
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 28 февруари 1967 
С к о п ј е 

Број 9 Год. XXIII 

Претплатата' за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,64 
(64) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

65. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАКЕ-

ДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 
И УМЕТНОСТИТЕ 

Се прогласува Законот за Македонската акаде-
мија на науките и уметностите, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на заедничката седница на 
Републичкиот собор и Просветно-културниот собор, 
одржана на 22 февруари 1967 година. 

У. бр. 18/67 
23 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н . 
ЗА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 

И УМЕТНОСТИТЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Се основа Македонска академија на науките и 

уметностите (Академија). 
Седиштето на Академијата е во Скопје. 

Член 2 
Академијата е научна организација која ги 

здружува истакнатите научни работници и умет-
ници од сите области на науките и уметностите. 

Член 3 
Задача на Академијата е со својата дејност да 

ја поттикнува и развива научната мисла, основните 
научни испитувања и применувањето на научните 
методи и научните резултати, да ги поттикнува са-
мостојно или во соработка со други научни органи-
зации научните дејности и активностите на науч-
ните организации и на научните работници и да ра-
боти на негувањето и унапредувањето на уметнос-
тите. 

Академијата посебно врши и поттикнува проу-
чување на одделни области од битно значење за 
развитокот на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 4 
За остварувањето на своите задачи Академи-

јата особено: 
1. организира и поттикнува проучување на оп-

штествено-економскиот и културниот развиток, про-
изводните сили и природните богатства на земјата; 

2. организира комплексни научни испитувања; 
3. се залага за примена на резултатите од науч-

ните испитувања; 
4. организира научни симпозиуми, советувања и 

други собири на научни работници и уметници со 
цел современите научни погледи и резултатите на 
научните испитувања од интерес за унапредување 
на научните дејности и за материјалниот, опште-
ствениот и културниот развиток јавно да се пре-
тресуваат и оценуваат; 

5. дава мислење за одделни значајни прашања 
по своја иницијатива или по барање на работни и 
други организации и органи; 

6. соработува со работни и други организации 
во испитувањето и решавањето на научни проблеми 
и задачи; 

7. објавува резултати од научните испитувања, 
научни и уметнички дела; 

8. по потреба основа научни, уметнички и други 
културни установи. 

За остварување на овие задачи Академијата со-
работува со други академии на науките и уметно-
стите, со универзитети, научни установи, организа-
ции, научни работници и уметници во земјата и 
странство. 

Член 5 
Академијата има својство на правно лице. 

Член 6 
Академијата има статут. 
Статутот на Академијата содржи поблиски од-

редби за извршувањето на задачите на Академи-
јата, за нејзината организација, за изборот на чле-
новите, како и за организацијата, делокругот и ра-
ботата на органите и за правата на самоуправување 
на работните луѓе во Академијата. 

Статутот го донесува Собранието на Академи-
јата. 

Статутот, пред неговото донесување, му се до-
ставува на разгледување на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Член 7 
Академијата ги врши своите права и должно-

сти самостојно во согласност со законот и статутот. 
Надзор над законитоста на работата на Акаде-

мијата врши Извршниот совет. 
Член 8 

средства за работа на Академијата се обезбе-
дуваат врз основа на програмата за работа, од бу-
џетот на Републиката, од фондови, од работни и 
други организации, како и од подароци, завешта-
нија, сопствени приходи и други извори на средства 
утврден^ со закон. 
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Во Академијата се формира фонд за финанси-
рање на програмата за научните дејности на Ака-
демијата кој се образува од средствата од претход-
ниот став. 

П ЧЛЕНСТВО ВО АКАДЕМИЈАТА 
Член 9 

Членовите на Академијата се: редовни (ака-
демци) и дописни. 

Академијата има странски и почесни членови. 
Член 10 

За редовни членови се избираат лица од редот 
на научниците и уметниците југословенски држав-
јани чии резултати во областа на науката или умет-
носта претставуваат високи достигнувања. 

За дописни членови се избираат лица од редот 
на научниците и уметниците југословенски држав-
јани кои ја обогатиле науката и уметноста со тру-
дови или остварувања од особено значење. 

За странски член може да биде избран стран 
државјанин чии успеси во науката и уметноста 
претставуваат високо достигнување и уживаат по-
себно признание во научниот и културниот живот 
на нашата земја. 

За почесни членови можат да бидат избрани 
лица кои имаат особени заслуги во изградбата и 
развитокот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија или за зацврстување и унапредување на 
мирот во светот и за соработката меѓу народите и 
се особено заслужни за унапредувањето и развито-
кот на науките и уметностите. 

Член 11 
Изборот на редовните и дописните членови на 

Академијата се врши по предлог на наставнички 
совет на факултет или висока школа која се зани-
мава со научна работа, уметничка академија, нау-
чен совет на научна установа, заедница на научни 
установи, стручно здружение или три члена на Ака-
демијата. 

Изборот на странски членови и почесни чле-
нови на Академијата се врши по предлог на прет-
седателството на Академијата. 

Член 12 
Собранието може да врши избор на членови на 

Академијата, ако се присутни најмалку две тре-
тини од вкупниот број на членовите што имаат пра-
во да избираат. 

Во изборот на редовните членови учествуваат 
редовните членови на Академијата. 

Во изборот на дописните, странските и почес-
ните членови учествуваат редовните, дописните и 
почесните членови на Академијата југословенски 
државјани. 

Избран е оној кандидат за кого гласало мнозин-
ство од присутните членови што имаат право да 
учествуваат во изборот. 

Изборот на членовите на Академијата се врши 
со тајно гласање. 

Член 13 
Членството во Академијата е доживотно. Со ста-

тутот на Академијата можат да се предвидат слу-
чаи за престанок на членството во Академијата. 

Член 14 
Правата и должностите на членовите на Ака-

демијата се одредуваат со статутот на Академијата 
во согласност со одредбите на овој закон. 

Почесните членови — југословенски државјани 
ги имаат сите права на редовни членови на Акаде-
мијата. 

Странските членови и почесните членови стран-
ски државјани имаат право да учествуваат во рабо-
тите на унапредувањето на науките и уметностите 
и на собранието на Академијата без право на од-
лучување. 

III ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА 

Член 15 
Органи на Академијата се: собрание и претсе-

дателство. 
Член 16 

Собранието е највисок орган на Академијата. 
Собранието го сочинуват сите членови на Ака-

демијата кои се југословенски државјани. 

