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З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И 
НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Изборот и отповикот на делегатите во работ-

ничкиот совет, односно во на него по положба и 
функција соодветниот орган на управување (во 
понатамошниот текст: работнички совет) во органи-
зацијата на здружениот труд се врши врз основа на 
еднакво и непосредно избирачко право. 

Член 2 
Членовите на органот на самоуправната ра-

ботничка контрола во основната организација на 
здружениот труд (во натамошниот текст: основна 
организација) ги избираат и отповикуваат работ-
ниците на основната организација непосредно. 

Изборот и отповикот на членовите на органот 
на самоуправната работничка контрола во работна 
организација и сложена организација на здруже-
ниот труд се врши врз начелата на делегатскиот 
систем. 

Член 3 
Членовите на извршниот орган на работничкиот 

совет (во натамошниот текст: извршен орган) ги из-
бира работничкиот совет под услови и на начин 
определен со самоуправен општ акт на организаци-
јата на здружениот труд, во согласност со закон. 

Член 4 
Работоводниот орган на организацијата на здру-

жениот труд го именува работничкиот совет на 
организациј ата. 

За организациите на здружениот труд што вр-
шат дејност, односно работи од посебен општествен 
интерес со закон можат да се пропишат посебни 
услови и начин на именување на работоводен орган. 

Член 5 
Делегатите во работничкиот совет, членовите на 

органот на самоуправната работничка контрола и 
на извршниот орган, работоводниот орган и рако-
водителот на работната заедница можат да бидат 
отповикани и разрешени од работниците, односно 
од органот што ги избрал. 

Член 6 
Гласањето за избор и отповик на делегат во 

работничкиот совет и член на органот на самоу-
правната работничка контрола е тајно и се врши 
со гласачко ливче. 

Член 7 
Работникот, односно делегатот во работничкиот 

совет не може да се повика на одговорност за гла-
сање во врска со изборот, отповикот и разрешува-
њето, ниту од него може да се бара да из јави за 
кого гласал или зошто не гласал, односно дали 
гласал „за" или „против" отповик и разрешува-
њето. 

Член 8 
Одредбите на овој закон се применуваат и на 

органите на управување и другите органи на бан-
ките, на заедниците за осигурување, на деловните 
заедници и на другите облици на здружување на 
трудот и средствата, доколку со закон поинаку не 
е одредено. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
изборот и отповикот на делегатите во работничкиот 
совет и на членовите на самоуправната работничка 
контрола во основната организација се применуваат 
и на изборот и отповикот на делегатите во работ-
ничкиот совет и на членовите на самоуправната ра-
ботничка контрола во работната заедница на: ра -
ботна организација, сложена организација на здру-
жениот труд, банка, заедница за осигурување, зем-
јоделска или друга задруга, самоуправна интересна 
заедница и друга самоуправна организација и за-
едница и во нивно здружение. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
изборот и отповикот на делегатите во работничкиот 
совет и на членовите на самоуправната работничка 
контрола во основната организација се применуваат 
и на изборот и отповикот на делегатите во органот 
на управување и на членовите на самоуправната 
работничка контрола на работните заедници на: 
општествените и општествено-политичките заедни-
ци, општествено-политичките организации и други 
општествени организации, доколку со посебен закон 
поинаку не е одредено. 
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П. ИЗБОР, ОТПОВИК И РАЗРЕШУВАЊЕ НА 
ОРГАНИТЕ ВО ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Избор на работнички совет 

Член 9 
Изборот на делегатите во работничкиот совет 

на основната организација се врши врз основа на 
кандидатура во деловите на процесот на трудот во 
таа организација. 

Со самоуправен општ акт на основната органи-
зација се утврдуваат деловите на процесот на тру-
дот и бројот на нивните делегати во работничкиот 
совет на основната организација. 

Член 10 
Изборите на делегати во работничкиот совет на 

основната организација се одржуваат најдоцна 15 
дена пред истекот на времето за кое се избрани де-
легати на кои им истечува мандатот. 

Изборите за делегати од став 1 на овој член 
работничкиот совет на основната организација ги 
распишува најдоцна 30 дена пред денот определен 
за избори. 

Работничкиот совет на основната органи-
зација за денот определен за одржување на избо-
рите го известува надлежниот орган на собрание-
то на општината во рок од 3 дена од денот на 
распишувањето на изборите. 

Член 11 
Основната организација во која од оправдани 

причини не ќе се одржат избори за делегати во ра-
ботничкиот совет во рокот од член 10 на овој за -
кон е должна изборите да ги одржи во рок од 45 
дена од денот кога престанале причините поради 
кои изборите не можеле да се спроведат. 

Како оправдани причини во смисла на овој за -
кон се сметаат елементарните непогоди. 

Член 12 
Ако работничкиот совет на основната орга-

низација во рокот определен во членовите 10, 11 
и 69 на овој закон не распише избори за делегати 
во работничкиот совет, не го определи денот на из-
борите и не именува членови на изборната коми-
сија, тоа ќе го стори собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на основната организа-
ција на првата наредна седница по дознавањето. 

Член 13 
Во основната организација во која работнич-

киот совет е распуштен, собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на основната организаци-
ја ги распишува изборите за делегати во работ-
ничкиот совет, го определува денот на изборите и 
ги именува членовите на изборната комисија. 

Член 14 
Со спроведувањето на изборите за делегати во 

работничкиот совет на основната организација ра-
ководи изборна комисија. 

За непосредно раководење со спроведувањето 
на гласањето за избор на делегатите, изборната ко-
мисија може да образува избирачки одбор. 

Изборната комисија и избирачкиот одбор (во 
натамошниот текст: органи за спроведување на 
изборите) се самостојни во својата работа. 

На членовите на органите за спроведување на 
изборите им престанува својството на член на овие 
органи ако бидат кандидати за делегати во работ-
ничкиот совет. 

Член 15 
Претседателот и членовите на изборната коми-

сија за избор на делегати во работничкиот совет 
на основната организација ги именува работничкиот 
совет на таа организација. 

Изборната комисија се грижи за законитоста 
на спроведувањето на изборите, ги потврдува и 
огласува листите на кандидатите, ги определува из-
бирачките места и именува избирачки одбори, го 
определува времето на гласањето, го утврдува и го 
прогласува резултатот од изборите. 

Член 16 
Во деловите на процесот на трудот оддалечени 

од седиштето на основната организација за спро-
ведување на изборите за делегати во работничкиот 
совет може да се образува посебна изборна коми-
сија. 

Посебната изборна комисија ги врши сите рабо-
ти што се во делокруг на изборната комисија, ос-
вен утврдувањето и прогласувањето на вкупните 
резултати од изборите. 

Член 17 
Избирачкиот одбор непосредно го раководи 

спроведувањето на г,ласањето за избор на деле-
гатите во работничкиот совет на основната орга-
низација и ја обезбедува правилноста и тајноста 
на гласањето. 

Доколку не се образуваат избирачки одбори, 
работите од став 1 на овој член ги врши изборната 
комисија. 

2. Предлагање и утврдување на кандидатите 

Член 18 
Предлагање и утврдување на кандидати за де-

легати во работничкиот совет на основната орга-
низација се врши на конференција на основната 
организација на синдикатот. 

Коференцијата на основната организација на 
синдикатот ја свикува и со нејзината работа рако-
води извршниот одбор на основната организација на 
синдикатот. 

Кандидатите за делегати во работничкиот со-
вет на основната организација ги предлагаат и ут-
врдуваат членовите на основната организација на 
синдикатот на одделни конференции на секој дел 
на процесот на трудот на таа организација. 

Член 19 
За утврден кандидат за делегат во работнички-

от совет на основната организација се смета секој 
од предложените кандидати за кого гласале мно-
зинството од присутните на конференцијата, во 
делот на процесот на трудот. 

Член 20 
Ако во управувањето со основната организаци-

ја учествуваат: работни луѓе кои својот труд и 
средства на трудот ги здружиле со организација на 
здружениот труд во различни облици на коопера-
ција и други облици на здружување и соработка 
утврдена со договор и со статутот на основната 
организација (во натамошниот текст: кооперанти), 
или ученици или студенти, тие на свои посебни со-
бири и од своите редови предлагаат и утврдуваат 
кандидати за делегати во работничкиот совет. 

Член 21 
Постапката за предлагање и утврдување кан-

дидати за делегати во работничкиот совет на основ-
ната организација се утврдува со самоуправен општ 
акт на организацијата и со актите на синдикатот, 
во согласност со овој закон. 

Член 22 
Врз основа на резултатите од гласањето органот 

определен со правилата на синдикатот составува 
листа на кандидати. 

Листата на кандидати за избор на делегати во 
работничкиот совет на основната организација е 
единствена. 

Во основна организација со повеќе делови на 
процесот на трудот листата на кандидати се соста-
вува по деловите на процесот на трудот. 
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3. Гласање и утврдување на резултатите од 
гласањето 

Член 23 
Изборот на делегатите во работничкиот совет 

на основната организација се врши на избирачки 
места што ги определува изборната комисија. 

Член 24 
Гласачкото ливче за избор на делегати во ра -

ботничкиот совет на основната организација со-
држи: 

1) назив на основната организација во која се 
вршат изборите; 

2) назив на органот за кој се врши изборот и 
денот на изборите; 

3) име, презиме и занимање на секој канди-
дат и 

4) бројот на делегатите што се избираат. 
Во основна организација со повеќе делови на 

процесот на трудот податоците од став 1 точките 3 
и 4 на овој член во гласачкото ливче се означу-
ваат по деловите на процесот на трудот. 

Член 25 
Работникот може да гласа само за кандидатите 

што се наведени во гласачкото ливче и за онолку 
кандидати колку што поодделно се избираат деле-
гати во работничкиот совет на основната органи-
зација од секој дел на процесот на трудот. 

Како неважечко се смета гласачкото ливче на 
кое е заокружен редниот број пред имињата на по-
веќе кандидати отколку што се избираат делегати 
во работничкиот совет на основната организација, 
непотполнетото ливче, како и ливчето што е испол-
нето така што да не може со сигурност да се утвр-
ди за кои кандидати гласал работникот. 

При утврдување на резултатите од гласањето 
не се земаат предвид имињата на лицата што не се 
наведени како кандидати на гласачкото ливче. 

Член 26 
Ако на изборите за делегати во работничкиот 

совет на основната организација гласале помалку 
од половината од вкупниот број работници, целата 
изборна постапка се повторува. 

Член 27 
Ако на листата на кандидатите во основната 

организација се кандидирани повеќе кандидати од 
бројот на кандидати што се избираат, за делегати 
во работничкиот совет на основната организација 
се избрани кандидатите што добиле најголем број 
гласови. 

Ако листата на кандидатите е составена по де-
лови на процесот на трудот, за избрани се сметаат 
оние кандидати на деловите на процесот на трудот 
што меѓу кандидатите на тој дел на процесот на 
трудот добиле најголем број гласови од работни-
ците на основната организација. 

Ако двајца или повеќе кандидати во рамките 
на вкупниот број делегати што се избираат добиле 
еднаков број гласови, гласањето за тие кандидати 
се повторува. Ако и при ова гласање ниту еден од 
тие кандидати не го добил потребниот број гласови, 
за неисполнетите места во работничкиот совет, це-
лата изборна постапка се повторува. 

Член 28 
Ако на листата на кандидатите во основната 

организација се кандидирани онолку кандидати 
колку што се избираат делегати во работничкиот 
совет на основната организација, за делегат во ра-
ботничкиот совет е избран секој кандидат за кого 
гласале повеќе од половината од вкупниот број 
на работници во основната организација. 

Ако за одделни кандидати не е постигнато мно-
зинството од став 1 на овој член, за неисполнетите 
места во работничкиот совет на основната органи-
зација целата изборна постапка се повторува. 

Член 29 
Ако во управувањето со основната организација 

учествуваат кооперанти, ученици и студенти, тие 
од своите редови избираат определен број деле-
гати во работничкиот совет на основната орга-
низација. 

Бројот на делегатите што ги избираат коопе-
рантите, учениците и студентите се определува со 
самоуправен општ акт на основната организација. 

Член 30 
Изборот, именувањето, односно делегирањето 

претставници на општествената заедница во работ-
ничкиот совет на основната организација што врши 
дејност, односно работи од посебен општествен ин-
терес, се врши во рокот определен за избор на деле-
гатите во работничкиот совет. 

Изборот, именувањето, односно делегирањето на 
претставниците на општествената заедница од став 
1 на овој член се врши на начин определен со само-
управен општ акт на организацијата, односно орга-
нот што ги избира, именува, односно делегира. 

4. Избор на делегати од редот на работниците што 
засноваат работен однос на определено време 

Член 31 
Во основна организација во која повеќе од 30 

работници засноваат работен однос на определено 
време се вршат избори за определен број делегати 
во работничкиот совет на основната организација 
од редот на тие работници. 

Изборите од став 1 на овој член се спроведу-
ваат по постапка и во време утврдени со самоу-
правен општ акт на основната организација, во со-
гласност со овој закон. 

Член 32 
Бројот на делегатите во работничкиот совет 

што ги избираат работниците од став 1 на член 31 
од овој закон се определува со самоуправен општ 
акт на основната организација и тој не може да 
биде поголем од бројот на делегатите на другите 
работници во таа организација. 

Член 33 
Мандатот на делегатот што го избираат работ-

ниците кои засноваат работен однос на определено 
време трае до истекот на договорот за засновува-
ње на работниот однос. 

Член 34 
За делегат на работниците кои засновале рабо-

тен однос на определено време во работничкиот со-
вет на основната организација не може да биде 
избран работник кој засновал работен однос на 
определено време помалку од 3 месеци. 

5. Услови и начин на отповик 

Член 35 
Делегатот во работничкиот совет на основната 

организација може да биде отповикан ако потрајно 
не ја врши должноста на делегат, или не ја врши 
во согласност со функцијата на делегат, а особено: 

— ако не работи според насоките на работни-
ците што го избрале; 

— ако совесно не ја врши својата должност, 
или ја врши на начин спротивен на статутот и на 
другите самоуправни општи акти; 

— ако со своето дејствување и со своите по-
стапки непосредно или преку други лица ги спречу-
ва другите работници во организацијата да ги ос-
тваруваат своите самоуправни права. 
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Со самоуправна спогодба за здружување на ра-
ботниците во основна организација, или со статутот 
на основната организација се утврдуваат и други 
основи за отповик на делегати. 

Член 36 
Предлог за поведување постапка за отповик на 

делегат во работничкиот совет на основната орга-
низација можат да поднесат најмалку една петина 
од вкупниот број на вработените, синдикалната ор-
ганизација, работничкиот совет и органот на само-
управната работничка контрола на начин и по по-
стапка утврдени во самоуправен општ акт на таа 
организација. 

Собирот на работните луѓе утврдува дали се ис-
полнети условите за отповик на делегат во работ-
ничкиот совет на основната организација со мно-
зинство на гласови на работниците што присуству-
ваат на собирот. 

Член 37 
Работничкиот совет на основната организација 

во рок од 15 дена од денот на утврдувањето на пред-
логот за отповик распишува гласање за отповик. 

Од денот на распишувањето на гласањето за 
отповик до денот на одржувањето на гласањето не 
може да помине повеќе од 30 дена. 

АКО работничкиот совет во рокот од став 2 на 
овој член не распише гласање за отповик, не го 
определи денот на гласањето и не именува членови 
на комисија за спроведување на гласањето за от-
повик, тоа ќе го стори собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на основната организа-
ција на првата наредна седница по дознавањето. 

