'. Да има завршено виша стручна спрема со 

10 години работен стаж од кои 5 години на рако-
водно место. 

2. Да има средна стручна спрема и 15 години 
работен стаж од кои 5 години на раководно место 
во струката. 

Молбите со куса биографија за движењето во 
службата да се достават на конкурсната комисија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (156) 

СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 
„КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на 1 работно место за наставник 
по ликовно воспитување 
У С Л О В И : 

1. Завршена соодветна школска спрема. 
2. Кандидатот треба да го познава покрај маке-

донскиот и српскохрватскит јазик. 
Кандидатот е должен со таксирана молба да ги 

достави сите потребни документи за засновање на 
работен однос. 

Молбите со некомплетни документи нема да се 
разгледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (157) 

СОДРЖИНА 
Страна 

14. Указ за прогласување на Законот за ме-
лиоративните системи чија изградба се фи-
нансира со учество на Федерацијата — 41 
Закон за мелиоративните системи чија из-
градба се финансира со учество на Феде-
рацијата — — —• — — — — — — 41 

15. Указ за прогласување на Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за ор-
ганизацијата на превозот во патниот со-
обраќај — — — — — — — — — 43 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за организацијата на превозот во 
патниот сообраќај — — — — — — 43 

16. Указ за прогласување на Законот за служ-
бата за внатрешни работи, самоуправува-
њето на работните луѓе и средствата за 
работа во органите за внатрешни работи 47 
Закон за службата за внатрешни работи, 
самоуправувањето на работните луѓе и 
средствата за работа во органите за вна-
трешни работи — — — — — — — 47 

17. Указ за прогласување на Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за ос-
новање Фонд за награди „11 октомври" — 51 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за основање Фонд за награди „11 
октомври —• — —• — — — — — — 51 

18. Указ за прогласување на Законот за опреде-
лување на работите што ги врши Радио-
телевизија Скопје — — — — — — — 51 
Закон за определување на работите што 
ги врши Радиотелевизија Скопје — — 51 

19. Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот општествен фонд за финан-
сирање на образованието — — — — 52 

20. Одлука за образување Комисија за испи-
тување подрачјата на окружните судови 
од општа надлежност во Социјалистичка 
Република Македонија — —- — — — 52 

21. Одлука за потврдување на Одлуката за 
начинот на формирање на Совет на Уни-
верзитетот во Скопје -—• — — — — — 53 

22. Одлука за именување членови на Советот 
на Универзитетот во Скопје — — — — 53 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