Член 17 
Собранието на Академијата: 
1. донесува статут на Академијата; 
2. избира членови на Академијата; 
3. избира претседател, потпретседател, секретар 

и членови на претседателството на Академијата; 
4. одлучува за основање научни, уметнички и 

други културни установи; 
5. ги разгледува општите прашања за органи-

зацијата и работата на Академијата и на претседа-
телството му дава насоки за работа; 

6. ги претресува извештаите за работа на Ака-
демијата; 

7. донесува финансиски план и завршна смет-
ка на Академијата; 

8. врши и други работи што му се ставени во 
делокруг со статутот на Академијата. 

Член 18 
Собранието може да одлучува полноважно ако 

се присутни повеќе од половината од вкупниот број 
на членовите доколку со овој закон не е поинаку 
одредено. Одлуките се донесуваат со мнозинството 
на гласови од присутните членови. 

Член 19 
Претседателството е извршен орган на собрани-

ето на Академијата. 
Претседателството го сочинуваат: претседателот, 

потпретседателот, секретарот и одреден број члено-
ви на Академијата што се утврдува при изборот на 
претседателството. 

Претседателот и потпретседателот на Академи-
јата се избираат од редот на редовните членови на 
Академијата, а секретарот и членовите на претседа-
телството можат да се избираат и од редот на до-
писните членови. 

Членовите на претседателството се избираат на 
четири години. 

Член 20 
Претседателот ја претставува Академијата, 

претседава на седниците на собранието, ги свикува 
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и претседава на седниците на претседателството и 
врши други права и должности определени со закон 
и статутот. 

Претседателот, во случај на отсутност, го заме-
нува потпретседателот на Академијата. 

Член 21 
За остварување на задачите на Академијата се 

избираат соработници од редот на научниците и 
уметниците. 

Начинот на избор и правата и должностите на 
соработниците се пропишуваат со статутот на Ака-
демијата во согласност со законот. 

Член 22 
Работните луѓе кои како членови на работната 

заедница работат во Академијата, имаат права на 
самоуправување според начелата за самоуправу-
вање на работните луѓе во управата. 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Подготовките за почетокот со работата на Ака-

демијата ги врши Матична комисија што ја именува 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Матичната комисија ја сочинуваат најмалку се-
дум членови од кои најмалку четири редовни чле-
нови на академија на науки и уметности. 

Матичната комисија го врши изборот на пр-
вите членови на Академијата. 

Матичната комисија го свикува првото собра-
ние на Академијата и престанува со работа со из-
борот на претседателството на Собранието. 

Член 24 
Академијата ќе донесе свој статут, најдоцна 

шест месеци од денот на конституирањето на Ака-
демијата. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

66. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУ-

ВАЊЕТО 
Се прогласува Законот за финансирање на об-

разованието и воспитувањето, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 февруари 1967 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор одр-
жана на 23 февруари 1967 година. 

У. бр. 17/67 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

И ВОСПИТУВАЊЕТО 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат изворите и начинот 

на обезбедувањето средства за финансирање на деј-
ностите и развитокот на материјалната основа на 
образованието и воспитувањето (средства за обра-
зование), како и начинот на распределба и упра-
вување со тие средства. 

Член 2 
За што попотполно остварување општествена-

та улога на образованието и воспитувањето, за не-
посредно поврзување на дејностите на установите 
за образование и воспитување со потребите на сто-
панството и општествените служби, за одлучува-
ње за распределба на општествените средства за 
образование, како и за разгледување на други пра-
шања од заеднички и општ интерес во областа на 
образованието и воспитувањето, се основаат заед-
ници на образованието. 

Заедниците на образованието се самоуправни 
организации и имаат својство на правно лице. 

Член 3 
За ускладен и рамномерен развиток, за подо-

брување на структурата на образованието и воспи-
тувањето и за порационална употреба на средства-
та за образование, заедниците на образованието до-
несуваат свои програми, со кои ги утврдуваат деј-
ностите и развитокот на материјалната основа на 
образованието и воспитувањето што ги финанси-
раат. Заедницата на образованието, на основа оп-
ределени нормативи, утврдуваат критериуми и ме-
рила за распределба на средствата за образование, 
во согласност со општите прописи за установите, 
одлучуваат за нивната распределба и разгледуваат 
други прашања од заеднички и општ интерес во 
областа на образованието и воспитувањето. 

II СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 4 
Задолжителни и постојани извори на средства 

за образование се: 
— придонес од личен доход на граѓаните (при-

донес за образование); 
— дел од данокот на промет со стоки на мало 

и услуги; 
— додатни средства од приходите на општина-

та и Републиката; 
— средства што се обезбедуваат од други из-

вори утврдени со закон. 
Извори на Средства за образование се и: 
— средствата што работните организации и 

другите општествено-правни лица и државните ор-
гани ги издвојуваат за дејностите и развитокот на 
образованието и воспитувањето од средствата со 
кои самостојно располагаат; 

— средствата што граѓаните ги даваат во вид 
на подароци, завештанија и самопридонес; 
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— средства што установите за образование и 
воспитување ги остваруваат од дополнителни и про-
ширени дејности; 

— надоместоците што одделни установи за об-
разование и воспитување, под услови и на начин 
определени со закон, ги остваруваат од непосред-
ните корисници. 

Член 5 
Средствата за образование од изворите утврде-

ни во став 1 од претходниот член се средства на 
заедниците на образованието, а средствата од изво-
рите утврдени во алинеите 1 и 2 од став 2 на прет-
ходниот член се средства на заедниците на образо-
ванието доколку им бидат дадени. 

Член 6 
Граѓаните од личен доход плаќаат општински 

и републички придонес за образование. 

Член 7 
Општински придонеси за образование се: 
а) придонес за образование од личен доход од 

работен однос; 
б) придонес за образование од личен доход од 

земјоделска дејност; 
в) придонес за образование од личен доход од 

самостојно вршење занаетчиски и други стопански 
дејности; 

г) придонес за образование од личен доход од 
самостојно вршење на интелектуални услуги; 

д) придонес за образование од личен доход од 
авторски права, патенти и технички унапреду-
вања. 

Член 8 
Височината на општинскиот придонес за обра-

зование од личен доход од работен однос ја опре-
делува општинското собрание за исти обврзници и 
по иста основица според која се плаќа придоне-
сот од личен доход од работен однос установен со 
Основниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните, пропорционално на основицата на тој при-
донес. 

Општинскиот придонес за образование од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од самостојно 
вршење занаетчиски и други стопански дејности, 
од самостојно вршење интелектуални услуги и од 
авторски права, патенти и технички унапредувања 
го утврдува општинското собрание, како дел од оп-
штинските придонеси од личен доход од земјодел-
ска дејност, од самостојно вршење занаетчиски и 
други стопански дејности, од самостојно вршење ин-
телектуални услуги и од авторски права, патенти 
и технички унапредувања, установени со Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓаните. 