Член 38 
Со спроведувањето на гласањето за отповик на 

делегат во работничкиот совет на основната органи-
зација раководи комисија за спроведување на гла-
сањето за отповик. 

За непосредно раководење со гласањето за от-
повик на делегатите комисијата за спроведување 
на гласањето за отповик може да образува одбор 
за гласање за отповик. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
органите за спроведување избори за делегати во 
работничкиот совет на основната организација со-
одветно се применуваат и на органите за спроведу-
вањето на гласањето за отповик. 

Член 39 
Делегатот во работничкиот совет на основната 

организација е отповикан ако за отповикот гласале 
повеќе од половината од вкупниот број работ-
ници што го избрале. 

Член 40 
На делегатот во работничкиот совет му преста-

нува мандатот пред истекот на времето за кое е 
избран: 

1) со уважување на оставката; 
2) со престанок на работниот однос; 
3) со избор или именување на работно место 

неспојливо со функцијата делегат во работничкиот 
совет; 

4) ако со правосилна судска одлука е осуден 
на казна затвор за кривично дело кое го прави не-
подобен за вршење на оваа функција ; 

5) со преминување на работа во друг дел на 
процесот на трудот на иста основна организација, 
ако делот на процесот на трудот во кој работел 
остане без делегат во работничкиот совет. 

За престанокот на мандатот на делегатот пора-
ди неподобност за вршење на функцијата делегат 
во работничкиот совет, во с.мисла на став 1 точка 
4 на овој член, одлучуваат работниците што го из-
брале на свој собир, 

6. Избор и отповик на орган на самоуправна 
работничка контрола 

Член 41 
Членовите на органот на самоуправната работ-

ничка контрола во основната организација непо-
средно ги избираат и отповикуваат работниците во 
основната организација. 

Листата на кандидатите за членови на органот 
на самоуправната работничка контрола ја утврдува 
и кандидационата постапка ја спроведува синди-
катот. 

Член 42 
Предлог за отповик на член на органот на са-

моуправната работничка контрола може да поднесе 
синдикалната организација, органот на самоуправ-
ната работничка контрола и на јмалку една петина 
од вкупниот број на вработените. 

Член 43 
Членовите на органот на самоуправната работ-

ничка контрола не можат да се избираат на време 
подолго од две години. 

Никој не може повеќе од двапати едноподруго 
да биде избран во органот на самоуправната работ-
ничка контрола. 

Член 44 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

изборот и отповикот на делегатите во работничкиот 
совет на основната организација се применуваат и 
на изборот и отповикот на членовите на органот на 
самоуправната работничка контрола во основната 
организација. 

7. Именување и разрешување на работоводен орган 

Член 45 
Индивидуалниот работоводен орган, односно 

претседателот и членовите на колегијалниот рабо-
товоден орган на основната организација се име-
нуваат и разрешуваат со одлука на работничкиот 
совет на основната организација. 

Работничкиот совет на основната организација 
одлуката за именување на индивидуалниот работо-
воден орган, односно на претседателот и членовите 
на колегијалниот работоводен орган, ја донесува со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членовите 
во работничкиот совет. 

Во основна организација, која врши дејност, од-
носно работи од посебен општествен интерес, одлу-
ката за именување на индивидуалниот работово-
ден орган, и на претседателот и членовите на ко-
легијалниот работоводен орган се донесува со мно-
зинство гласови од вкупниот број на делегатите во 
работничкиот совет избрани во организацијата и со 
мнозинство гласови од вкупниот број претставници 
на општествената заедница. 

Член 46 

Конкурсот за именување работоводен орган го 
распишува работничкиот совет на основната орга-
низација и се објавува во дневниот печат. 

Конкурсот ги содржи општите и посебните ус-
лови што се бараат за работоводен орган. 

Конкурсот не може да трае подолго од 30 дена 
питу покусо од 15 де-на од денот на неговото обја-
вување. 

Член 47 
Собранието Не. општината на чие подрачје е се-

диштето на основната организација распишува кон-
курс за индивидуален работоводен орган, односно 
за претседател и членови па колегијалниот работо-
воден орган ако работничкиот совет тоа не го стори 
во рок определен со закон. 
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Член 48 
Индивидуалниот работоводен орган се именува 

по предлог од тѕонкурсна комисија која се образува 
во основната организација. 

Во основните организации определени со закон 
конкурсната комисија се состои од 8 членови од 
кои 2 члена именува работничкиот совет на орга-
низацијата, 2 основната организација на синдика-
тот и по 2 члена именуваат собранието на општина-
та и општинскиот одбор на соодветниот синдикат, 
односно сојузот на синдикатите на општината на 
чие подрачје е седиштето на основната организа-
ција. - ! 

Во основна организација определена со закон со 
помалку од 10 работници конкурсната комисија се 
состои од еднаков број претставници на основната 
организација и синдикатот и од исто толкав број 
претставници на собранието на општината. 

Член 49 
Конкурсната комисија е должна во рок од 30 

дена од денот на истекот на конкурсот да утврди 
предлог за именување индивидуален работоводен 
орган. 

Ако конкурсната комисија во рокот од став 1 на 
овој член не утврди предлог за именување на инди-
видуален работоводен орган, се формира конкурс-
на комисија во нов состав. 

Ако и конкурсната комисија во нов состав во 
рок од 30 дена од именувањето не утврди предлог 
за именување на индивидуален работоводен орган, 
се распишува нов конкурс. 

Предлогот за именување индивидуален работо-
воден орган конкурсната комисија го утврдува со 
двотретинско мнозинство на гласови од вкупниот 
број на членовите. 

Член 50 
Ако за индивидуален работоводен орган е пред-

ложен член на работничкиот совет, тој не може да 
учествува во одлучувањето за именување рабо-
товоден орган. 

Член 51 
Одредбите на овој закон за именување и разре-

шување на индивидуалниот работоводен орган со-
одветно се применуваат и на именувањето и разре-
шувањето на претседателот на колегијалниот рабо-
товоден орган. 

Одредбите на овој закон за именување и разре-
шување на индивидуалниот работоводен орган на 
основната организација, освен одредбата на член 48 
стововите 2 и 3, се применуваат и на раководителот 
на работната заедница. 

Член 52 
Ако работничкиот совет, кога за тоа се испол-

нети условите, не именува вршител на должноста, 
тоа ќе го стори собранието на општината на чие 
подрачје е седиштето на основната организација. 

Член 53 
Членовите на колегијалниот работоводен орган 

се именуваат врз основа на јавен конкурс на на-
чин и по постапка определена за именување на 
претседателот на колегијалниот работоводен орган, 
доколку со статутот на основната организација не 
е определено одделни работници со посебни овла-
стувања и одговорности кои се избрани на конкур-
сот, со тој избор истовремено да стануваат и чле-
нови на колегијалниот работоводен орган. 

Ш. ИЗБОР И ОТПОВИК НА ОРГАНИ ВО РАБОТ-
НАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 54 
Претседателот и членовите на изборната коми-

сија за избор на делегати во работничкиот совет на 
работната организација ги именува работничкиот 
совет на работната организација. 

Член 55 
Кандидати за делегати во работничкиот совет 

на работната организација се предлагаат и утврду-
ваат на конференциите на основните организации 
на синдикатот, во основните организации и работ-
ните заедници во состав на работната организација. 

Член 56 
Делегатите во работничкиот совет на работната 

организација ги избираат работниците на основните 
организации и на работните заедници во состав на 
работната организација. 

За делегати во работничкиот совет на работната 
организација се избрани кандидатите што добиле 
најголем број гласови во основната организација, 
односно во работната заедница. 

Член 57 
Членовите на органот на самоуправната работ-

ничка контрола во работната организација ги изби-
раат и отповикуваат работниците во основните ор-
ганизации и во работните заедници во состав на 
работната организација врз начелата на делегат-
СКРШТ систем и на начин определен со самоуправна 
спогодба за здружување, во согласност со закон. 

Член 58 
Кандидати за членови на органот на самоуправ-

ната работничка контрола во работната организа-
ција се утврдуваат на конференции на основните 
организации на синдикатот во основните организа-
ции и во работните заедници во состав на работ-
ната организација. 

Кога две или повеќе основни организации и 
работни заедници во состав на работната органи-
зација заеднички избираат еден член на органот 
на самоуправната работничка контрола на работ-
ната организација, кандидатите за членови на ор-
ганот на самоуправната работничка контрола се 
утврдуваат на конференции на основните органи-
зации на синдикатот во тие основни организации 
и работни заедници. 

Член 59 
Како кандидат за член на органот на самоу-

правната работничка контрола се смета секој од 
предложените кандидати за кого гласале мнозин-
ството од присутните на конференцијата на основ-
ната организација на синдикатот. 

Ако утврдувањето на кандидатот се врши на 
повеќе конференции на основни организации на 
синдикатот, за утврден кандидат се смета канди-
датот за кого гласале повеќе од половината од 
присутните на овие конференции. 

Ако утврдувањето на кандидат се врши на две 
конференции на основните организации на синдика-
тот, за утврден кандидат се смета кандидатот за 
кого гласале повеќе од половината од присутните 
на конференцијата на основната организација на 
синдикатот на основната организација што има 
поголем број вработени. 

Член 60 
За член на органот на самоуправната работ-

ничка контрола во работната организација е из-
бран кандидатот кој во основната организација до-
бил најголем број гласови. 

Кога две или повеќе основни организации и ра-
ботни заедници во состав на работната организа-
ција заеднички избираат член на органот на само-
управната работничка контрола, за избран се смета 
кандидатот за кого гласале повеќе од половината 
работници во секоја од тие основни организации 
и работни заедници. 
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Член 61 
Индивидуалниот работоводен орган, односно 

претседателот и членовите на колегијалниот рабо-
товоден орган на работната организација се имену-
ва по предлог од конкурсната комисија што се 
образува во работната организација, освен за ра-
ботниците со посебни овластувања и одговорности 
кои се избрани на конкурс, за кои со статут на 
организацијата е утврдено дека со тој избор исто-
времено стануваат и членови на колегијалниот ра-
ботоводен орган. 

Конкурсната комисија од став 1 на овој член се 
состои од 8 членови од кои 2 члена именува работ-
ничкиот совет на работната организација, 2 члена 
организацијата на синдикатот на работната орга-
низација и по 2 члена именуваат собранието на 
општината и општинскиот одбор на соодветниот 
синдикат, односно сојузот на синдикатите на оп-
штината на чие подрачје е седиштето на работната 
организација. 

Член 62 
Ако во постапката за именување колегијален 

работоводен орган не биде именуван претседател, 
односно член на колегијален работоводен орган, 
се повторува постапката за избор на претседател, 
односно за неизбраниот член на колегијалниот ра-
ботоводен орган. 

На упразнетото место претседател, односно член 
на колегијалниот работоводен орган се именува 
вршител на должноста. 

Мандатот на новоизбраниот претседател, однос-
но член на колегијалниот работоводен орган трае 
колку што е предвиден мандатот на колегијалниот 
работоводен орган. 

Член 63 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

избор, отповик и разрешување на органите на ос-
новната организација соодветно се применуваат и 
на изборот, отповикот и разрешувањето на орга-
ните на работната организација, ако со закон пои-
наку не е определено. 

IV. И З Б О Р И ОТПОВИК НА ОРГАНИ ВО СЛОЖЕ-
НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 64 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

изборот, отповикот и разрешувањето на органите 
на работната организација соодветно се примену-
ваат и на изборот, отповикот и разрешувањето на 
органите во сложената сатанизација на здружениот 
труд, ако со закон поинаку не е определено. 

V. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО 

Член 65 
Поради неправилности во работата на конфе-

ренцијата на основната организација на синдикатот 
на која е извршено кандидирање за избор, или на 
собирите на работниците на кои е претресуван 
предлог за кандидирање или за отповик, како и 
поради неправилности во работата на избирачкиот 
одбор, односно одборот за гласање за отповик, се-
кој кандидат, односно секое лице чиј отповик се 
предлага, секој работник, органот на самоуправната 
работничка контрола, општествениот правобранител 
на самоуправувањето и синдикалната организација 
имаат право на приговор до изборната комисија, 
односно до комисијата за спроведување на гласање-
то за отповик. Приговор се поднесува во рок од 24 
часа од денот на одржаниот собир или од денот 
кога е извршено избирањето, односно гласањето за 
отповик. 

Член бб 
Ако изборната комисија по повод приговорот 

поднесен пред истекот на рокот за поднесување на 
листите на кандидатите утврди неправилности во 
работата на конференцијата на основната органи-
зација на синдикатот, кои суштински влијаеле или 
можеле да влијаат врз утврдувањето на листата на 
кандидатите, во рок од 48 часа од денот на под-
несувањето на приговорот ќе ја поништи работата 
на конференцијата, односно на собирот на кој има-
ло неправилности и ќе определи рок за свикување 
нова конференција, односно нов собир, а ако утвр-
ди дека кандидатот не ги исполнува условите да 
биде избран, ќе ја врати листата на кандидатите и 
ќе определи рок за отстранување на неправилнос-
тите. 

Член 67 
Ако изборната комисија, односно комисијата за 

спроведување на гласањето за отповик по повод 
приговорот утврди неправилности во работата на 
избирачкиот одбор, односно на одборот за гласање 
за отповик, што биле од влијание врз резултатите 
на изборите, односно на гласањето за отповик, ќе 
го поништи изборот, односно гласањето за отповик 
на избирачкото, односно на гласачкото место и ќе 
распише нови избори, односно ново гласање за от-
повик и тоа најдоцна во рок од 15 дена од денот 
на донесувањето на решението за поништување на 
избоаот, односно на гласањето за отповик. 

Гласањето за новите избори се врши по по-
стојните листи на кандидатите, освен ако изборите 
се поништени поради неправилности при утврдува-
ње на овие листи. 

Член 68 
Против актот на изборната комисија, односно на 

комисијата за спроведување на гласањето за от-
повик по повод приговорите од членовите бб и 67 
на овој закон, како и поради неправилности во ра-
ботата на изборната комисија и на комисијата за 
спроведување на гласањето за отповик, што биле од 
влијание врз резултатите на изборот, односно на 
отповикот, секој кандидат, односно лице за чиј 
отповик се гласа, собранието на општината, органот 
на самоуправната работничка контрола, општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето и синди-
калната организација може да поведе постапка пред 
основниот суд на здружениот труд. 

Предлогот за поведување постапка се поднесу-
ва во рок од 3 дена од денот на доставувањето на 
актот, односно од прогласувањето на резултатите од 
гласањето. 

Судот донесува решение во рок од 3 дена од 
денот на приемот на поднесениот предлог. 

Член 69 
Против одлуката на основниот суд на здру-

жениот труд од член 68 на овој закон може да се 
поднесе жалба до Судот на здружениот труд на 
Македонија во рок од 3 дена од денот на доставу-
вањето на решението на судот. 

Судот на здружениот труд на Македонија до-
несува решение во рок од 3 дена од денот на прие-
мот на жалбата. 

Кога судот не ги поништи изборите, односно 
гласањето за отповик, работничкиот совет е дол-
жен во рок од 7 дена од денот на приемот на ре-
шението на судот да распише нови избори, односно 
ново гласање за отповик. 

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 70 
Собирот на работниците, кооперантите, учени-

ците и студентите може да се одржи ако на соби-
рот присуствува мнозинство утврдено со самоупра-
вен општ акт на организацијата. 
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Член 71 
Во основна организација на здружениот труд се 

вршат дополнителни избори ако бројот на деле-
гатите од дел на процесот на трудот се намали за 
повеќе од 1/3, односно кога бројот на делегатите од 
основната организација и работната заедница во 
работничкиот совет на работната организација се 
намали за повеќе од 1/3. 

Дополнителни избори се вршат и во случаи 
кога делот на процесот на трудот остане без делегат 
во работничкиот совет на основната организација, 
односно кога основната организација и работната 
заедница ќе останат без делегат во работничкиот 
совет на работната организација. 

Член 72 
Одредбите на овој закон за именување на ин-

дивидуален работоводен орган не се применуваат 
при именување на привремен работоводен орган 
во организациите на здружениот труд во основање. 

Член 73 
Спрема основната организација, работната ор-

ганизација и сложената организација на здруже-
ниот труд над кои надзор над законитоста на рабо-
тењето врши орган на Републиката, мерките од 
членовите 12, 37, 47, 52 и 68 на овој закон ги пре-
зема Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

УП. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 74 
Постапката за именување на работоводниот ор-

ган во организациите на здружениот труд што би-
ла во тек на денот на влегувањето во сила на овој 
закон ќе се заврши според одредбите на овој закон. 

Член 75 
Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ва да важи Законот за основите на изборниот сис-
тем во организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", број 34/72 година). 

Член 76 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

566. 
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 ВОДЕЊЕ 
НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА 
И НА ОПШТИНИТЕ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОД-

НАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за водење на паричните 
средства на Републиката и на општините како де-
позит во Народната банка на Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 ноември 1977 
година. 

Број 06-2982 
25 ноември 1977 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕ-
ПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ КАКО ДЕПО-
ЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Паричните средства на Републиката и нЅ оп-

штините се водат како депозит во Народната бан-
ка на Македонија. 

Под парични средства на Републиката и на (Оп-
штините, во смисла на овој закон, се подразбираат' 
средствата на буџетите и сите средства на репуб-
личките и на општинските органи на управата, на 
организациите и на фондовите на Републиката и 
на општините, освен средствата на сметките на ра-
ботните заедници во тие органи, организации и 
фондови. 

Член 2 
Републичките и општинските органи на упра-

вата, организациите и фондовите се должни да ги 
пренесат средствата на Републиката и на општи-
ните од член 1 на овој закон во депозит к а ј Народ-
ната банка на Македонија, на начин и во роко-
вите што ќе ги определи Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 3 
Поблиските намени, начинот и условите под 

кои ќе се насочуваат овде средства ги утврдува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, по претходно мислење 
од Народната банка на Македонија. 

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

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

567. 
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 УКИ-
НУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕД-
НИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОБЛАСТА НА 

ЗДРАВСТВОТО 

Се прогласува Законот за укинување на Ре-
публичкиот фонд за заеднички резерви на основни-
те организации на здружениот труд од областа на 
здравството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 ноември 1977 го-
дина. 

Број 06-2985 
25 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
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З А К О Н 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ОСНОВНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОБЛА-

СТА НА ЗДРАВСТВОТО 

Член 1 

Републичкиот фонд за заеднички резерви на 
основните организации на здружениот труд од об-
ласта на здравството, формиран со Законот за за-
едничките резерви на здравствените работни орга-
низации („Службен весник на СРМ" бр. 35/71 и 
9/74) се укинува и престанува да работи. 

Член 2 

Организациите на здружениот труд од областа 
на здравството со самоуправна спогодба можат да 
одлучат средствата здружени во Републичкиот 
фонд за заеднички резерви на организациите на 
здружениот труд од областа на здравството да ги 
здружат како средства за заеднички резерви во 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување. 

Член 3 

Средствата, правата и обврските на Републич-
киот фонд за заеднички резерви на организациите 
на здружениот труд од областа на здравството (во 
натамошниот текст: Фондот) ги преземаат вложу-
вачите на средствата, доколку во рок од шест ме-
сеци од влегувањето во сила на овој закон не се 
склучи спогодбата од претходниот член. 

Член 4 

Вложените средства во Фондот ќе им се вра-
тат на вложувачите во рок од 5 години во 5 ануи-
тети (секоја година по еден), а големината на го-
дишниот ануитет ќе зависи од масата на вратените 
кредити во соодветната година од корисниците на 
средствата. 

Здравствените организации кои зеле кредити од 
Фондот при враќањето на кредитите имаат право 
да ги компензираат средствата што треба да им 
се вратат од Фондот како влог. 

Член 5 

Собирањето на средствата на Фондот од него-
вите корисници и враќањето на средствата на вло-
жувачите ќе го изврши Заедницата на здравстве-
ните работни организации на СРМ на товар на 
средствата што ќе се остварат од каматата од даде-
ните кредити на здравствените работни организа-
ции. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за Републичкиот фонд за 
заеднички резерви на здравствените работни орга-
низации („Службен весник на СРМ" бр. 35/72 и 
9/74). 

Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

568. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот 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 25 ноември 1977 го-
дина. 

Број 06—2987 
25 ноември 1977 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИ-

ОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен весник на СРМ", 
број 39/77 — пречистен текст), во тарифниот број 
1 од Тарифата, стапката „4,5%" се заменува со 
„6%". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

569. 
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 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИН-
ВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за пренесување на сред-
ствата на Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството на организациите 
на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 ноември 1977 го-
дина. 

Број 06—2983 
25 ноември 1977 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОР-

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за пренесување на средствата на 

Социјалистичка Република Македонија за инвес-
тиции во стопанството на организациите на здру-
жениот труд („Службен весник на СРМ", бр. 9/74, 
20/74, 25/76 и 15/77), во член 8 зборот „деловни" се 
брише. 

Член 2 
Во член 9 по став 1 се додава нов став, кој 

гласи: 
„Извршниот совет може на одделни организа-

ции на здружениот труд, кои работат под отеж-
нати услови за стопанисување, да им дава кре-
дитни олеснувања во вид на временско одлагање 
на обврската за плаќање на ануитетите и намалу-
вање на каматните стапки по кредитите од сред-
ствата на Републиката." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

570. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

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

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за организирање на науч-
ните дејности, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 ноември 1977 го-
дина. 

Број 06—2984 Претседател 
25 ноември 1977 година на Претседателството 

Скопје на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

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

КОНОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Во Законот за организирање на научните деј -

ности („Службен весник на СРМ", бр. 17/74 и 46/74), 
во член 1 се брише точката и се додаваат зборо-
вите: „во организациите на здружениот труд и во 
другите самоуправни организации и заедници". 

Член 2 
Во член 6 се додава став 3, кој гласи: „Орга-

низациите на здружениот труд што вршат научни 
дејности се должни да организираат информатив-
но" документациона дејност, како услов за успешна 
научна работа". 

Член 3 
Во член 9 по зборот „факултетите" се дода-

ваат зборовите: „институциите и еисокит-з школи". 
Член 4 

Во член 10 став 2 во вториот ред по зборот 
„основање" се додаваат зборовите: „и работење". 

По став 2 се додава став 3, кој гласи: „Научна 
единица во организација на здружениот труд во 

стопанството може да се основа и да работи ако во 
нејзиниот состав работат со полно работно време 
тројца научни работници". 

Член б 
Во член 11 на крајот на став 4 се брише точ-

ката и се додаваат зборовите: „за научна органи-
зација, односно тројца научни соработници за на-
учна единица од член 10 став 3 од овој закон". 

Член 6 
Член 13 се преформулира и гласи: „На само-

управната спогодба за здружување и на статутот 
на научната организација и нејзината основна ор-
ганизација на здружениот труд, во делот со кој се 
одредуваат: одлучувањето за остварување на заед-
ничките цели, донесувањето на програмите за раз-
вој на научноистражувачката работа и потврдува-
њето на изборот во научни и стручни звања дава 
согласност општината на чие подрачје е седиштето 
на научната организација. 

На самоуправната спогодба за здружување и 
на статутот на научната организација основана од 
Републиката, односно на самоуправната спогодба 
за здружување и на статутот на научната орга-
низација основана за вршење дејност од општ ин-
терес на Републиката, како и на самоуправната 
спогодба за здружување и на статутот на основ-
ната организација на здружениот труд на тие ор-
ганизации, во делот со кој се уредуваат: одлучу-
вањето за остварување на заедничките цели, доне-
сувањето на програмите за развој на научноистра-
жувачката работа и потврдувањето на изборот во 
научни и стручни звања дава согласност Собра-
нието на СРМ". 

Член 7 
Во член 15 став 1, во алинејата 4 зборот „утвр-

дување" се заменува со зборот „донесување". 
Во истиот став алинејата 6 се преформулира 

и гласи: ,,-избор, именување и разрешување на 
индивидуалниот работоводен орган на организа-
ција". 

Член 8 
По член 15 се додава член 15-а, кој гласи: 

„Индивидуалниот работоводен орган се избира по 
пат на конкурс од редот на научните советници, 
односно професорите, вишите научни соработни-
ци, научните соработници и доцентите на четири 
години. 

Индивидуален работоводен орган на основна и 
друга научна организација се избира по предлог 
од конкурсна комисија составена од петмина чле-
нови од кои: двајца претставници од научната ор-
ганизација, двајца претставници од Собранието на 
СРМ, односно основачот, и еден претставник од 
Синдикатот на општествените дејности на Маке-
донија. 

Согласност за избор на индивидуалниот рабо-
товоден орган на научната организација дава оп-
штината на чие подрачје е седиштето на научната 
организација. 

Согласност за избор на индивидуалниот рабо-
товоден орган на научната организација основана 
од Републиката дава Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 9 
Во член 17 став 2 зборовите: „Извршниот со-

вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија" се заменуваат со следниве зборови: 
„Републичкиот секретаријат за образование и на-
ука". 

Член 10 
Во член 22 уводната реченица се менува и 

гласи: 
„Работната заедница на самостојните н а у т г т 

работници се основа со самоуправна спогодба за 
здружување, со која се определува". 

Во алинеја 1 пред зборот „дејноста" се дода-
ваат зборовите: ,.називот, седиштето". 

Алинеја 4 се менува и гласи: 
„— стекнувањето и распределбата на доходот". 
По алинејата 4 се додаваат нови алинеи 5 и 6, 

кои гласат: 
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,,— средствата што се здружуваат и правата 
што се стекнуваат по основ на тие средства; 

— условите за пристапување и истапување од 
работната заедница;" 

Алинејата 5 станува алинеја 7. 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Самоуправната спогодба за здружување е 

склучена кога ќе ја потпишат сите самостојни на-
учни работници кои се здружуваат". 

Член 11 
Во член 23 зборот „договорот" се заменува со 

зборовите „самоуправната спогодба за здружување". 
Член 12 

Во член 24 се додава нов став, кој гласи: 
„Работната заедница одговара за обврските со 

средствата со кои располага". 
Член 13 

Во член 25 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„— кога ќе престане да ги исполнува условите 

утврдени со овој закон; 
— во други случаи предвидени со самоуправ-

ната спогодба за здружување". 
Член 14 

Во текстот на Законот зборовите: „научна ус-
танова" се заменуваат со зборовите: „научна ор-
ганизација". 

Член 15 
Во член 39 во последниот ред зборовите: „ви-

сокошколска установа" се заменуваат со зборовите 
„високообразовна организациј а". 

Член 1,6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

571. 
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 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за воените инвалиди, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 25 ноември 1977 година. 

Број 06—2986 Претседател 
25 ноември 1977 година на Претседателството 

Скопје на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

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

КОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
Член 1 

Во Законот за воените инвалиди („Службен 
весник на СРМ", бр. 29/73 и 45/74) во члсч 3 став 
1 точката 2 се менува и гласи: 

„2) да не остварува доход од са.мостојно вр-
шење дејност со личен труд со средства, во соп-
ственост на граѓани, или доход од самостојно вр-
шење во вид на занимање со личен труд, умет-
ничка, културна, адвокатска или друга професио-
нална дејност". 

Во член 3 став 1 точката 3 се менува и глас:к 
„3) да не се остваруваат инвалидска, семејна 

или старосна пензија поголема од инвалидскиот 
додаток во полн износ". 

Во точката 4 зборовите: „личен доход од зем-
јоделска дејност" се заменуваат со зборовите: „при-
ход од земјоделска дејност"; износот „120" се за-

менува со износот „400", а износот „400" се заме-
нува со износот „660". 

Член 2 
Во член 4 став 1 точка 1 износот „850" се за-

менува со износот „1.700". 
Во точка 2 износот „650" се заменува со изно-

сот „1.450". 
Во точка 3 износот „600" се заменува со изно-

сот „1.350". 
По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) За уживателите на пензии разликата меѓу 

пензијата и инвалидскиот додаток во полн износ". 
Во став 3 износот „200" се заменува со износот 

„400". 
Член 3 

Во член 5 во ставовите 1, 2 и 3 зборовите: „ка-
ко личен доход од земјоделска дејност" се заме-
нуваат со зборовите: „како приход од земјоделска 
дејност". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„4. Ќе се смета дека не остваруваат приходи 

воените инвалиди — даночни обврзници на данок 
од земјоделство во ридско-планинските подрачја 
чиј катастарски приход не надминува 3.500 дина-
ри". 

Член 4 
Во член 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„1) Под други редовни приходи, во смисла на 

овој закон, се подразбираат: личниот доход од ра-
ботен однос, доходот од самостојно вршење деј -
ност со личен труд со средства во сопственост на 
граѓани, доходот од самостојно вршење во вид на 
занимање со личен труд, уметничка, културна, ад-
вокатска или друга професионална дејност, сти-
пендијата што ја прима уживателот на инвалид-
нина, пензијата на уживателот на инвалиднина и 
на членовите на неговото семејство и приходите 
од имот и згради, освен приходите од сопствениот 
стан во кој уживателот на инвалиднина живее". 

Во став 2 во петтиот и шестиот ред зборовите: 
обврзници на придонесите од личниот доход од 
земјоделска дејност" се заменуваат со зборовите: 
„обврзници на приход од земјоделска дејност". 

Член 5 
Во член 9 став 1 во првиот и вториот ред збо-

ровите: „личниот доход од земјоделска дејност" се 
заменуваат со зборовите: „приходот од земјоделска 
дејност". 

- Во став 2 во третиот и четвртиот ред зборо-
вите: „има личен доход од земјоделска дејност" се 
заменуваат со зборовите: „има приход од земјо-
делска дејност". 

Член 6 
Во член 12 ,став 1 точката 6 се менува и гласи: 
„Во случај на престанок или почеток на врше-

л е дејност со личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓани или самостојно вршење во вид на 
занимање со личен труд, уметничка, културна, адво-
катска или друга професионална дејност — по бри-
шењето или запишувањето во регистарот на про-
фесионалните дејности со личен труд". 

Член 7 
Во член 13 став 4 во вториот и третиот ред 

зборовите: „личен доход од земјоделска дејност" 
се заменуваат со зборовите: „приход од земјоделска 
дејност". 