Член 9 
Републички придонеси за образование се: 
а) придонес за образование од личен доход од 

работен однос; 
б) придонес за образование од личен доход од 

земјоделска дејност. 
Републичкиот придонес за образование од ли-

чен доход од работен однос се плаќа по стопа опре-
делена со овој закон за исти обврзници и по иста 
основица според која се плаќа придонесот од ли-

чен доход од работен однос, установен со Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓа-
ните. 

Републичкиот придонес за образование од ли-
чен доход од земјоделска дејност се плаќа по стопа 
определена со посебен закон за исти обврзници и 
според иста основица по која се плаќа придонесот 
од личен доход од земјоделска дејност установен 
со Основниот закон за придонесите и даноците на 
граѓаните. 

Член 10 
Средствата за образование што се обезбедуваат 

од данокот на промет со стоки на мало и услуги 
опфаќаат: 

а) дел од општинскиот данок на промет со сто-
ки на мало и услуги што го определува општин-
ското собрание; 

б) републичкиот додатен данок на промет со 
стоки на мало и услуги; 

в) дел од сојузниот данок на промет со стоки 
на мало и услуги што и е остапен на Републиката, 
и е определен со овој закон. 

Член 11 
Ако со средствата за образование што се фор-

мираат од придонесите за образование и од данокот 
на промет со стоки на мало и услуги, според одред-
бите на овој закон, не се обезбедува вршење на деј-
ностите на образованието и воспитувањето на под-
рачјето на општината односно Републиката, опш-
тините односно Републиката се должни на соод-
ветната заедница на образованието да и обезбедат 
додатни средства, во согласност со своите обврски 
утврдени со Уставот и законот. 

Член 12 
Ако со средствата што и припаѓаат на основна-

та заедница на образованието не се обезбедува из-
вршување на обврската за задолжително основно 
образование, Републичката заедница на образова-
нието и обезбедува на основната заедница допол-
нителни средства. 

Дополнителните средства од претходниот став 
се даваат ако минималните трошоци по ученик, 
утврдени со Законот за финансирање на општес-
твено-политичките заедници, не се обезбедени со 
вкупните средства на општината, вклучувајќи ги 
и дополнителните средства што на општината и се 
обезбедуваат од Републичкиот буџет. 

III ЗАЕДНИЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Член 13 
Заедницата на образованието ја сочинуваат ус-

тановите за образование и воспитување, работните 
организации во стопанството и општествените слу-
жби, како и други заинтересирани организации и 
граѓани. 

Член 14 
Заедницата на образованието на своето подра-

чје: 
— се грижи за обезбедување на средства за вр-

шење на дејностите на образованието и воспитува-
њето утврдени со програмата на заедницата на об-
разованието; 

— управува со средствата за образование што и 
припаѓаат; 



25 февруари 1967 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА "СРМ Бр. 8 - Стр. 125 

— определува критериуми и мерила за распре-
делбата на средствата за образование и врши рас-
пределба на тие средства по одделни образозно-
воспитни дејности; 

— соработува со други заедница на образова-
нието; 

— дава мислење за основање нови установи за 
образование и воспитување чија дејност ќе се фи-
нансира од средствата на заедницата на образова-
нието; 

— соработува со општествено-политички заед-
ници и работни организации во донесувањето на 
плановите и програмите за развиток на образова-
нието и воспитувањето, во утврдувањето на потре-
бите од стручни кадри и во други прашања од зна-
чење за развитокот на образованието и воспиту-
вањето; 

— врши и други работи определени со закон 
и статутот на заедницата на образованието. 

Член 15 
Заедницата на образованието има статут. 
Со статутот на заедницата на образованието се 

утврдуваат: составот на заедницата, органите на 
заедницата и нивниот состав, начин на работа, де-
локругот и меѓусебните односи, критериумите и ме-
рилата за распределба на средствата што и припа-
ѓаат на заедницата, јавноста во работата, начинот 
на донесувањето на општите акти, начинот на при-
мање и истапување од заедницата, условите и на-
чинот на стипендирањето и кредитирањето на учес-
ниците и студентите, како и други прашања од зна-
чење за остварувањето на задачите на заедницата. 

Статутот на основната заедница на образова-
нието го потврдува собранието на општината на чие 
подрачје е седиштето на заедницата на образова-
нието. 

Статутот на Републичката заедница на образо-
ванието го потврдува Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Статутот на посебната заедница на образова-
нието му се доставува на разгледување на собра-
нието на општината на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на заедницата. Кога посебната заедница 
на образованието е основана за една или повеќе 
дејности на стопанството и општествените служби 
и делува на подрачја на повеќе општини, статутот 
се доставува на разгледување на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

1. Основање 

Член 16 
Заедницата на образование се основа: 
1. за подрачја на една или повеќе општини (ос-

новна заедница на образованието); 
2. за подрачјето на Републиката (Републичка 

заедница на образованието); 
3. за една или повеќе дејности на стопанството 

и општествените служби односно за повеќе работни 
организации (посебна заедница на образованието). 

Член 17 

Заедницата на образованието се основа со од-
лука на основачко собрание. 

Одлуката за основање на заедница на образо-
ванието содржи особено: назив и седиште на заед-

ницата, подрачје за кое се основа заедницата, за-
дачите на заедницата, составот на заедницата, ка-
ко и средствата што и припаѓаат. 

Член 18 
Основањето на заедниците на образованието го 

подготвува и основачкото собрание го свикува ини-
цијативен одбор. 

Членовите на иницијативниот одбор за основа-
ње основни заедници на образованието ги имену-
ваат општинските собранија. 

Членовите на иницијативниот одбор за основа-
ње Републичка заедница на образованието ги име-
нува Извршниот совет. 

Членовите на иницијативниот одбор за основа-
ње посебна заедница на образованието ги имену-
ваат соодветните органи на управување на работ-
ните организации и нивните заедници и здруже-
нија што ја сочинуваат заедницата. 

Во иницијативниот одбор се именува претседа-
тел и определен број членови од редот на работ-
ните заедници на работните организации во стопан-
ството и општествените служби, нивните заедници 
и здруженија, од установите за образование и вос-
питување и од други заинтересирани организации, 
како и определен број претставници на општината 
односно Републиката. 

Член 19 
Иницијативниот одбор подготвува нацрт на де-

ловник на собранието, нацрт на одлука за основа-
ње на заедницата на образованието, нацрт на ста-
тут на заедницата на образованието. 

Член 20 
Основачкото собрание на заедницата на обра-

зованието го сочинуваат претставници на устано-
вите за образование и воспитување, претставници 
на работните организации во стопанството и опш-
тествените служби и на други заинтересирани ор-
ганизации од подрачјето на заедницата, како и оп-
ределен број граѓани - претставници на општината 
односно Републиката. 

Составот на оснивачкото собрание и бројот на 
претставниците го утврдува органот што го име-
нува иницијативниот одбор. 

Член 21 
Основачкото собрание: 
— усвојува деловник на собранието; 
— донесува одлука за основање на заедницата 

на образованието; 
— донесува статут на заедницата на образова-

нието. 
Со донесувањето на статутот основачкото со-

брание продолжува со работа како собрание на за-
едницата на образованието. 

2. Органи на управување 

Член 22 
Органи на управување на заедницата на обра-

зованието се: собрание и извршен одбор. 
Составот и бројот на членовите на собранието 

и извршниот одбор како и начинот на изборот се 
утврдува со статутот на заедницата на образова-
нието, во согласност со овој закон. 



Стр. 126 - Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ февруари 1987 

Со статутот на заедницата на образованието 
може да се установуваат секции, комисии и други 
стручни органи за разгледување на прашања на од-
делни дејности на образованието. 

Член 23 
Собранието на основната заедница на образова-

нието го сочинуваат претставници на установите 
за образование и воспитување, претставници на 
работни организации во стопанството и општестве-
ните служби и на други заинтересирани организа-
ции определени со статутот на заедницата, како и 
определен број граѓани — претставници на општи-
ната. 

Претставниците на општината ги именува опш-
тинското собрание. 

Бројот на претставниците на установите за об-
разование и воспитување не може да биде поголем 
од вкупниот број на останатите претставници. 

Член 24 
Собранието на Републичката заедница на об-

разованието го сочинуваат претставници на висо-
кошколските установи и претставници на специјал-
ните училишта, претставници на заедниците на об-
разованието од територијата на Републиката, прет-
ставници на заедниците на установите за образо-
вание и воспитување, претставници на здружени-
јата на работните организации во стопанството и 
општествените служби и на други заинтересирани 
организации определени со статутот на заедницата, 
како и определен број граѓани — претставници на 
Републиката. 

Претставниците на Републиката ги именува Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Бројот на претставниците на високошколските 
установи и специјалните училишта не може да би-
де поголем од вкупниот број на останатите прет-
ставници. 

Член 25 
Собранието на посебната заедница на образова-

нието го сочинуваат претставници на установите за 
образование и воспитување што се финансираат од 
заедницата, претставници на работните организации 
од соодветните гранки и нивните здруженија и за-
едници, како и определен број претставници на дру-
ги заедници на образованието односно на општес-
твено-политички заедници што за неа одделуваат 
средства. 

Бројот на претставниците на установите за об-
разование и воспитување не може да биде поголем 
од вкупниот број на останатите претставници. 

Член 26 
Собранието на заедницата на образованието: 
— донесува статут и други општи акти; 
— донесува програма, финансиски план и за-

вршна сметка на заедницата на образованието; 
— определува критериуми и мерила за распре-

делба на средствата за образование; 
— дава мислења и предлози за основање и пре-

станок на установи за образование и воспитување 
чија дејност се финансира од средствата на заед-
ницата на образованието; 

— одлучува за задолжување на заедницата на 
образованието и за одобрување кредити од сред-
ствата на заедницата на образованието; 

— врши и други работи определени со закон и 
статутот на заедницата на образованието. 

Член 27 
Собранието на заедницата на образованието из-

бира извршен одбор од редот на своите членови. 
Бројот на членовите избрани од редот на претстав-
ниците на установите за образование и воспитува-
ње не може да биде поголем од вкупниот број на 
останатите членови. 

Член 28 
Извршниот одбор: 
— се грижи за извршувањето на одлуките, за-

клучоците и другите општи акти на собранието на 
заедницата на образованието; 

— врши распределба на средствата за образо-
вание на одделни установи за образование и воспи-
тување, во склад со критериумите и мерилата што 
ги утврдува собранието на заедницата на образо-
ванието; 

— доделува стипендии и кредити на учениците 
и студентите; 

— подготвува предлози на акти што ги доне-
сува собранието на заедницата на образованието; 

— соработува со органите на општествено-по-
литичките заедници во организирањето и развива-
њето на воспитно-образовните дејности на подра-
чјето на заедницата; 

— определува лице што ќе склучува договори 
со установите за образование и воспитување за фи-
нансирање на нивните дејности во склад со одред-
бите на статутот на заедницата на образованието; 

— врши и други работи определени со закон и 
статутот на заедницата на образованието. 

Со статутот на заедницата на образованието по-
блиску се утврдуваат правата и должностите, како 
и меѓусебните односи на собранието и извршниот 
одбор на заедницата на образованието. 

Член 29 
Членовите на собранието и на извршниот одбор 

на заедницата на образованието се избираат на че-
тири години. Секоја втора година се избира една 
половина од членовите на собранието и извршниот 
одбор. 

Никој не може двапати едноподруго да биде из-
бран за член на собранието односно извршниот од-
бор на заедницата на образованието. 

Член 30 
Со статутот на заедницата на образованието мо-

же да се предвиди заедницата на образованието да 
има соодветна служба за вршење на стручните и 
административните работи на заедницата. 

Ако со статутот на заедницата на образованието 
не е определено заедницата на образованието да 
има соодветна служба од ставот 1 на овој член, вр-
шењето на стручните и административните работи 
го обезбедува општествено-политичката заедница. 

На самоуправувањето и работните односи на 
работните луѓе во службите на заедницата на обра-
зованието се применуваат општите прописи за са-
моуправувањето и работните односи во органите на 

, управата. 
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3. Средства на заедницата на образованието 

Член 31 
На основната заедница на образованието и при-

паѓаат: \ 
1. општинските придонеси за образование од 

личен доход на граѓаните; 
2. делот од општинскиот данок на промет со 

стоки на мало и услуги; 
3. додатните средства од приходите на општи-

ната; 
4. средствата што ги остварува основната заед-

ница на образованието според алинеите 1 и 2 од 
став 2 на член 5 од овој закон. 

Член 32 
На Републичката заедница на образованието и 

припаѓаат: 
1. 0,3% од Републичкиот придонес од личен до-

ход од работен однос; 
2. републичкиот додатен данок на промет со 

стоки на мало и услуги; 
3. 46,8% од делот од сојузниот данок на промет 

со стоки на мало и услуги што и е отстапен на Ре-
публиката; 

4. додатните средства од приходите на Репуб-
ликата; 

5. средствата што заедницата ги остварува спо-
ред алинеите 1 и 2 од став 2 на член 5 од овој за-
кон. 