Во став 5 во првиот ред зборовите: „личен до-
ход" се заменуваат со зборовите: „приход од земјо-

делска дејност". 
Член 8 

Во член 23 по став 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„Право на здравствена заштита имаат и лицата 
кои не оствариле својство на мирновремен воен 
инвалид по основ на болест поради низок процент 
на инвалидитет, а се наоѓаат на професионална 
рехабилитација согласно со одредбите на овој за-
кон. Правото на здравствена заштита се остварува 
во обемот предвиден во член 49 од сојузниот Закон 
за воените инвалиди, а ќе трае се додека лицето 
се наоѓа на професионална рехабилитација". 

Досегашниот став 3 станува став 4, 
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Член 9 
Во член 27 ставот 2 се менува и гласи: 
„Право на професионална рехабилитација и 

материјално обезбедување за време на рехабили-
тација имаат и лицата кои не можат да остварат 
својство на мирновремен воен инвалид по основ на 
болест поради низок процент на инвалидитет, ако 
телесното оштетување на овие лица изнесува на ј -
малку 30 отсто според прописите за воените ин-
валиди". 

Член 10 
Во член 28 во ставовите 1, 2, 3 и 5 по зборо-

вите: „воените инвалиди" се додаваат зборовите: 
„и лицата од член 27 став 2 на овој закон". 

Член 11 
Во член 29 став 1, по зборовите: „на воените 

инвалиди" се додаваат зборовите: „и лицата од член 
27 став 2 на овој закон", а износот „500" се заме-
нува со износот „1.250". 

Член 12 
Во член 32 став 1 во првиот ред, по зборо-

вите: „на воениот инвалид кој има" се додаваат 
зборовите: „и лицето од член 27 став 2 на овој за-
кон кое има". 

Член 13 
Во член 33 став 1 по зборот „инвалид" се до-

даваат зборовите: „и лицата од член 27 став 2 на 
овој закон", а износите „150" и „300" се заменуваат 
со износите „800" и „1.000". 

Член 14 
Во член 35 во првиот ред, по зборовите „на во-

ениот инвалид" се додаваат зборовите „и лицето 
од член 27 став 2 на овој закон". 

Член 15 
Во член 37 став 2 износот „300" се заменува со 

износот „700". 
Член 16 

Во член 38 износот „30.000" се заменува со из-
носот „50.000". 

Член 17 
Во член 41 во првиот ред по зборовите: „вое-

ните инвалиди" се додаваат зборовите: „и лицата 
од член 27 став 2 на овој закон". 

Член 18 
Во член 52 став 2 зборовите: „или строг зат-

вор" се бришат, а во десеттиот ред пред зборот „е" 
се додава зборот „не". 

Во став 3 по зборовите: „или на казна строг 
затвор" се бришат. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
Општинските органи на управата надлежни за 

работите од инвалидско-боречката заштита ќе из-
вршат преведување на корисниците на инвалид-
ските принадлежности и други права предвидени 
со Законот за воените инвалиди во рок од 6 ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Корисниците на инвалидските принадлежности 
и други права одредени со Законот за воените ин-
валиди што ќе се стават во понеповолна положба, 

или губат некое право по извршеното преведувања 
според одредбите на овој Закон, ги користат пра-
вата според досегашните прописи за време од 6 
месеци од денот на почетокот на примената па 
овој закон. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник па СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

572. 
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 

ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 ноември 1977 го-
дина. 

Број 06—2988 Претседател 
25 ноември 1977 година на Претседателството 

Скопје на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Во Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување (ЗПИО) („Службен весник на СРМ" бр. 
46/72, 26/73 и 36/76 год.), член 2 се менува и гласи: 

„(1) Обезбедувањето на својата социјална си-
гурност од пензиското и инвалидското осигурува-
ње осигурениците и корисниците на пензија од 
територијата на Социјалистичка Република Маке-
донија го остваруваат во Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија (во натамошниот текст: Заед-
ница) во која здружуваат средства и врз начелата 
на заемност, солидарност и самоуправување орга-
низирано врз делегатски принцип, ги утврдуваат 
своите заеднички и поединечни обврски и заед-
ничките и поединечните права што ги остваруваат 
во таа Заедница. 

(2) Осигурениците и корисниците на пензија 
заради што понепосредно остварување на своите 
самоуправни права и интереси можат во Заедни-
цата да се организираат во основни заедници за 
определено подрачје и за остварување на опреде-
лени права, под услови утврдени со Статутот на 
Заедницата". 

Член 2 
По член 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 
„Дејноста на Заедницата е од посебен опште-

ствен интерес". 
Член 3 

Во член 12 став 1, по точката 1 се додаваат три 
нови точки, кои гласат: 

„2) работниците кои го здружуваат својот труд 
со работниците во основната организација и со 
сопствени средства или со средства на основната 
организација работата ја вршат во својот стан и 
на тој начин месечно остваруваат средства на јмал-
ку до висина на загарантираниот личен доход; 

3) земјоделците — членови на земјоделска за-
друга и земјоделците кои својот труд, земјишта 
и средства на трудот ги здружуваат непосредно 
или преку земјоделска задруга во односи на по-
трајна соработка со организација на здружениот 
труд (во натамошниот текст: здружени земјоделци); 

4) лицата привремено невработени, додека при-
I, аат паричен надоместок". 

Точка 2 од постојниот Закон станува точка 5 
и се менува и гласи: 

„Избраните и именуваните лица на постојани 
должности во органите на општествепо-пологич-
ки те заедници, во општествено-политичките орга-
низации, општествените организации, коморите, 
здруженијата и другите самоуправни организации 
и заедници, ако вршењето на должноста им е 
единствено или главно занимање и ако за тоа при-
маат личен доход". 

Точка 3 од постојниот Закон станува точка 6. 
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Точка 4 од постојниот Закон станува точка 7 
и се менува и гласи: 

„Инвалидите на трудот за време на чекање за 
упатување и вршење на професионална рехаби-
литација и за време на чекање на вработување". 

Точките 5 и 6 од постојниот Закон стануваат 
точки 8 и 9. 

Член 4 
Во член 15 во точките 4 и 5 по зборовите: „на 

вдовицата" се додаваат зборовите: „и вдовецот". 
Член 5 

По член 16 се додава нов член 16-а, кој гласи: 
„(1) Осигуреник може да оствари право на ста-

росна пензија и пред наполнување на годините на 
живот од член 16 на овој закон, кога ќе наполни 
најмалку 35 годиш! пензиски стаж и 55 години од 
животот (маж), односно 30 години пензиски стаж 
и 50 години од животот (жена). 

(2) На осигуреникот од став 1 на овој член из-
носот на пензијата одреден според должината на 
пензискиот стаж му се намалува за 1,33 отсто, за 
секоја година на порано заминување во пензија 
пред наполнувањето на пропишаните години од 
животот (член 16 став 1 на овој закон). 

(3) на пензиите остварени според овој член не 
се применува зголемувањето на пензиите од член 
40 од Законот за основните права". 

Член 6 
Во член 17 се додава нов став 6, кој гласи: 
„(6) На осигуреникот кој на денот од кој му 

припаѓа пензија не бил во работен однос, личниот 
доход се пресметува на ниво на личниот доход од 
годината која претходела на последната година на 
осигурување од која личниот доход влегол во пен-
зиската основа. Така одредената пензија се зголе-
мува за онолку за колку во тој период се зголе-
мени пензиите". 

Член 7 
Член 18 се менува и гласи: 
„Највисоката пензиска основа како горна гра-

ница од која може да се одреди пензија ја утвр-
дува Заедницата, зависно од мерилата и критери-
умите за највисокиот личен доход". 

Член 8 
Во член 19 ставот 4 се менува и гласи: 
„За утврдување на пензиската основа на оси-

гурениците чиј труд како дополнителен го корис-
тат работните луѓе кои самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани и на осигурениците чиј труд како до-
полнителен го користат други лица, се зема осно-
вицата на која плаќаат придонес". 

Член 9 
Во член 23 став 1 по зборот „рехабилитација" 

се става запирка, а зборовите: „според одредбите 
на овој закон" се бришат и се додаваат зборовите: 
„односно привремен надоместок за време на чека-
ње вработување". 

Член 10 
Во член 28 по зборовите: „на старосна пензија" 

зборовите: „кои пензијата ја оствариле по испол-
нување на условите од член 16 на овој закон" се 
бришат. 

Во истиот член по став 1 се додават два нови 
става, кои гласат: 

„(2) Граничниот износ на најниското пензиско 
примање, како и висината, условите и начинот за 
определување и губење на заштитниот додаток ги 
утврдува Заедницата. 

(3) Граничниот износ на најниското пензиско 
примање не може да изнесува помалку од зага-
рантираниот личен доход во Републиката". 

Член 11 
По член 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 
„(1) На корисниците на пензија им се обезбе-

дува минимална пензија, без оглед па висината на 
приходите на корисникот. 

(2) Износот на минимална пензија, кој не може 
да изнесува помалку од 50 отсто од загарантира-
ниот личен /доход во Републиката, го утврдува За-
едницата", 

Член 12 
Во член 40 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Како основа за -определување на семејна пен-

зија по смртта на осигуреник кој има пензиски 
стаж помалку од 15 години (член 32 став 1 точка 1 
од овој закон) се зема старосната пензија пресме-
тана за пензиски стаж од 15 години". 

Ставот 2 во истиот член станува став 3. 
Член 13 

Во член 42 по став 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„(2) Право на отпремнина под условите од став 
1 на овој член има и вдовец кој не наполнил 60 
години живот". 

Ставот 2 станува став 3. 
Член 14 

Во член 43 став 1 по зборот „Вдовица" зборо-
вите: „која не се здобила" се бришат, а наместо 
нив се додаваат зборовите: „или вдовец кој не се 
здобил". 

Член 15 
Во член 49 став 1 точка 3 се менува и гласи: 
„3) лица на издржување казна затвор, мало-

летнички затвор и на издржување на воспитна 
мерка, упатени во воспитно-поправен дом, за вре-
ме на редовна работа што ја вршат на определени 
работи и работни задачи во текот на издржувањето 
на казната, односно мерката". 

Во став 2 на истиот член по зборот „одредби-
те" се додаваат зборовите: „од точка 2". 

Во став 3 на истиот член по зборовите „став 1" 
се додаваат зборовите: „точка 2". 

Член 16 
Во член 80 ставот 1 се менува и гласи: 
„На инвалид од I категорија инвалидност му 

припаѓа додаток за помош и нега од денот на под-
несувањето на барањето". 

Член 17 
По член 80 поднасловот: „3. Заштитен додаток" 

се менува и гласи: „3. Заштитен додаток и мини-
мална пензија". 

Член 1)8 
Член 81 се менува и гласи: 
„На корисниците на инвалидска пензија им се 

обезбедува право на заштитен додаток на пензи-
јата под условите од член 28 или право на ми-
нимална пензија од член 28а од овој закон". 

Член 19 
Во член 87 став 1 по зборовите: „Инвалидност 

од" се додават зборовите: „II или", а по зборот 
„категорија" запирката се брише и се додаваат 
зборовите: „или е утврдена опасност од настапу-
вање на инвалидност". 

Член 20 
Член 91 се брише. 

Член 21 
Во член 93 зборовите: „актите на Заедницата" 

се заменуваат со зборовите: „меѓусебна спогодба". 
Член 22 

Член 95 се менува и гласи: 
„(1) Организациите се должни да ги задржат 

на работа инвалидите на трудот кои според преос-
танатата работна способност можат без професио-
нална рехабилитација да работат на друга соодветна 
работа, односно по завршената професионална ре-
хабилитација да ги распоредат на работа за која 
се оспособени, или да им обезбедат соодветна ра-
бота во друга организација, ако инвалидноста на-
стапила додека биле на работа во организацијата. 

(2) Обврските од став 1 на овој член ги имаат 
организациите и спрема работниците ка ј кои е ут-
врдена непосредна опасност од настапување на ин-
валидност во врска со работата на определени ра-
боти и работни задачи". 

Член 23 
По член 95 се додаваат четири нови членови: 

95а, 956, 95в и 95г, кои гласат: 
„Член 95а 

(1) За време на чекањето за обезбедување на 
работи и работни задачи според одредбите од член 
95 ставовите 1 и 2 од овој закон на инвалидот на 
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трудот му се обезбедува привремен надоместок до 
вработувањето, кој не може да биде помал од 60 
ог1сто од неговиот просечен личен доход остварен 
во претходната година, но не помалку од 75% од 
загарантираниот личен доход. 

(2) Надоместокот од став 1 на овој член до шест 
месеци од денот на правосилноста на решението 
за утврдување неспособноста за работа на своите 
работи и работни задачи го исплатува Заедницата, 
а потоа организацијата од своите средства. 

(3) Висината на надоместокот ја утврдува За -
едницата, односно организацијата во зависност од 
тоа на чиј товар се исплатува надоместокот. 

Член 956 
(1) Заедницата во соработка со Заедницата за 

вработување обезбедува вработување на инвали-
дите на трудот за кои не постои обврска на орга-
низациите од ставовите 1 и 2 на член 95 од овој 
закон. 

(2) За време на чекањето вработување на ин-
валидите на трудот од став 1 на овој член Заед-
ницата им обезбедува привремен надоместок под 
условите и во висина што ја определува Заедни-
цата. 

Член 95в 
(1) Професионалната рехабилитација на инва-

лидите на трудот ја спроведува Заедницата во со-
работка со организациите на здружениот труд, за-
штитните работилници и посебните организации за 
стручно оспособување на инвалиди. 

(2) За време на чекањето на професионална 
рехабилитација и за време на рехабилитацијата ин-
валидите на трудот имаат право на материјално 
обезбедување под услови и во висина што ја опре-
делува Заедницата, но не помалку од 75 отсто од 
загарантираниот личен доход. 

(3) Трошоците за професионална рехабилита-
ција и за материјално обезбедување ги поднесува 
Заедницата. 

Член 95г 
На вработените инвалиди на трудот им се обез-

бедува право на надоместок за работа со скратено 
работно време, односно надоместок поради помал 
личен доход во висина што ја определува Заед-
ницата". 

Член 24 
Во член 96 во ставовите 1 и 2 зборовите: „од-

носно приватниот работодавец" се бришат. 
Член 25 

По член 104 се додава нов дел: „Дел трети А" 
и наслов: „Пензиско и инвалидско осигурување на 
здружените земјоделци". 

Под овој наслов се додаваат 6 нови членови: 
104 а, 104 6, 104 в, 104 г, 104 д и 104 е, кои гласат: 

„Член 104 а 
Одредбите од овој закоп што се однесуваат на 

осигурениците — работници, во поглед на правата 
од пензиското и инвалидското осигурување, се од-
несуваат и на здружените земјоделци, доколку со 
овој закон поинаку не е предвидено. 

Член 104 6 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување, според одредбите на овој закон, ги оства-
руваат здружените земјоделци кои својот труд, 
земјиште и средства на трудот ги здружуваат на ј -
малку за време од пет години со спогодба, односно 
договор за трајна соработка и кои по тој основ 
остваруваат личен доход најмалку во висина на 
загарантираниот личен доход на работниците во 
Републиката. 

Член 104 в 
На здружените земјоделци во пензиски стаж 

им се смета: 
— времето поминато на осигурување по овој 

закон и 
— времето кое според одредбите од овој закон 

се смета во пензиски стаж. 
Член 104 г 

Основицата па осигурување па здружените 
земјоделци ја претставува остварениот личен доход, 
а најмалку загарантираниот личен доход. 

Член 104 д 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-

вање за здружените земјоделци го пресметува и 
плаќа земјоделската задруга, односно организаци-
јата на здружениот труд. 