Член 33 
На посебните заедници на образованието им 

припаѓаат: 
1. дел од придонесите за образование и од дру-

ги извори на средства што Републичката и основ-
ните заедници на образованието им ги отстапуваат 
врз основа на договор склучен помеѓу заедниците; 

2. средствата што ги издвојуваат заинтересира-
ните работни организации во стопанството и опш-
тествените служби од средствата со кои самостојно 
располагаат, во склад со одлуката за основање на 
заедницата на образованието; 

3. средствата што други работни организации, 
општествено-правни лица и државните органи ги 
издвојуваат за дејностите и развитокот на образо-
ванието и воспитувањето што ги финансира посеб-
ната заедница. 

4. Употреба на средствата 
Член 34 

Основната заедница на образованието обезбе-
дува средства за: 

1. задолжително основно образование; 
2. општо и стручно образование од втор степен; 
3. други образовно-воспитни дејности предви-

дени со програмата на заедницата, претшколско 
воспитување, образование на возрасни, паралелно 
образование и друго; 

4. изградба и опрема на објекти за образование 
и воспитување; 

5. кредитирање и стипендирање на ученици и 
студенти. 

Основната заедница на образованието обезбеду-
ва и средства за покривање на превозните трошоци 
на учениците што подлежат на задолжително об-

разование, односно за сместување во домовите на 
тие ученици, во склад со Законот за основното 
училиште. 

Основната заедница на образованието може да 
доделува средства и за: 

— ученички домови и училишни кујни; 
— набавка на учебници и прибор за ученици-

те во основните училишта со слаба материјална по-
ложба; 

— доквалификација и стручно усовршување на 
наставниците и воспитувачите во установите за об-
разование и воспитување што ги финансира; 

— одделни образовни дејности на работнички-
те и народните универзитети; 

— испитувачка работа и други потреби во об-
ласта на образованието и воспитувањето предви-
дени во програмата на заедницата. 

Член 35 
Средствата на посебните заедници на образова-

нието и средствата за образование на работните ор-
ганизации што непосредно организираат образова-
ние на кадри за свои потреби се употребуваат за 
финансирање на образовно-воспитните дејности и 
развитокот на нивната материјална основа предви-
дени со програмата на тие заедници односно со 
општ акт на работните организации. 

Член 36 
Републичката заедница на образованието обез-

бедува: 
1. средства за финансирање на високошколоко-

то образование; 
2. средства за финансирање на специјалното 

образование и воспитување на деца и младинци 
попречени во психофизичкиот развиток; 

3. дополнителни средства за финансирање на 
основното образование; 

4. средства за учество до 50% во финансирање 
на стручното образование што се финансира од ос-
новните и посебните заедници на образованието со 
исклучок на економските училишта; 

5. средства за кредитирање и стипендирање на 
студенти; 

6. средства за изградба и опрема на објекти за 
високо-школските установи и специјалните учи-
лишта. 

Републичката заедница на образованието може 
да доделува и средства за испитувачка работа во 
областа н^ образованието и воспитувањето, за из-
давање учебници и за други потреби на образова-
нието и воспитувањето предвидени во програмата 
на заедницата. 

Давањето на средства за финансирање на од-
делни установи Републичката заедница на образо-
ванието може да го условува со средства што тие 
ќе ги обезбедат од други извори. 

Член 37 
Установите за образование и воспитување што 

се финансираат од заедницата на образованието, 
дел од средствата за амортизација на недвижнос-
тите, во износ од најмалку 75%, ги здружуваат во 
заедницата на образованието, за давање кредити на 
установите за образование и воспитување што се 
финансираат од средствата на заедницата на обра-
зованието, со обврска тие средства да и се вратат 
на установата на која и припаѓаат. 
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Со статутот на заедницата на образованието се 
утврдуваат условите за доделување на кредитите и 
начинот на враќањето на средствата. 

Член 38 
Заедницата на образованието има резерва. На-

чинот на формирањето и употребата на резервата 
се определува со статутот на заедницата. 

Во формирањето на резервата на заедницата 
на образованието може да учествува и соодветната 
општествено-политичка заедница со средства од 
својот резервен фонд. Овие средства заедницата на 
образованието е должна да ги води на посебна 
сметка. 

5. Односи меѓу заедниците на образованието и 
образовно-воспитните установи 

Член 39 
Установата чија дејност се финансира од сред-

ствата на заедницата на образованието добива на-
доместок за своите дејности од заедницата на обра-
зованието. 

Надоместоците од претходниот став се опреде-
луваат врз основа на критериумите и мерилата што 
ги утврдува заедницата на образованието. Висина-
та на надоместоците, како и другите односи меѓу 
заедницата на образованието и установата, се опре-
делуваат со договор, во склад со Основниот закон 
за установите и овој закон. 

Со договорот се определува: цената, видот и 
обемот на образовно-воспитната дејност според на-
ставниот план и програма, како и според другите 
општи акти на установата, начинот на утврдување-
то на постигнатите работни резултати, начинот на 
пресметувањето и плаќањето на надоместоците, ка-
ко и други меѓусебни права и обврски. 

При договарањето заедницата на образование-
то ќе ги земе предвид и средствата што установата 
ги остварува со вршење дополнителна и прошире-
на дејност, како и средствата од други извори, во-
дејќи сметка со тоа да не се намали интересот на 
установата за здобивање приходи од дополнителна 
и проширена дејност. 

Договорот од став 2 на овој член може да се 
склучи за една или повеќе години или само за из-
вршување на определена програма. 

Член 40 
За решавање на споровите меѓу заедницата на 

образованието и установата чија дејност се финан-
сира од средствата на заедницата на образованието 
во однос на надоместоците сходно се применуваат 
одредбите на член 66 и 67 од Основниот закон за 
установите. 

За спорните прашања меѓу заедницата на обра-
зованието и установата, според член 66 од Основ-
ниот закон за установите, одлучува собранието на 
општествено-политичката заедница на чие подра-
чје делува заедницата. 

Член 41 
По барање на установата што врши образовно-

воспитна дејност, заедницата на образованието мо-
же да дава кредити од свои средства и гаранција 
за кредити што установата ги користи од општите, 
посебните кредитни средства, а може од средствата 
што и припаѓаат, да обезбедува и учество за доби-
вање кредити кај деловните банки и други давани 

на кредити, како и да дава средства за покривање 
на разликата во висината на каматата меѓу креди-
тите што ги даваат деловните банки и кредитите 
што заедницата на образованието ги дава од своите 
средства. 

6. Односи меѓу заедниците на образованието 

Член 42 
Основните заедници и Републичката заедница 

на образованието соработуваат меѓусебно и со по-
себните заедници на образованието во работите од 
заеднички интерес и спогодбено обезбедуваат сред-
ства за остварување на задачите од заеднички ин-
терес. 

Заедниците на образованието во Републиката 
по потреба соработуваат со заедниците на образо-
ванието во другите републики и спогодбено обез-
бедуваат средства за вршење образовно-воспитни 
дејности од заеднички интерес. 

Член 43 
Заедниците на образованието, во остварувањето 

на своите задачи соработуваат со соодветните опш-
тестѕено-политички заедници и нивните органи, со 
работните и други организации и со органите на 
просветно-педагошката служба. 

Член 44 
Основните и Републичката заедница на образо-

ванието можат да се спогодат со посебната заедни-
ца на образованието и со работните организации 
што организираат и финансираат образование на 
кадри за своите потреби, дел од средствата со кои 
располагаат да и се отстапи на посебната заедница 
на образованието, под услов работните организации 
да издвојуваат и натаму средства за образование од 
средствата со кои самостојно располагаат, зголеме-
ни во склад со порастот на средствата за образова-
ние на подрачјето на основната односно републич-
ката заедница на образованието. 

Ако посебната заедница на образованието или 
работната организација, под условите на претход-
ниот став, организира образование на кадри за по-
широки потреби има право и на додатни средства, 
кои се утврдуваат со договор. 

IV. ОДНОСИ МЕЃУ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ЗАЕДНИЦИТЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

Член 45 
Собранието на општината на чие подрачје се 

наоѓа седиштето на основната заедница на образо-
ванието обезбедува општи услови за остварување 
на задачите на заедницата на образованието. 

Општинските собранија од подрачјето на основ-
ната и посебната заедница на образованието: 

— го потврдуваат односно разгледуваат стату-
тот на основната и посебната заедница на образова-
нието, според одредбите на овој закон; 

— ја разгледуваат програмата на основната и 
посебната заедница на образованието и извештаи-
те за работата; 

— ги разгледуваат мислењата и предлозите што 
ги дава основната и посебната заедница на образо-
ванието, како и републичката заедница на образо-
ванието; 
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— ги определуваат стопите на придонесите за 
образование и делот од општинскиот данок на про-
мет со стоки на мало и услуги, во склад со одред-
бите на овој закон; 

— обезбедуваат додатни средства за финанси-
рање на образованието од приходите на општината; 

— ја разгледуваат завршната сметка на основ-
ната и посебната заедница на образованието; 

— врши и други работи определени со закон. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија ги врши работите од претходниот став во 
однос на Републичката заедница на образованието. 

Член 46 
Надзор над законитоста на работата на основ-

ната и посебната заедница на образованието врши 
надлежниот орган на општината на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на заедницата. 

Надзор над законитоста на работата на Репуб-
личката заедница на образованието врши Изврш-
ниот совет. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 47 

Средствата за образование, во склад со одред-
бите на овој закон, се обезбедуваат од 1 јануари 
1967 година. 

Член 48 
Општинските собранија ќе ги определат етапи-

те на придонесите за образование, согласно член 8 
од овој закон, и делот од општинскиот данок на 
промет со стоки на мало и услуги, согласно член 
10 точка а) од овој закон, најдоцна еден месец од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 49 
Средствата за образование што се обезбедуваат 

според овој закон не можат да изнесуваат помалку 
од средствата за финансирање дејностите на уста-
новите за образование и средствата за кредитирање 
и стипендирање на студенти и ученици, остварени 
во 1966 година. 

Член 50 
Основните и Републичката заедница на образо-

ванието ќе се конституираат и ќе ги донесат сво-
ите статути најдоцна до 31 мај 1967 година. 

Општинските собранија и Извршниот совет се 
должни да ги именуваат членовите на иницијатив-
ните одбори за основање соодветни заедници на об-
разованието најдоцна еден месец по влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 51 
Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1967 година 

средствата што според овој закон им припаѓаат на 
основните односно на Републичката заедница на 
образованието ќе се внесуваат во постојните опш-
тествени фондови за финансирање на образование-
то на соодветните општествено-политички заед-
ници. 

Со средствата од претходниот став и со сред-
ствата што ќе ги доделуваат општините односно 
Републиката, постојните општествени фондови за 
финансирање на образованието, во склад со досега 
важечките прописи, ќе обезбедат привремено фи-
нансирање до 30 јуни 1967 година на оние образов-
но-воспитни установи што ги финансирала во 1966 
година. 

Член 52 
Републичкиот општествен фонд за финансира-

ње на образованието престанува на 30 јуни 1967 го-
дина. 

Сета актива на фондот од претходниот став, 
според завршната сметка, преминува на Републич-
ката заедница на образованието. 

Републиката е должна со свои средства да ја 
ликвидира сета пасива на фондот од ставот 1 на 
овој член. 

Член 53 
Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1967 го-

дина стипендирањето и кредитирањето на студен-
тите ќе се врши преку Републичкиот фонд за кре-
дитирање и стипендирање на студентите. 

Член 54 
Републичкиот фонд за кредитирање и стипен-

дирање на студентите престанува на 30 јуни 1967 
година. 

Средствата на фондот од претходниот став што 
не се искористени до 30 јуни 1967 година, како и 
правата и обврските на Фондот преминуваат на Ре-
публичката заедница на образованието. 

Член 55 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

финансирањето на дејностите и развитокот на ма-
теријалната основа на установите за образование 
и воспитување што се основаат за потребите на Ју-
гословенската народна армија и органите на вна-
трешни работи. 

Член 56 
Законот за Републичкиот општествен фонд за 

финансирање на образованието („Службен весник 
на СРМ" бр. 26/65)/и Законот за Републичкиот фонд 
за кредитирање и стипендирање на^ студентите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/рб), престану-
ваат да важат на 30 јуни 1967 годиц^г 

' Член 57 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

67. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГА-

НИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за организирање на 
научните дејности, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 февруари 1967 година 
и на седницата на Просветно-културниот собор 
одржана на 23 февруари 1967 година. 

У. бр. 10/67 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со научните дејности, со развивањето и при-
менувањето на методите на научните испитувања 
се решаваат проблеми од интерес за материјал-
ниот и културниот развиток на општествената за-
едница и се создаваат услови за проширување и 
усовршување на основата на општественото про-
изводство, за ослободување на трудот и за про-
јавување на творечките способности на работните 
луѓе. 

Со остварувањето на научната дејност се пот-
тикнуваат и проверуваат творечките потфати, се 
обезбедуваат постојани заемни односи меѓу потре-
бите на општеството и научното творење, се под-
готвуваат и усовршуваат научни и стручни кадри 
и се развива меѓународна научна соработка. 