Член 104 е 
Земјоделската задруга, односно организацијата 

на здружениот труд, е должна во рок од 15 дена 
од денот на приемот на земјоделецот во членството 
на земјоделската задруга, односно од засновањето 
на трајна соработка, да достави пријава за пен-
зиско и инвалидско осигурување до Заедницата". 

Член 26 
Членот 105 се менува и гласи: 

„Член 105 
Борците од Народноослободителната војна и 

борците изедначени со нив стекнуваат и оствару-
ваат права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање според одредбите на Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување." 

Член 27 
По член 105 се додаваат три нови членови: 105а, 

1056 и 105в, кои гласат: 
„Член 105а 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија формира посебна ко-
мисија за исклучително признавање право на ста-
росна пензија на борците од НОВ од член 36 став 2 
од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Член 1056 
/1/ Учесниците во Народноослободителното дви-

жење во егејскиот дел на Македонија кои во тоа 
движење стапиле, односно започнале со активна и 
организирана работа најдоцна до 31 март 1948 година 
и учествувале во тоа движење на јмалку до 8 јули 
1949 година, се изедначуваат во правата од пензи-
ското и инвалидското осигурување со учесниците во 
Народноослободителната војна пред 9 септември 1943 
година. 

/2/ Учесниците во Народноослообдителното дви-
жење во егејскиот дел на Македонија кои во тоа 
движење стапиле, односно започнале со активна 
и организирана работа од 1 април 1948 до 30 де-
кември 1948 година и учествувале во тоа движење 
најмалку до 8 јули 1949 година, се изедначуваат со 
правата од пензиското и инвалидското осигурува-
ње со учесниците во Народноослободителната војна 
од 1944 година. 

/3/ Учесниците во Народноослободителното дви-
жење во егејскиот дел на Македонија кои во тоа 
движење стапиле, односно започнале со активна 
и организирана работа од 30 декември 1948 година 
и учествувале во тоа движење на јмалку до 8 јули 
1949 година, се изедначуваат со правата од пензи-
ското и инвалидското осигурување со учесниците 
во Народноослободителната војна од 1945 година. 

/4/ Правата од ставовите 1, 2 и 3 на овој член 
учесниците во Народноослободителното движење во 
егејскиот дел на Македонија ги остваруваат ако 
постојано се населени на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
станале југословенски државјани. 

Член 105в 
(1) Учесниците во Народноослободителното дви-

жење во егејскиот дел на Македонија кои оства-
риле право на пензија според прописите на дру-
гите републики или покраини, можат според овој 
закон да остварат право на додаток на пензијата 
во висина на разликата меѓу износот на остваре-
ната пензија и износот на пензијата што би им 
припаѓале според овој закон. 

(2) Начинот и постапката за остварување на 
правата од став 1 на овој член ги регулира Заед-
ницата". 

Член 28 
По член 106 се додаваат два нови членови: 

106а и 1066, кои гласат: 
„Член 106а 

(1) На учесниците во Народноослободителното 
движење во егејскиот дел на Македонија им се 
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засметува во посебен стаж во двојно траење вре-
мето од денот на стапувањето во тоа движење, од-
носно од почетокот на активна и организирана ра-
бота за тоа движење до денот на нивното напуш-
тање, но не подоцна од 30 октомври 1949 година, 
ако станале југословенски државјани и постојано 
се населени на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

(2) На учесниците од став 1 на овој член вре-
мето поминато и по 30 октомври 1949 година во 
затвори, логори и интернација во Грција поради 
учеството во тоа движење, им се засметува во 
двојно траење до денот на отпуштањето од затво-
рот, логорот или интернацијата. 

Член 106б 
(1) Постапката за утврдување во посебен стаж 

на периодите од член 106а на овој закон, за учес-
ниците во Народноослободителното движење во 
егејскиот дел на Македонија кои не поднеле бара-
ње врз основа на из јави на сведоци за утврдување 
на тој стаж најдоцна до 31 декември 1973 година 
се поведува врз основа на потврда издадена од 
посебна комисија на Републичкиот одбор на Соју-
зот на здруженијата на борците од НОВ на Маке-
донија, со што се потврдува дека постојат услови 
за засметување на односниот период во посебен 
стаж во двојно траење. 

(2) Поблиски прописи за примената на став 1 
од овој член донесува Републичкиот секретаријат 
за труд, во согласност со Републичкиот секрета-
ријат за здравство и социјална политика, а по 
претходно прибавено мислење од Републичкиот 
одбор на Сојузот на здруженијата на борците од 
НОВ на Македонија и од Заедницата на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија". 

Член 29 
Во член 108 ставот 5 се брише. 

Член 30 
Во член 111 став 1 точката 2 се брише. 
Точката 3 од истиот член станува точка 2. 

Член 31 
Во член 119 став 2 точката се брише, а се дода-

ваат зборовите: „но на јмалку за 6 месеци наназад 
од денот на поведувањето на постапката, односно 
од денот на поднесувањето на барањето". 

Став 4 се менува и гласи: 
„Инвалидската пензија, односно паричниот на-

доместок во врска со користењето на правото на 
професионална рехабилитација и вработувањето 
се исплатува од денот на правосилноста на реше-
нието со кое е утврдена инвалидноста". 

Став 5 се брише. 
Член 32 

По член 119 се додава нов член 119а, кој гласи: 
„На осигуреникот кој по донесувањето на реше-

ние за право на пензија продолжи да работи и по-
ради тоа не го оствари признатото право на пен-
зија, времето поминато во осигурување и личниот 
доход остварен до престанокот на работниот однос, 
односно вршењето на дејноста, ќе му се земе пред-
вид за определување на пензија ако осигуреникот 
по престанокот на тоа својство поднесе ново барање 
за определување на пензија. Со решението донесено 
по новото барање се укинува порано донесеното, а 
неизвршено решение за пензија". 

Член 33 
По член 122 се додава нов член 122а, кој гласи: 
„(1.) Со стапувањето во брак губат право на се-

мејна пензија: 
1) вдовицата погллада од 45 години, односно 

вдовецот помлад од 60 години, освен ако тоа право 
го добил или задржал заради потполна неспособ-
ност за работа, 

2) децата, освен ако со тоа право се здобиле 
или го задржале заради редовно школување или 
потполна и трајна неспособност за работа. 

(2) На вдовицата, односно вдовецот кој со ста-
пувањето во нов брак 10 загубил правото на се-
мејна пензија, а по брачниот другар од новиот брак 

не се здобил со семејна пензија, му се воспоставу-
ва правото на поранешната семејна пензија под 
услов: 

1) по престанокот на новиот брак да има деца 
од првиот брак, кои користат право на семејна 
пензија, 

2) да се исполнети условите под кои вдови-
цата, односно вдовецот, со оглед на годините на 
животот има право на семејна пензија". 

Член 34 
Во член 123 став 1 по зборовите: „работен однос" 

се става запирка, а зборовите до крајот на ставот 
се бришат и се додаваат зборовите: „додека са-
мостојно врши дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани или додека со 
личен труд самостојно во вид на занимање врши 
адвокатска или друга професионална дејност". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) По исклучок од одредбата на став 1 од 

овој член, со општествен договор склучен меѓу 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Стопанската комора на Македонија, 
Републичката заедница на вработувањето и Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија може да се определи на корисници 
на пензија од одделни специфични и дефицитарни 
занимања да им се исплатува дел од пензијата и 
за времето додека се во работен однос". 

Ставот 2 кој станува став 3, се менува и гласи: 
„(3) На корисник на пензија кој врши повре-

мена или привремена работа или задача врз осно-
ва на договор може да му се исплатува пензија под 
условите утврдени со општ акт на Заедницата". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Организациите се должни да поднесат при-

јава до Заедницата за секој склучен договор или 
заснован работен однос со корисник на пензија во 
рок од 8 дена од денот на склучувањето на догово-
рот, односно засновањето на работниот однос". 

Член 35 
Член 125 се брише. 

Член 36 
Член 127 се менува и гласи: 
„На корисникот на пензија — југословенски 

држав јанин кој ќе се исели во странство, пензијата 
и другите парични примања му се исплатуваат ако 
таква обврска е предвидена со меѓудржавна, однос-
но со меѓународна спогодба. Ако таква обврска не 
е предвидена, Заедницата може да одобри исплата 
оценувајќи ја материјалната положба и оправ-
даноста за иселување во странство". 

Член 37 
По член 127 се додава нов член 127а, кој гласи: 
„На корисниците на пензија на кои не им се 

врши исплата на пензијата според членовите 126 
и 127 од овој закон, ако повторно се населат во 
Југославија исплатата на пензијата им продолжу-
ва од првиот ден на наредниот месец по враќањето 
во Југославија". 

Член 38 
Во деветтиот дел поднасловот: „1. Организаци-

ја" се заменува со поднасловот: ,Д. Заедница", а 
членовите 136, 137, 138 и 139 се менуваат и гласат: 

„Член 136 
(1) Осигурениците и корисниците на пензија 

своите самоуправни права и интереси ги оствару-
ваат во Заедницата. 

(2) Определени самоуправни права и права од 
пензиското и инвалидското осигурување, утврдени 
со Статутот па Заедницата, осигурениците и ко-
онсниците па пензија остваруваат во основната за-
едница. 

Член 137 
(1) Осигурениците во Заедницата обезбедуваат 

средства за пензиско и инвалидско осигурување. 
(2) Осигур улиците и корисниците на пензија во 
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— донесуваат и ги спроведуваат плановите и 
програмите за работа и развој, 

— ги утврдуваат начинот и постапката за 
остварување на правата, 

— установуваат други права од пензиското и 
инвалидското осигурување, 

— обезбедуваат услови за користење и спрове-
дување на пензиското и инвалидското осигурување 
за унапредување на инвалидската заштита и спре-
чување од настапување на инвалидност во соглас-
ност со достигнувањата на современата наука, 

— вршат и други работи од заеднички интерес 
од областа на пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

Член 138 
(1) Со работите на Заедницата управува Собра-

нието на Заедницата. 
(2) Собранието на Заедницата го сочинуваат де-

легати делегирани од делегации на осигурениците 
— работници, осигурениците што самостојно вршат 
дејност со личен труд и со средства во сопственост 
на граѓани и корисниците на пензија, според про-
писите за избор на делегации. 

(3) Бројот на делегатите на Собранието, нив-
ниот состав и постапката за нивниот избор се утвр-
дуваат со Статутот на Заедницата. 

Член 139 
(1) За вршење на определени извршни ф у н к -

ции, утврдени со Статутот на Заедницата, Собра-
нието на Заедницата избира извршен орган од 
редовите на своите делегати. 

(2) Извршниот орган за вршењето на изврш-
ните функции одговара, во согласност со општите 
акти на Заедницата, пред Собранието на Заедни-
цата. 

(3) Собранието на Заедницата може да форми-
ра и други тела (одбори, комисии и др.)". 

Член 39 
По член 139 се додаваат пет нови членови: 

139а, 1396, 139в, 139г, и 139д, кои гласат: 
„Член 139а 

(1) Заедницата има секретар, кого го именува 
Собранието на Заедницата, кој е и раководител на 
работната заедница која ги врши административ-
ните и стручните работи на Заедницата. 

(2) Постапката за именување и разрешување на 
секретарот, како и неговите права, обврски и одго-
ворности се утврдуваат со Статутот на Заедни-
цата. 

Член 1396 
(1) Собранието донесува Статут со кој се утвр-

дуваат работите на Заедницата и основите на орга-
низацијата на управувањето во Заедницата, се уре-
дуваат правата и должностите на осигурениците и 
корисниците на пензија, внатрешната организација 
на Заедницата, делокругот на органите на упра-
вувањето и нивните меѓусебни односи и други пра-
шања од интерес за работата на Заедницата. 

(2) Статутот на Заедницата го потврдува Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 139в 
Собранието па Заедницата редовно, а најмалку 

еднаш во годината, поднесува извештај за свотата 
работа на делегациите на осигурениците и корис-
ниците на пензија. 

Член 139г 
(1) Заедницата има орган па самоуправна ра-

ботничка контрола. 
(2) Со Статутот на Заедницата се утврдуваат 

начинот на изборот, составот, задачите и начинот 
на работата на работничката контрола. 

Член 139 д 
(1) Работата па Заедницата е јавна. 
(2) Со Статутот па Заедницата се уредува на-

чинот на кој се обезбедува јавност во работата на 
Заедницата". 

Член 40 
Член 141 се менува и гласи: 
„(1) Административните и стручните работи на 

Заедницата ги врши работната заедница. 
(2) Меѓусебните права, обврски и одговорности 

на работниците во работната заедница и Заедни-
цата се уредуваат со самоуправна спогодба, однос-
но со договор". 

Член 41 
По член 141 се додаваат 3 нови членови: 141а, 

1416, и 141в, кои гласат: 
„Член 141а 

(1) Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија врши општествен надзор над работата 
на Заедницата. 

(2) Надзор над законитоста на работата на За -
едницата врши надлежниот републички орган на 
управата. 

Член 1416 
Во остварувањето на своите задачи и обврски 

Заедницата соработува со другите самоуправни ин-
тересни заедници, општествено-политичките заед-
ници, општествено-политичките и општествените 
организации, организациите на здружениот труд и 
други самоуправни организации и заедници. 

Член 141в 
Заедницата може да се здружува со заедници-

те од другите социјалистички републики и авто-
номни покраини заради основање сојуз на заедни-
ците". 

Член 42 
Во член 143 став 2 зборовите: „и статутот на 

Заедницата" се бришат. 
Член 43 

Меѓунасловите: „3. Постапката за утврдување 
на инвалидност и телесно оштетување" и „4. Суд-
ска заштита на правата" се бришат. 

Член 44 
По член 145 се додаваат три нови членови: 145а, 

1456 и 145в, кои гласат: 
„Член 145а 

(1) Ако по донесувањето на конечно решение 
се сознае за нови факти, или се најдат, односно се 
добие можност да се употребат нови докази кои 
сами или во врска со веќе изведените и употребе-
ните докази би можеле да доведат до поинакво 
решение ако тие факти, односно докази би биле 
изнесени или употребени ЕО поранешната постапка, 
може, по исклучок од условите кои во такви слу-
чаи според Законот за општата управна постапка 
се бараат за покренување обнова на постапката, да 
се покрене обнова на постапката по однос на пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување и 
кога е пропуштено во поранешната постапка да се 
изнесе некој од тие факти, односно докази. 

(2) Обнова на постапката во случаите од став 
1 на овој член ќе се покрене без оглед на роковите 
што се предвидени во Законот за општата управ-
на постапка за барање обнова на постапката, од-
носно за покренување таква постапка. 

(3) Обнова на постапката се покренува по бара-
ње од странката или по службена должност. 

(4) Ако барањето за обнова на постапката е 
поднесено, односно постапката за обнова е покре-
ната во рок од пет години од денот на врачувањето 
ма решението на странката, во постапката за обно-
га се применуваат прописите што важеле во време-
то на донесувањето на решението. Ако барањето е 
поднесено, односно постапката и обновата е пок-
рената по истекот на тој рок, во постапката за 
обновата се применуваат прописите кои важеле во 
времето на поднесувањето на барањето за обнова 
на постапката. односно го гремето на покренува-
:т^ето на таа постапка по службена должност. 

Член 1436 
Правата утврдени со решението донесело во 

постапката обновена го смисла па член 145а од 
овој закон следуваат од илипот ден па наредниот 
г/есец од денот на поднесувањето на барањето за 
обнова на постапката, односно по донесувањето на 
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решението во обновената постапка покрената по 
службена должност. 

Член 145в 
(1) Определување на право врз основа на про-

мени во состојбата на инвалидноста и преостанатата 
работна способност, односно во степенот на телес-
ното оштетување, кои се од влијание на правото 
определено во решението кое станало конечно или 
правосилно, се врши во постапка спроведена по 
барање од осигуреникот. 

(2) Заради утврдување на промените од став 1 
на овој член надлежната служба може да определи 
повторен комисиски преглед на корисникот на пра-
во определено според одредбите на овој закон и 
Статутот на Заедницата". 

Член 45 
Членот 148 се менува и гласи: 
.,(1) Заедницата обезбедува потребни средства 

во обем и на начин кој овозможува редовно и пот-
полно остварување на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување, формира резерва, обрт-
ни средства и извршување на други обврски пред-
видени со закон, општествен договор, самоуправна 
спогодба, Статутот и другите општи акти на Заед-
ницата. 

(2) Средствата за пензиско и инвалидско оси-
гурување се утврдуваат со планот за развитокот 
на Заедницата за периодот за кој се донесува сред-
норочниот општествен план на Републиката. 

(3) Средствата потребни за одделна година се 
утврдуваат и распоредуваат со финансискиот план 
па Заедницата, во рамките на планот од став 2 на 
овој член". 

Член 46 
Во член 149 став 3 се менува и гласи: 
„(3) Висината на стапката на основниот придо-

нес ја определува Собранието на Заедницата во 
согласност со Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 47 
Член 150 се брише. 

Член 48 
Член 160 се брише. 

Член 49 
Член 164 став 1 во петтиот ред по зборот „оси-

гурување" запирката се заменува со точка, а збо-
ровите до крајот на ставот се бришат. 

По став 1 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„(2) Кога штетата е сторена со исплати по основ 
на инвалидност или смрт на осигуреникот предиз-
викани на начин предвиден во членовите 162 и 
163 од овој закон, постои обврска за надоместок на 
штета во сразмерен износ од инвалидската пензи-
ја на осигуреникот, односно семејната пензија на 
членовите на неговото семејство. 

(3) Сразмерниот дел од пензијата се утврдува 
според преостанатото време од наполнетиот пен-
зиски стаж и годините на пензиски стаж потребни 
за остварување право на полна старосна пензија". 

Ставовите „2" и „3" стануваат ставови: „4" и 
„5". 

Член 50 
Во член 176 став 3 во точката 3 под в) зборо-

вите: „пред 1 јануари 1965 година" се заменуваат 
со зборовите: „по 15 мај 1945 година". 

Член 51 
Во член 177 ставот 2 се брише, а се додаваат 

два нови става, кои гласат: 
„(2) На лицата од член 109 точка 2 од овој 

закон им се смета во стаж на осигурување и време-
то на чекање вработување или професионална ре-
хабилитација поминато пред 31 декември 1972 го-
дина. 

(3) На лицата од член 116 став 1 од овој закон 
во стаж на осигурување со зголемено траење им 
се смета и времето поминато па работа пред 31 
декември 1972 година". 

Член 52 
По член 179 се додава нов член 179а, кој гласи: 
„На лица кои работат на работи на контра-ра-

диоизвидувачка служба и работи на криптографија, 
по исклучок на член 17 од постојниот Закон, пензи-
јата им се определува од износот на просечниот 
месечен личен доход остварен во последната година 
пред пензионирањето." 

Член 53 
По член 181 се додаваат нови членови: 181а, 

1816, 181в и 181г, кои гласат: 

„Член 181а 
(1) Постојната Заедница на пензиското и инва-

лидското осигурување на Македонија ќе ја усогла-
си својата организација со одредбите на овој закон 
во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој 
закон. 

(2) Изборот на делегатите на Собранието на 
Заедницата и неговото конституирање ќе се изврши 
во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој 
закон. 

(3) Заедницата ќе ги усогласи Статутот и дру-
гите самоуправни општи акти со одредбите на овој 
закон во рок од 6 месеци по влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 1816 
Прописите и самоуправните акти за спроведу-

вање на Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување донесени до влегувањето во сила на овој 
закон, а кои не се во согласност, ќе се усогласат 
во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 181в 
Земјоделските задруги, како и организациите 

на здружениот труд кои остваруваат трајна сора-
ботка со земјоделците, должни се договорите за 
здружување во земјоделската задруга и спогодбите 
за трајна соработка и другите свои самоуправни 
општи акти да ги усогласат со одредбите на овој 
закон во рок од една година од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 181г 
Зборовите во текстот на постојниот Закон тер-

минолошки се усогласуваат, односно заменуваат со 
соодветните зборови употребени во Уставот и З а -
конот за здружениот труд и тоа: 

— зборовите: „Други лица" се заменуваат со 
зборовите: „другите работни луѓе"; 

— зборовите: „лицата што вршат самостојна 
дејност" се заменуваат со зборовите: „работните 
луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани и 
работните луѓе кои со личен труд самостојно во 
вид на занимање вршат уметничка или друга кул-
турна, адвокатска или друга професионална деј-
ност" ; 

— зборовите: „работно место" се заменуваат со 
зборовите: „работи и работни задачи"; 

— зборовите: „виши стручни училишта, високи 
школи, факултети и уметнички академии" се за -
менуваат со зборовите: „високообразовни органи-
зации"; 

— зборот „завод" се заменува со зборот: „за-
едница" ; 

— зборот „уживател" се заменува со зборот: 
,.корисник". 

Член 54 
(1) Се овластува Законодавно-правната комиси-

ја на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да изготви пречистен текст на Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 55 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
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573. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ", бр. 36/76) Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 
ноември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 

„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Пе-

дагошката академија „Климент Охридски" во Скоп-
је поради истек на мандатот: 

— Димитар Гугушевски, 
— Веса Ололовска и 
— Хамди Хасан. 

II 
Се именуваат за членови на Советот на Педа-

гошката академија „Климент Охридски" во Скопје: 
1. Цвета Ристовска, уредник во „Просветно де-

ло" во Скопје, 
2. Јабланка Петрушевска, наставник во Гим-

назијата „Кирил Пејчиновиќ во Тетово и 
3. Рецеп Бајрами, професор во Албанската пе-

дагошка гимназија „Зеф Љ у ш Марку" во Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ,ПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2959 
25 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на 
здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкис 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

574. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", број 49/74, 
36/76) Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 ноември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИ-
РЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ХИРУРШКИ 

БОЛЕСТИ ВО СКОПЈЕ 

I 
Се именуваат за членови на Комисијата за из-

готвување предлог за избор на директор на ООЗТ 
Клиника за хируршки болести во Скопје: 

1. Благоја Поповски, секретар на Извршниот 
совет на Собранието на Општината „Карпош" 
Скопје и 

2. Прим. д-р Рефет Ферати, специјалист по хи-
рургија во Медицинскиот центар во Тетово. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2958 
25 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на 
здружениот труд, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиог 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

575. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за републич-
ката управа („Службен весник на СРМ", број 16/69) 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 25 ноември 1977 година, донесе 

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

ТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 
I 

Се именува за потпретседател на Комитетот за 
туризам и угостителство 

Александар Груевски, досегашен потпретседа-
тел на Комитетот за туризам и угостителство. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 06-2954 Претседател 

25 ноември 1977 година на Собранието на 
Скопје СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

576. 
Врз основа на член 61 став 3 од Законот за 

Народната банка на Македонија („Службен весник 
на СРМ", број 36/77) Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на заедничката седница 
на сите собори, одржана на 25 ноември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГУВЕРНЕРОТ И 

ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
Се именува за заменик на гувернерот на На-

родната банка на Македонија 
Ванчо Петров, досегашен вицегувернер на На-

родната банка на Македонија. 
II 

Се именува за вицегувернер на Народната бан-
ка на Македонија 

Велимир Бундалевски, досегашен вицегувернер 
на Народната банка на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 06-2957 Претседател 

25 ноември 1977 година на Собранието на 
Скопје СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

зт 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 



Стр. 938 - Бр, 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 3 декември 1977 

577. 
Врз основа на член 52 од Законот за Народната 

банка на Македонија („Службен весник на СРМ", 
број 36/77) Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на-25 ноември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешуваат од должноста членови на Со-

ветот на Народната банка на Македонија поради 
истек на мандатот: 

— Мориц Романо, 
— д-р Тодор Рушков, 
— Љубен Давков, 
— Никола Грчев, 
— м-р Никола Ацковски, 
— Јордан Стојановски, 
— Велимир Гиновски, 
— Драги Димитровски, 
— Тоска Алаедин и 
— Тодор Дамјановски. 

II 
Се именуваат за членови на Советот на Н а -

родната банка на Македонија: 
1. Драгица Брајовиќ, помошник на генералниот 

директор на „Интеримпекс" — Скопје, 
2. Мино Дамјановски, дипломиран економист, 

помошник на генералниот директор на Рудници и 
железарница „Скопје" — Скопје, 

3. Стојче Ивановски, дипломиран економист, 
помошник на генералниот директор на Топилница-
та за цинк и олово „Злетово" — Титов Велес, 

4. Киро Јаневски, директор на сектор во „Ма-
кедонија — табак" — Скопје, 

5. д-р Тихомир Јовановски, вонреден професор 
на Економскиот факултет во Скопје, 

6. Тахир Кадриу, заменик на републичкиот сек-
ретар за финансии, 

7. м-р Наум Кајзакалев , директор на сектор за 
финансии во Здружениот земјоделско-индустрис-
ки комбинат „Македонија" — Скопје, 

8. Томе Колев, секретар на Секретаријатот за 
финансии на Стопанската комора на Македонија, 

9. Љупчо Кангалов, генерален директор на П а -
мучната индустрија „Македонка" — Штип, 

10. Атанас Кацујани, заменик на генералниот 
директор на Стопанска банка и 

11. Јанаки Мицев, претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на општината Кавадарци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2956 
25 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на 
здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

578. 

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ", број 
10/76) Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 25 ноември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СТО-
ПАНСКИ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И ШТИП И НА 

ОКРУЖНИОТ СУД во штип 
I 

1. Се избира за судија на Окружниот стопански 
суд во Скопје 

Али Крлиу, досегашен судија на Окружниот 
стопански суд во Скопје, 

2. Се избира за судија на Окружниот стопански 
суд во Штип 

Зорица Барутчиска — Бочварска, досегашен 
судија на Општинскиот суд во Штип, 

3. Се избираат за судии на Окружниот суд во 
Штип: 

Виолета Јосифова, досегашен судија на Окруж-
ниот суд во Штип и 

Ристо Џидров, досегашен судија на Окружниот 
стопански суд во Штип. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2955 
25 ноември 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

579. 
Врз основа на член 25 од Законот за јавното 

правобранителство („Службен весник на СРМ", број 
9/77) Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 25 ноември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-

ВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 
I 

Се именува за заменик на јавниот правобрани-
тел на Македонија 

Васил Папастиев, досегашен заменик на ј ав -
ниот правобранител на Македонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2953 
25 ноември 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

580. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 24, член 

338 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, член 13 став 3 од Законот 
за органите за водење на постапката по прекршо-
ците („Службен весник на СРМ", број 36/73), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничката седница на сите собори, одржана на 
25 ноември 1977 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И СУДИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ 

I 
Се разрешува од должноста претседател на Ре-

публичкиот совет за прекршоци 
Ристо Божиновски, поради заминување на но-

ва должност. 
Се избира за претседател на Републичкиот со-

вет за прекршоци 
Крсто Крстевски, досегашен судија на Советот. 

II 
Се избира за судија на Републичкиот совет за 

прекршоци 
Љубомир Јовановски, досегашен судија на Со-

ветот. 
III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ,ПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2952 Претседател 
25 ноември 1977 година на Собранието на 

Скопје СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

581. 
Врз основа на член 334, алинеја 9 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со член 4 од Посебниот општествен договор 
за критериумите и мерилата за усогласување на на-
доместокот на личен доход и на примањата на де-
легатите и функционерите што ги избираат однос-
но именуваат Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Претседателството на Соци-
јалистичка Република Македонија, Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, општествено-политичките организации 
и Стопанската комора на Македонија („Службен 
Бесник на СРМ", број 2/75), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни седни-
ци на Соборот на здружениот труд и на Општест-
вено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И 
ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Одлуката за надоместоците на личните до-
ходи на делегатите и на личните доходи на ф у н к -
ционерите што ги избира и именува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", број 22/75), членот 15 се менува и 
гласи: 

„Делегатите имаат право на надоместок на тро-
шоците во врска со вршењето на нивните функ-
ции во износ од три дневници месечно. 

Право на надоместок од претходниот став не-
маат : 

— делегатите од член 3 на оваа одлука; 
— функционерите од член 4 на оваа одлука; 
— делегатите кои остваруваат личен доход спо-

ред одредбите на Посебниот општествен договор за 
критериумите и мерилата на усогласување на на-
доместокот на личен доход и на примањата на де-
легатите и функционерите што ги избираат однос-
но именуваат Собранието на СРМ, Претседателство-
то на СРМ, Извршниот совет на Собранието на 
СРМ, општествено-политичките организации и Сто-
панската комора на Македонија („Службен весник 
на СРМ", број 2/75)". 

Член 2 
Член 20 се менува и гласи: 
„Функционерите што живеат одвоено од своето 

семејство имаат право на надоместок за одвоен 
живот. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
го утврдува Административната комисија најмногу 
до износот на просечно остварениот личен доход 
на вработените во стопанството во Републиката во 
претходната година". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 06-2961 

25 ноември 1977 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

582. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 23 од Законот за музејска вред-
ност („Службен весник на СРМ", бр. 41/73 и 42/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 25 ноември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВ-
НАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО СЛО-
ЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

- МУЗЕИ НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се дава согласност на Самоуправната спогодба 

за здружување на Археолошкиот, Етнолошкиот и 
Историскиот музеј на Македонија — Скопје во сло-
жена организација на здружениот труд — Музеи 
на Македонија, што работните луѓе на овие музеи 
ја донесоа на собирите одржани на 23. Ш 1977 го-
дина, на 19. X 1977 година и на 26. X 1977 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 06-2960 

25 ноември 1977 година 
Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, С. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

583. 
Врз основа на точка 3 од третиот дел, поднаслов 

„Посебни обврски и задачи за развојот на дејности-
те од посебно значење за остварување на догово-
рената политика од областа на општествените деј-
ности" од Општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 
година („Службен весник на СРМ", бр. 25/76) и член 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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31 од Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението („Службен весник на СРМ", бр. 21/71), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 25 ноември 1977 година и на седницата 
на Собранието на Републичката заедница за здрав-
ството и здравственото осигурување, одржана на 25 
октомври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕ-
ТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО 1978 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува Програмата за спро-
ведување на задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во 1978 година. 

Член 2 
Програмата за спроведување на задолжителни-

те видови на здравствена заштита на населението 
во Социјалистичка Република Македонија во 1978 
година е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 06-2962 

25 ноември 1977 година 
Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. 
Претседател 

на Собранието на Републич-
ката заедница на здравството 
и здравственото осигурување, 

Никола Арсовски, с. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НА-
СЕЛЕНИЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО 1978 ГОДИНА 
I 

Со оваа програма се утврдуваат обемот на пра-
вата и поблиските критериуми за спроведување 
на задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението во Социјалистичка Република Маке-
донија во 1978 година. 