Член 2 
Научната дејност е јавна и подложна на јавна 

критика. 
Начинот на остварувањето на јавноста се уре-

дува, во согласност со законот, со статутот или 
друг општ акт на научната установа односно на 
организацијата во чиј состав е научната единица. 

Член 3 
Научната дејност е од посебен општествен 

интерес. 
Во научните установи во управувањето со ра-

ботите од посебен општествен интерес, покрај 
членовите на работната заедница на установата, 
учествуваат и заинтересирани граѓани и прет-
ставници на заинтересираните организации и на 
општествената заедница (претставници на опште-
ствената заедница). 

Член 4 
Општи услови за развиток на научните дејно-

сти, во рамките на своите права и должности, 
создаваат и обезбедуваат Републиката и општи-
ните. 

Работните и други организации и нивните 
здруженија и заедници, во согласност со своите 
програми и задачи, создаваат и обезбедуваат ус-
лови за развиток на научните дејности заради 
унапредување на испитувањата, за примена на на-
учните достигања и за зголемување на производ-
носта на својот труд, како и за подготвување и усо-
вршување на своите научни и стручни кадри. 

Работните и други организации и нивните здру-
женија и заедници соработуваат заемно и со науч-
ните установи во програмирањето и остварува-
њето на нивните научно-испитувачки задачи и во 
обезбедувањето на финансиските средства. 

Член 5 
Научните установи, Универзитетот, факултети-

те, Македонската академија на науките и умет-
ностите и другите научни организации вршат 
научни дејности и се грижат за нивниот развиток, 
учествуваат во организирањето на разни форми на 

научни испитувања и се грижат за објавувањето 
на резултатите на научната работа. 

Член 6 
Научни дејности можат да вршат и поедини 

научни работници. 
Научните работници, кои со лична работа са-

мостојно вршат научна дејност можат, во соглас-
ност со законот, да ја здружуваат својата работа 
и да формираат привремени или потрајни работ-
ни заедници. 

Член 7 
Во вршењето на научната дејност од заеднич-

ки интерес научните организации се здружуваат 
меѓусебно и со други организации и на друг начин 
остваруваат доброволна соработка. 

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 8 
Здружена научна работа се остварува во науч-

ните установи и во научните единици во состав на 
одделни работни организации, како и во работни 
заедници на научни работници. 

Научни установи во смисла на овој закон се 
научни институти, заводи, центри, клиники и 
други. 

Научни единици во состав на работни органи-
зации, државни органи и општествено-политички 
и други организации во смисла на овој закон се 
(научни единици) институти, заводи, станици, кли-
ники, центри, лаборатории, одделенија и други. 

Член 9 
За организирање на научните дејности во Ма-

кедонската - академија на науките и уметностите, 
Универзитетот, факултетите и високите школи се 
применуваат одредбите на овој закон доколку со 
прописите за тие установи, не е поинаку опреде-
лено. 

Член 10 
Научните установи и единици, со примена на 

научни методи и постапки, работат на испитува-
њето, проучувањето и решавањето на проблемите 
на одделни научни области, изнајдуваат можности 
и форми за примена на научните резултати во 
практиката, работат на усовршувањето на науч-
ниот и стручниот кадар и на подготвувањето на 
научниот подмладок, ги објавуваат резултатите од 
својата научна испитувачка работа, ја следат нив-
ната примена на практиката, соработуваат со науч-
ните организации во земјата и странство и вршат 
други научни активности определени со актот за 
основање и со статутот на научната установа, од-
носно со статутот на организацијата во чиј состав 
е научната единица. 

1. Научни установи 
Член 11 

Научни установи основаат, сами или заедно, 
работните и други организации и нивните здруже-
нија односно заедници, факултетите, Универзите-
тот, Македонската академија на науките и умет-
ностите, општините и Републиката. 

Научна установа може да основа и група од 
најмалку пет научни работници. 
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Член 12 
Научна установа може да се основа ако се 

обезбедени средства за основање и почеток на ра-
бота и ако има потребен број научни работници за 
извршување на научните задачи. 

Член 13 
Подготвувањето за почеток со работа на науч-

ната установа го врши матична комисија што ја 
образува основачот. 

Комисијата ја сочинуваат најмалку пет члено-
ви, од кои најмалку три научни советници или 
професори на факултет. 

Матичната комисија го врши изборот на пр-
вите научни работници. 

Матичната комисија престанува со работа кога 
ќе изврши избор на мајмалку пет научни работ-
ници од кои три научни советници или виши на-
учни соработници. 

Член 14 
Научните установи имаат својство на правно 

лице. 
Член 15 

Научните установи имаат статут. 
Со статутот на научната установа поблиску се 

одредуваат задачите и внатрешна организација, со-
ставот, делокругот и одговорноста на органите на 
управувањето, положбата на работните единици и 
правата и должностите на работните луѓе во упра-
вувањето, прашањата за кои непосредно одлучува 
работната заедница и начинот на одлучувањето, 
начинот на утврдувањето на програмата за научна 
работа, начелата за формирањето и распределбата 
на средствата, одредби за научните и стручни 
работници и нивниот избор односно преизбор и раз-
решување, работните и други меѓусебни односи на 
работните луѓе, како и други прашања од значење 
за самоуправувањето и работењето на научната 
установа. 

Статутот на научната установа го донесува со-
ветот на установата. 

Статутите на научните установи основани од 
работни и други организации и нивни здруженија 
односно заедници ги потврдува органот надлежен 
за разгледување односно за потврдување на стату-
тот на организацијата што ја основала научната 
установа. 

Статутите на научните установи што ги осно-
ваат општините ги потврдува Општинското собра-
ние. 

Статутите на научните установи основани од 
Републиката ги потврдува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 16 
Научните установи и нивните заедници својата 

дејност ја вршат според утврдена програма за ра-
бота. 

Член 17 
Со научните установи управуваат членовите на 

работната заедница непосредно и преку органи ца 
управување на кои тие им го доверуваат управу-
вањето со определени работи. 

Член 18 
Членовите на работната заедница на научната 

установа непосредно одлучуваат за прашањата оп-
ределени со закон и статутот на научната установа. 

Непосредно одлучување се врши на собирот на 
работните луѓе, преку референдум и други форми 
на непосредно одлучување определени со статутот 

Член 19 
Органи на управување на научната установа се: 

совет, научен совет, управен одбор и директор. 

Член 20 
Советот на научната установа го сочинуваат 

членови што ги избира работната заедница на на-
учната установа од својата средина и претставници 
на општествената заедница. 

Директорот на научната установа не може да 
биде избран за член на советот на установата. 