П 
ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ, СУЗБИВАЊЕ И 
ЛЕКУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА, ВЕНЕРИЧ-

НИТЕ И ДРУГИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
Мерките против тубрекулозата ги опфаќаат си-

те форми на белодробната и вонбелодробната ту-
беркулоза, назначени во Меѓународната класифи-
кација на болестите. VIII ревизија на категориите 
од 010 до 019. 

Дијагнозата на туберкулозното заболување и 
потребата од лекување ја утврдува исклучиво ле-
кар. 

Масовните радиофотографски снимања на насе-
лението, систематски прегледи на определени гру-
пи на населението, како и масовните тестирања со 
туберкулин се вршат врз основа на програмите на 
општествено-политичките заедници и заедниците на 
здравството и здравственото осигурување, пред се, 
според епидемиолошките индикации. 

Во групата на венеричните болести за кои се 
програмираат мерки за откривање, спречување, суз-
бивање и лекување спаѓаат заболувањата наве-
дени во Меѓународната класификација на болести-
те, VIII ревизија во категориите од 090 до 099. 

Дијагнозата на венеричните болести и потребата 
од лекување ја утврдува исклучиво лекар. 

Со задачите за откривање, спречување, сузби-
вање и лекување, по правило, раководи специјалист 
дерматовенеролог. Во местата каде што нема такви 
лекари, со тие задачи можат да раководат лекарите 
од општа медицина. 

Мерките за откривање, спречување, сузбивање 
и лекување на тубрекулозата, венеричните и други 
заразни болести се однесуваат на заразните боле-
сти кои задолжително се пријавуваат врз основа на 
Законот за заштита на населението од заразни бо-
лести што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/74) и Законот за заштита на 
населението од заразни болести („Службен весник 
на СРМ", бр. 18/76), и тоа: 

1. Рано откривање на изворите на заразата 
а) Обемот на правата за откривање на изворите 

па заразата се врши според член 5 од Законот за 
заштита на населението од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја и член 7 од Законот за 
заштита на населението од заразни болести. 

Задачите од точка 1 ги вршат здравствените 
станици, здравствените домови, медицинските еди-
ници, заводите за здравствена заштита и клиниката 
за инфективни болести. 

б) Систематските прегледи за рано откривање 
на туберкулозата во 1978 година ќе се вршат по пат 
на радиофотографија на населението над 14-го-
дишна возраст во општините: Гевгелија, Гази Б а -
ба, Кавадарци, Кратово, Крива Паланка, Куманово, 
Неготино, Титов Велес и Чаир. 

Прегледите од точката 1 под б) ги вршат Ин-
ститутот за туберкулоза на СРМ, антитуберкулоз-
ните диспанзери при медицинските центри и здрав-
ствените домови. 

2. Пријавување 
Пријавувањето се врши според членовите 1, 6, 

7 и 8 од Законот за заштита на населението од 
заразни болести што ја загрозуваат целата земја и 
членовите 2, 8, 9 и 10 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести. 

Пријавувањето го вршат клиниките, Институтот 
за туберкулоза на СРМ, заводите за здравствена 
заштита, медицинските центри, здравствените домо-
ви и здравствените станици. 

3. Лабораториско испитување 
Лабораториското испитување се врши според 

член 12 од Законот за заштита на населението од 
зараз и:! болести. 

Лабораториското испитување го вршат здрав-
ствените домови, медицинските центри, заводите за 
здравствена заштита и институтите на Медицински-
от факултет. 

4. Изолација, превоз и лекување 
а) Изолацијата и лекувањето се вршат и спро-

ведуваат според член 10 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести што ја загрозуваат 
целата земја и член 13 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести. 

б) Превозот на лицата заболени од заразни бо-
лести се врши според член 11 од Законот за зашти-
та на населението од заразни болести што ја за-
грозуваат целата земја и член 14 од Законот за 
заштита на населението од заразни болести. 

Задачите од точка 4 се вршат во определени 
здравствени организации, здравствени станици, 
здравствени домови, медицински центри, општи и 
специјални болници, Институт за туберкулоза на 
СРМ и клиниките. 

5. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација се 

врши според членовите 12, 13 и 14 од Законот за за -
штита на населението од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја и член 15 од Законот за 
заштита на населението од заразни болести. 
в. Имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 

Имунизација, серопрофилакса и хемиопрофи-
лакса се врши според членовите 19, 20, 21 и 22 од 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Законот за заштита на населението од заразни 
болести што ја загрозуваат целата земја, член 16 
од Законот за заштита на населението од заразни 
болести, Правилникот за условите и начинот на 
вршење задолжителна имунизација, сериопро-
филакса и хемиопрофилакса против заразните бо-
лести („Службен лист на СФРЈ", бр .19/75) и Про-
грамата за имунизација на населението за 1978 го-
дина што ја донесува Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика. 

Задачите од точка 6 ги вршат здравствените 
станици, здравствените домови, медицинските цен-
три, заводите за здравствена заштита, клиниките, 
општите и специјалните болници и Институтот за 
туберкулоза на СР Македонија. 

7. Епидемиолошки надзор 
Епидемиолошки надзор се врши: 
—. на лицата кои преболеле цревен тифус, па-

ратифус, А, Б или Ц, дизентерија, дизентерија 
или заразно труење со храна предизвикано од сал-
монели, како и лица за кои се сомнева дека носат 
заразни бацили на тие болести, кои подлежат на 
медицинска контрола се додека врз основа на ла-
бораториски наод не се утврди дека немаат за -
разни бацили; 

— на лицата на кои им е потврдена маларија, 
или се лекувани од маларија, или се под сомне-
вање дека боледуваат од оваа болест со паразито-
лошки прегледи, еднаш во месецот во периодот од 
април до октомври во текот на две години. Над-
зорот ги опфаќа и членовите на семејството на за-
болените; 

— на лицата со неактивна туберкулоза со кли-
нички, рендгенски и бактериолошки прегледи н а ј -
малку еднаш во годината, односно лицата што се 
во контакт со заболени, а постои сомневање за за -
болување според медицинските индикации — н а ј -
малку двапати во годината. 

Задачите од точка 7 ги извршуваат здравстве-
ните станици, здравствените домови, медицински-
те центри и заводите за здравствена заштита. 

8. Патронажни посети 
Патронажни посети, со цел за анкета, увид и 

контрола се вршат на заболени од туберкулоза три-
пати во годината, а к а ј заболени со неактивна 
форма на туберкулоза најмалку еднаш годишно. 

Посетите ги вршат антитуберкулозните диспан-
зери при здравствените домови и медицинските 
центри. 

9. Други мерки 
Покрај мерките од точките 1 до 8, за открива-

ње, спречување, сузбивање и лекување на туберку-
лозата, венеричните и другите заразни болести во 
1978 година ќе се спроведуваат и посебните мерки 
и активности за искоренување, односно намалува-
ње на морбидитетот и морталитетот на заразните 
болести предвидени со Акционата програма за по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СР Македонија за 1978 годи-
на, а за откривале на маларијата ќе се врши па-
сивен надзор. 

Задачите од точките 9 ги извршуваат здрав-
ствените станици, здравствените домови, медицин-
ските центри, заводите за здравствена заштита, 
клиниките и општите болници. 

Ш 
НЕГА, ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕВОЗ НА БОЛНИ ОД 
ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ КОИ ПОРАДИ ПРИРОДАТА 
И СОСТОЈБАТА НА БОЛЕСТА М О Ж А Т ДА ГО 
ЗАГРОЗАТ СВОЈОТ ЖИВОТ И ЖИВОТИТЕ НА 
ДРУГИТЕ ЛИЦА ИЛИ ДА ГИ ОШТЕТАТ МАТЕ-

РИЈАЛНИТЕ ДОБРА НА ОКОЛИНАТА 

Дијагноза на душевни заболувања или состој-
би може да постави само лекар, а потребата од ле-
кување и изолација може да ја утврди само пеуро-
нсихијатар. 

Лесните форми на овие заболувања, односно ре-
мисии на заболувањето, можат да се лекуваат и 
амбулантно, но само по индикации, под надзор и 
по упатство на лекар неуропсихијатар. Лекува-
њето на болните од душевни болести се спроведува 
во болничките одделенија на медицинските центри, 
во специјалните болници за душевни болести и на 
Неуропсихијатриската клиника. 

Мерките за здравствена заштита се однесуваат 
на заболени од следниве манифестни видови на 
психози: шизофрени групи, манијако-депресивни 
групи, инволутивни меланхолик паранои, сетил-
ни и пресениилни психози со артериосклероза на 
мозокот, алкохолни психози, епилепсија со психо-
тични промени, симптоматски психози, како и по-
блиску назначени психози. 

Прегледот, лекувањето и евиденцијата се вр-
шат во определени здравствени работни организа-
ции или во станот на болниот според медицинските 
индикации, вклучува јќи ги и специфичните ле-
кови (психофармака). 

Превозот се врши со санитетски коли или други 
превозни средства според медицинските индикации. 

IV 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА Ж Е Н А Т А ВО ВР-
СКА СО БРЕМЕНОСТА, ПОРОДУВАЊЕТО, МАЈ-

ЧИНСТВОТО И КОНТРАЦЕПЦИЈАТА 
Здравствената заштита во врска со бременоста, 

породувањето, мајчинството и контрацепцијата оп-
фаќа : 

1) во текот на бременоста просечно 2,6 прегледи 
во советувалиштето, една патронажна посета, ла-
бораториско иследување на крвни групи РХ фактор 
и Васерман, еднаш на сите прворотки, а на ури-
ната 2 пати, на хемоглобини и еритроцити просеч-
но еднаш во 1978 година; 

2) во текот на породувањето — стручна помош 
во здравствена организација или во станот на ро-
дилката со опфаќање на на јмалку 78 отсто од по-
родувањата; 

3) по породувањето просечно еден лекарски 
преглед и две патронажни посети; по еден лекар-
ски преглед на породените во здравствена орга-
низација, а по три лекарски прегледи на породени-
те надвор од здравствена организација; 

4) ставање под посебен надзор и контрола на 
жените по првото прекинување на бременоста, а 
со цел да се спречат последиците, жените со РХ 
негативен фактор по првото прекинување на бре-
меноста да добиваат анти Д гамаглооулин; 

5) опфат на 10 отсто од жените од генеративниот 
период со совети за контрацепција и давање на 
контрацептивни средства без надоместок; 

6) прегледи и лекување на жените во здрав-
ствена организација или во станот, во случај на бо-
лест во врска со бременоста и компликациите во 
текот на бременоста или како последица на бре-
меност и породувањето до 6 месеци по породување-
то, вклучува јќи ги и лековите; 

7) забоздравствена заштита на жената во те-
кот на бременоста и 6 месеци по породувањето без 
протетика; 

8) превоз со санитетски коли или други превоз-
ни средства при упатување во здравствена орга-
низација поради породување, во случај на болест 
г-о врска со бременоста и породувањето. 

Наведените задачи со вршат од страна на 
здравствените станици, здравствените домови, меди-

цинските центри, клиниките, како и од Гинеколош-
го-акушерското одделение на Градската општа бол-
ница — Скопје. 

V 
ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

И МЛАДИНАТА ДО 20 ГОДИШНА ВОЗРАСТ 
Целосната здравствена заштита на децата и 

младината до 20-годшпна возраст опфаќа: 
1. Стручна контрола на психичкиот и физич-

киот развиток на децата и младината, патронажни 
посети, и тоа: 
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а) новородено - просечно еден лекарски пре-
глед во советувалиште или дома и една патронаж-
на посета; 

б) доенче — просечно два лекарски прегледа 
во советувалиште и една патронажна посета; 

в) предучилишно дете — просечно еден лекар-
ски преглед во советувалиште и една патронажна 
посета на децата во втората, третата и шестата го-
дина од возраста; 

г) систематски преглед на учениците од I, IV 
и УП одделение на основните училишта, на I и IV 
година во средните училишта, а секоја година на 
учениците во стопанството. 

2. Заштита и лекување на заби: 
— систематски прегледи на заби просечно ед-

наш во три години, откривање и санирање на ано-
малии на заби, почнувајќи од третата година на 
животот со задолжителна санација. Лекување на 
забите со примена на ортопедски мерки и давање 
на протетички помагала, вклучува јќи ги и леко-
вите. 

3. Преглед, лекување и рехабилитација во сите 
здравствени организации или во станот според ме-
дицинските индикации, вклучува јќи ги и лековите 
и сите видови на ортопедски помагала. 

4. Сместување и згрижување на мајката — 
родилка на болно дете до 1 година од ж и -
вотот за време на лекувањето на детето во ста-
ционарно-здравствена организациј а. 

Наведените задачи ги вршат здравствените ста-
ници, здравствените домови, медицинските центри, 
клиниките, специјалните и општите болници и за -
водите за медицинска рехабилитација. 

VI 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЧИЛИШНАТА 
МЛАДИНА И РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ НА ВИСО-
КООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДО К Р А Ј О Т НА 

РЕДОВНОТО ШКОЛУВАЊЕ 

Здравствената заштита на училишната младина 
и студентите на факултетите, институтите, умет-
ничките академии, вишите и високите школи, на-
учните организации основани за остварување на 
одделни задачи на високото образование, како и 
посебните организации на здружениот труд осно-
вани за интердисциплинарно образование до кра-
јот на редовното школување, но најдоцна до на-
полнетата 26-та година од животот опфаќа : 

1. Систематски прегледи и тоа: 
— еден систематски преглед на студентите на 

вишите школи во I година на студиите, а за ре-
довните студенти на факултетите од I и П година 
во 1978 година. 

2. Заштита и лекување на заби — преглед и 
лекување на заби. 

3. Протетички и рехабилитациони мерки к а ј 
оштетувањето, аномалиите на видот и слухот, к а ј 
ортопедските аномалии и деформитети, што ги 
вршат здравствените станици, здравствените домо-
ви, медицинските центри, клиниките, специјалните 
болници и Заводот за медицинска рехабилитација 
на СРМ - Скопје. 

Систематските прегледи се вршат според посеб-
на програма изготвена од општествено-политички-
те ''заедници и заедниците на здравството и здрав-
ственото осигурување. 

VII 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МЛАДИНАТА ДО 
НАВРШЕНИ 26 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ ВО ВР-
СКА СО СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА 

РЕУМАТСКАТА ТРЕСКА 
Здравствената заштита на младината до напол-

нетата 26-та година од животот во врска со спре-
чувањето и сузбивањето на ревматската треска оп-
ф а ќ а : 

1) спречување и сузбивање на лабораториски 
потврдени стреитококни заболувања па грлото и 
рсцидивн на ревматска треска според медицински-
те и епидемиолошките индикации и 

2) лекување во здравствени организации и во 
станот, вклучува јќи ги и лековите. 

Задачите од точките 1 и 2 ги вршат здрав-
ствените станици, здравствените домови, медицин-
ските центри, клиниките, општите и специјалните 
болници. 

VIII 
МЕРКИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ 

НА МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ 
Мерките за рано откривање и лекување на ма-

лигните неоплазми опфаќаат : 
1) пријавување на малигните неоплазми; 
2) систематски прегледи во врска со раното 

откривање на малигните неоплазми (според програ-
мите на заедниците на здравството и здравственото 
осигурување во случаи утврдени клиничко-лабо-
раторски, преканцерозна состојба во интервали 
според медицинските индикации); 

3) преглед и лекување на соодветни клинички 
и лабораториски верифицирани случаи во соод-
ветни здравствени организации или во станот спо-
ред медицинските индикации, опфаќа јќи ги и ле-
ковите ; 

4) патронажна посета на болните што се нао-
ѓаат на домашно лекување според медицинските 
индикации на јмалку еднаш во годината. 

IX 
МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, РАНО ОТКРИВАЊЕ 

И ЛЕКУВАЊЕ НА ШЕЌЕРНАТА БОЛЕСТ 

Мерките за превенција, рано откривање и леку-
вање на шеќерната болест опфаќаат: 

1) пријавување на шеќерната болест — дијабе-
тес и 

2) преглед и лекување на болниот од шеќерна 
болест во соодветни здравствени организации на 
здружениот труд, вклучува јќи ги лекарствата и 
обезбедување на прибор и средства за лекување 
и самоконтрола. 

Наведените задачи ги вршат здравствените ста-
ници, здравствените домови, медицинските центри, 
а лекувањето стационерните здравствени организа-
ции на здружениот труд (медицински центри и кли-
ники). 

X 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА БОЛНИТЕ ОД 

ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА 
Здравствената заштита на заболените од про-

гресивна мускулна дистрофија опфаќа: 
1) еден систематски преглед во годината на си-

те членови на семејството на болниот, а кои се 
помлади од 20 години, за рано откривање на ова 
заболување; 

2) преглед и лекување во определени здрав-
ствени организации или во станот на болниот, вклу-
чува јќи ги и специфичните лекарства; 

3) патронажни посети на болниот или на се-
мејството на болниот еднаш во годината. 

Наведените задачи ги вршат здравствените ста-
ници, здравствените домови, медицинските центри, 
а лекувањето специјализираните здравствени орга-
низации. 

XI 
ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА-

ТА НАД 65-ГОДИШНА ВОЗРАСТ 
Целосната здравствена заштита на лицата над 

65-годишна возраст опфаќа : 
1) преглед, лекување и рехабилитација во сите 

здравствени организации или во станот според ме-
дицински индикации, вклучува јќи ги и лековите и 
сите видови ортопедски помагала и 

2) преглед и лекување на заби со примена на 
ортопедски мерки и давање на протетички помага-
ла, вклучува јќи ги и лековите. 

Прегледот и лекувањето се врши од здравстве-
ните станици, здравствените домови, медицинските 
центри, клиниките, општите и специјалните болни-
ци, Заво,дот з: медицинска рехабилитација на СРМ, 
Институтот за туберкулоза на СРМ. 
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ХII 
ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТУВАЊЕ 

Здравственото воспитување опфаќа: подигање 
на здравствената култура на населението по пат 
на организирање програмска здравствено-воспитна 
работа со здраво и заболено население, во секој-
дневната работа во советувалиштата, при патро-
нажната посета и други форми. 

При спроведувањето на програмската здрав-
ствено-воспитна работа во здравствените и други 
организации се користат методи на здравствено-вос-
питна работа со примена на нагледни здравствено-
воспитни средства и уредување на средината и ам-
биентот. 

Здравственото воспитување го спроведуваат 
здравствените организации и организациите на Цр-
вениот крст. 

ХIII 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО 1978 ГОДИНА 
Финансирање на Програмата за 1978 година ќе 

се врши, и тоа: 
— за осигурениците — работници и нивните 

членови на семејството — преку заедниците на 
здравството и здравственото осигурување на работ-
ниците ; 

— за осигурениците — земјоделци и нивните 
членови на семејството — преку заедниците на 
здравството и здравственото осигурување на земјо-
делците и партиципација на Републиката од Репуб-
личкиот буџет во висина од 32.016.000 динари; 

— за неосигурените лица со познато живеалиш-
те — од буџетот на општините; 

— за неосигурените лица со непознато живе-
алиште — од буџетот на Републиката. 

584. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 25 ноември 1977 година и на седницата на Соб-
ранието на Републичката заедница за образова-
ние, одржана на 23 ноември 1977 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 
АКТИВНОСТ ЗА ОПОМЕНУВАЊЕТО И ДОО-
ФОРМУВАЊЕТО НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Собранието оценува дека во досегашната деј-
ност во основното образование на возрасните и 
опоменувањето во СР Македонија се постигнати 
извесни резултати. Во последните години се зго-
леми активноста на општествено-политичките и 
стручните организации насочена кон обезбедување 
неопходна општествена клима за програмирано ре-
шавање на проблемот на неписменоста и за доофор-
мување на основното образование на возрасните. 
Во поголем број општини донесени се или се под-
готвуваат долгорочни програми за описменување и 
дооформување на основното образование на воз-
расните. Формирани се Координациони одбори и 
други органи кои ја поттикнуваат и координираат 
акцијата. 

Во согласност со општествените определби са-
моуправните интересни заедници на основното об-
разование вложуваат напори да го преземат фи-
нансирањето на основното образование на возрас-
ните, така што и ова образование постепено добива 
ист третман како и основното образование за учи-
лишните обврзници. Организациите на здружениот 
труд преземаат активности за остварување на ос-
новното образование на возрасните и организирано 
приоѓаат кон решавање на проблемите во оваа об-
ласт преку издвојување наменски средства за об-
разование на вработените што се вклучени во об-

разовниот процес, обезбедување материјални и дру-
ги услови за продолжување на образованието и 
стручно оспособување за квалификуван труд во 
зависност од потребите и можностите на одредено 
подрачје. Исто така Југословенската народна ар-
мија континуирано придонесува за описменување 
на неписмените граѓани. 

Меѓутоа, и покрај постигнатите резултати во 
областа на основното образование на возрасните 
и описменувањето, постои расчекор меѓу реалните 
потреби, можностите и постигнатите резултати. При-
сутно е нерамномерно остварување на опоменува-
њето и основното образование на возрасните во 
општините. Во одреден број општини училишните 
обврзници не се наполно опфатени во основното 
задолжително образование, а значителен дел од 
опфатените ученици во основното училиште се 
осипуваат особено при преминот од IV во V одде-
ление, со што се создаваат нови неписмени и без 
целосно основно образование. 

Тргнувајќи од положбата според која во СР 
Македонија бројот на неписменото население на 
возраст со 10 и повеќе години може да претста-
вува сериозна пречка за побрзо остварување на 
општествено-економскиот и општокултурниот раз-
виток, како и зацртаната политика со Општестве-
ниот план на СРМ за периодот од 1976 до 1980 го-
дина во однос на решавањето на проблемот на не-
писменоста и дооформувањето на основното обра-
зование особено ка ј работноспособното население и 
определбите за овој проблем што се зацртани во 
документите на X конгрес на СКЈ и VI конгрес 
на СКМ, Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ и Собранието на Републичката заед-
ница за образование 

ПРЕПОРАЧУВААТ 
1. За опоменување и дооформување на основ-

ното образование на работноактивното население 
неопходно е да се ангажираат организациите на 
здружениот труд, заедниците на основното образо-
вание, основните училишта, општествените орга-
низации во областа на образованието и воспита-
нието, месните заедници, општините и други оп-
штествени фактори. 

Организациите на здружениот труд во програ-
мите за образование и кадри треба да предвидат 
активност за описменување и дооформување на 
основното образование за своите работници со не-
полно основно образование. 

Заедниците на основното образование во рам-
ките на општината во координација со другите 
општествени фактори неопходно е да се заложат 
за остварување на акционите програми за о п о м е -
нување и дооформување на основното образование 
на работноактивното население, да го следат нив-
ното остварување и да предлагаат и преземаат 
соодветни мерки за побрзо развивање на оваа деј-
ност. 

Основните училишта и училиштата за основно 
образование на возрасните неопходно е да се ор-
ганизираат да ја преземат стручната и организа-
циона активност за описменувањето и дооформу-
вањето на основното образование на возрасните за 
своето подрачје. 

Во остварувањето на оваа задача посебен при-
донес треба да дадат и народните и работничките 
универзитети и домовите на културата. 

Заводите за унапредување на предучилишното 
и основното образование и воспитување во програ-
мите за работа посебен третман треба да му дадат 
на остварувањето на дејноста од областа на обра-
зованието на возрасните и да овозможат перма-
нентно да се развиваат формите за самообразова-
ние, дописна настава, консултативна пастава и 
слично. 

Заедниците за вработување при утврдувањето 
на програмите за стручно оспособување и преква-
лификација на вработените соодветна грижа треба 
да посветат на опоменувањето и дооформувањето 
на основното образование на работноактивното на-
селение, како и во рамките на нивните материјал-
ни можности да издвојуваат средства за потпома-
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гање на оваа дејност, особено за делот на привре-
мено невработеното население кое е неписмено и 
со недооформено основно образование. 

2. За остварување на општествените определби 
зацртани во Уставот на СФРЈ и Уставот на СРМ, 
како и во документите на СКЈ и СКМ за созда-
вање услови за натамошниот развој на основното 
образование, неопходно е да се заложат сите оп-
штествени фактори децата од 7 до 15 годишна воз-
раст да се опфатат во задолжителното основно об-
разование и со успех навреме да го завршуваат. 
Посебна обврска во остварувањето на оваа задача 
имаат основните училишта, заедниците на основ-
ното образование, општествено-политичките орга-
низации, месните заедници и родителите. 

3. Со организирана општествена активност во 
наредниот период треба да се обезбеди основното 
образование во општините да се остварува според 
плановите за развој на самоуправните интересни 
заедници, месните заедници, организациите на здру-
жениот труд и општествено-политичхите заедници. 

Претстојните задачи во остварувањето на ос-
новното образование на возрасните треба да се 
разработат во самоуправните спогодби, општестве-
ните договори, статутите и другите самоуправни 
акти на организациите на здружениот труд, оп-
штествено-политичките заедници и самоуправните 
интересни заедници, така што да се обезбеди пра-
вото секој граѓанин да се здобие со основно обра-
зование, како и да се овозможи непречено посету-
вање на образовните форми, обезбедување учебни-
ци и други прирачници неопходни за нормално вр-
шење на образовниот процес. 

Во плановите за развој на ООЗТ, месните за-
едници, самоуправните интересни заедници, општи-
ните и Републиката треба да се утврдат конкретни 
програми и динамика за остварување на задачите 
во областа на основното образование и о п о м е н у -
вањето на возрасните и да се ангажираат за нивно 
навремено остварување. 

4. Во сите општини неопходно е во рамките на 
материјалните можности и според програмите за 
описменување и дооформување на основното обра-
зование на возрасните да се обезбеди основното об-
разование на возрасните и описменувањето да се 
финансира како и основното образование за учи-
лишните обврзници. Во резолуциите за политиката 
на остварувањето на Општествениот план на СР 
Македонија за периодот од 1976 до 1980 година е 
потребно во рамките на глобално утврдените сред-
ства за општата и заедничката потрошувачка пре-
ку политиката на диференциран пораст да се обез-
беди побрз пораст на средствата за финансирање 
на образованието на возрасните. 

5. За успешно остварување на активноста за 
описменување и дооформување на основното обра-
зование на возрасните и во наредниот период не-
опходно е да продолжи учеството на Републиката 
особено за обезбедување средства за издавање учеб-
ници и други андрагошки прирачници. 

6. При усогласувањето на соодветните закони 
со Законот за здружениот труд да се настојува да 
се изнајдат најцелесообразни решенија и настав-
ниците со средно образование да се вклучат во 
описменувањето и дооформувањето на образова-
нието на возрасните во Републиката. 

7. Исто така, со посебно внимание треба да се 
поттикнува и развива истражувачката работа и 
преку перманентно проучување да се унапредува 
теоријата и практиката во областа на основното 
образование на возрасните. 

8. Со регулирање во соодветните самоуправни 
и нормативни акти на организациите на здруже-
ниот труд на прашања од оваа област, треба да се 
дефинира дека неписмените лица или лицата со 
недооформено основно образование имаат право и 

обврска за основно образование, да се предвиди 
обезбедување на услови за непречено посетување 
и успешно совладување на наставата, вклучувајќи 
ја и набавката на учебници и прирачници, како и 
средства на организациите на здружениот труд. 
Наставната година и организирањето на наставата 
да се приспособи според можностите и потребите 
на кандидатот. 

9. Со посебни општествени признанија за по-
стигнати резултати да се поттикнуваат кандидатите 
од страна на организаторите и носителите на не-
посредната акција за опоменување и дооформу-
вање на основното образование на вработените. 

10. Средствата за масовно информирање, а осо-
бено радиото и телевизијата, треба да ги утврдат 
своите задачи, и да подготвуваат конкретни про-
грами во своето ангажирање на планот на о п о -
менувањето и дооформувањето на основното обра-
зование на возрасните. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06—3002 Претседател 
25 ноември 1977 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. 

С О Д Р Ж И Н А 

565. Закон за избор на органите на управување и на 
другите органи во организациите на здружениот 
труд - — — — — — — — — — — — — — 921 

566. Закон за водење на паричните средства на Репу-
бликата и на општините како депозит во Народ-
ната банка на Македонија — — — — — — — 927 

567. Закон за укинување на Републичкиот фонд за 
заеднички резерви на основните организации на 
здружениот труд од областа на здравството — — 928 

568. Закон за изменување на Законот за посебниот 
данок на промет на производи и у1 пуги — — — 928 

569. Закон за изменување и дополнување на Законот 
за пренесување на средствата на Социјалистичка 
Република Македонија за инвестиции во стопан-
ството на организациите на здружениот труд — 929 

570. Закон за изменување и дополнување на Законот 
за организирање на научните дејности — — — 929 

571. Закон за изменување и дополнување на Законот 
за воените инвалиди — — — — — — — — — 930 

572. Закон за изменување и дополнување на Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување — — 931 

573. Одлука за разрешување и именување членови на 
Советот на Педагошката академија „Климент Ох-
ридски" во Скопје — — — — — — — — — — 937 

574. Одлука за именување членови на Комисијата за 
изготвување предлог за избор на директор на 
ООЗТ Клиника за хируршки болести во Скопје 937 

575. Одлука за именување потпретседател на Коми-
тетот за туризам и угостителство — — — — — 937 

576. Одлука за именување заменик на гувернерот и 
вицегувернер на Народната банка на Македонија 937 

577. Одлука за разрешување и именување членови на 
Советот на Народната банка на Македонија — — 938 

578. Одлука за избор на судии на окружните стопан-
ски судови во Скопје и Штип и на Окружниот 
суд во Штип — — — — — — — — — — — 938 

579. Одлука за именување заменик на Јавниот право-
бранител на Македонија — — — — — — — — 938 

580. Одлука за разрешување и избор на претседател 
и судија на Републичкиот совет за прекршоци — 939 

581. Одлука за изменување и дополнување на Одлу-
ката за надоместоците на личните доходи на де-
легатите и за личните доходи на функционерите 
што ги избира и именува Собранието на СРМ — 939 

582. Одлука за давање согласност на Самоуправната 
спогодба за здружување во сложена организација 
на здружениот труд - Музеи на Македонија - 939 

583. Одлука за утврдување на Програмата за спрове-
дување на задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението во СРМ за 1978 година — 940 
Програма за спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението во 
СРМ за 1978 година - - - - - - - - - 940 

584. Препорака за интензивирање на општествената 
активност за опоменувањето и дооформувањето 
на основното образование во СРМ — — — — — 943 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Служ-

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 