Со статутот на научната установа се опреде-
лува вкупниот број на членовите на советот, бројот 
на членовите што ги избира работната заедница, 
како и кои организации и органи и во кој број 
избираат, делегираат односно именуваат претстав-
ници на општествената заедница за членови на 
советот. 

Советот избира претседател од редот на своите 
членови што ги избрала работната заедница. 

Член 21 
Советот на научната установа: 
1. донесува статут, планови и програми за раз-

виток и за научна и друга работа на установата; 
2. донесува правилници за распределба на до-

ходот, за распределба на личните доходи и за ра-
ботните односи, како и други општи акти; 

3. донесува финансиски план и завршна сметка; 
4. ги избира и отповикува членовите на управ-

ниот одбор; 
5. ја разгледува работата и извршувањето на за. 

дачите на установата; 
6. именува членови на конкурсна комисија и 

донесува одлука за именување и разрешување на 
директор на установата; 

7. именува ренцензиони комисии и врши избор 
во научни и стручни звања; 

8. распишува конкурс и одлучува за примање 
и разрешување на работници на раководни работ-
ни места; 

9. води општа грижа за усовршување на науч-
ните кадри; 

10. донесува основни одлуки за користење на 
општествените средства со кои управува установата 
и утврдува елементи за пресметување на надомес-
токот за научните испитувања; 

11. врши и други работи определени со закон 
и со статутот на установата; 

12. за работите од точка 1, 5, 6, 8 и 9 од прет-
ходниот став одлучуваат сите членови на советот 
на научната установа, а за другите работи, освен 
за работите од точка 7, одлучуваат само членовите 
избрани од работната заедница. 

За работите од точка 7 од став 1 на овој 
член одлучуваат членовите на советот избрани од 
редот на научните и стручните работници и прет-
ставниците на општествената заедница. 
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Член 22 
Со статутот на научната установа, во согласност 

со законот, се определува дали се избира совет 
или функцијата на совет ја вршат сите членови па 
работната заедница на установата. 

Кога со статутот на установата е определено 
функцијата на совет да ја вршат сите членови на 
работната заедница, во одлучувањето на работите 
определени во точка 1, 5, 6, 8 и 9 од претходниот 
член учествуваат и претставниците на општестве-
ната заедница, а за работите од точка 7 одлучу-
ваат членовите на работната заедница од редот на 
научните и стручните работници и претставниците 
на општествената заедница. 

Член 23 
Научниот совет на научната установа го сочи-

нуваат научните советници, вишите научни сора-
ботници, научните соработници и вишите стручни 
соработници, како и определен број асистенти и 
стручни соработници на установата. 

Советот на научната установа може во науч-
ниот совет да именува научни работници и над-
вор од научната установа. 

Со статутот на научната установа се опреде-
лува бројот на асистентите и стручните соработ-
ници што се избираат во научниот совет и начинот 
на нивниот избор, како и бројот на членовите шго 
се именуваат од редот на научните работници над-
вор од установата. 

Директорот на научната установа е член на 
научниот совет по својата положба. 

Членовите на научниот совет помеѓу себе из-
бираат претседател на научниот совет. 

Член 24 
Научниот совет ги врши работите определени со 

статутот на научната установа, а особено: 
1. ги утврдува предлозите на програми за на-

учна работа и учествува во нивното донесување на 
начин определен со статутот; 

2. дава мислење за изборот на лица во научни 
и стручни звања; 

3. ја претресува организацијата, методите и ре-
зултатите на научната работа; 

4. дава предлози за публикување на научни 
трудови и за употреба на средствата на устано-
вата наменети за научна работа; 

5. 'дава мислења по предлозите за статусните 
промени на установата, за промена и проширување 
на дејноста, за здружување и соработка со други 
организации, како и други мислења во врска со 
работењето на установата; 

6. изработува програми за научно и стручно 
усовршување на кадрите и се грижи за нивното 
извршување, предлага лица за стипендии, специја-
лизација, научно и стручно усовршување, за уче-
ство на конгреси, симпозиуми и други научни 
средби. 

Член 25 
Со статутот на научната установа, во соглас-

ност со законот, се определува дали во установата 
се избира управен одбор или функцијата на уп-
равен одбор ја вршат сите членови на работната 
заедница на установата. 

Бројот на членовите на управниот одбор на 
научната установа се утврдува со статутот на ус-
тановата. 

Член 26 
Управниот одбор на научната установа: 
1. ги утврдува предлозите на статутот и дру-

гите општи акти, плановите и програмите за работа, 
освен програмите за научна работа; 

2. се грижи за извршување на актите и за-
клучоците на советот на установата; 

3. го утврдува предлогот на финансискиот план 
и завршната сметка; 

4. во согласност со основните одлуки на сове-
тот на установата решава за користењето на оп-
штествените средства со кои управува установата; 

5. врши и други работи што му се ставени во 
делокруг со закон и со статутот и другите општи 
акти на установата. 

Член 27 
За директор на научна установа може да се 

именува лице што е истакнат научен работник и 
има способност за организирање на научна работа. 

Поблиски услови за именување директор се 
утврдуваат со статутот на научната установа. 

Член 28 
За вршење на работи и задачи од заеднички 

интерес научните установи можат меѓусебно да се 
здружуваат во заедници. 

Управувањето со работите во заедницата на 
научните установи се засновува врз начелата на 
самоуправувањето. 

Заедницата на научните установи има својство 
на правно лице. 

Заедницата на научните установи има статут. 
Статутот го донесува собранието на заедницата. 

Член 29 
Научните установи можат да се спогодуваат за 

ускладување на своите научно-испитувачки прог-
рами, за заедничка работа на научно-испитувачки 
проекти, за подготвување и усовршување на научни 
кадри и за други прашања што се однесуваат за 
унапредувањето на научните дејности од заеднички 
интерес. 

Член 30 
Покрај средствата што ги остваруваат од на-

доместоците за дејноста што ја вршат и средствата 
добиени по основа на кредит, научните установи 
можат да остваруваат средства и од свои опитни 
објекти, односно стопанства, како и од други 
извори. 

Член 31 
Покрај фондовите според општите прописи за 

установите, научните установи имаат и фонд за 
научни испитувања. 

Висината на процентот на средствата што на-
учните установи треба да го издвојуваат во фон-
дот за научни испитувања и начинот на нивна 
употреба се утврдува со статутот на установата. 

Член 32 
Научните установи што ги исполнуваат услови-

те од член 12 на овој закон, покрај запишувањето, 



25 февруари 1967 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА "СРМ Бр. 8 - Стр. 133 

во регистарот што го води надлежниот стопански 
суд, се запишуваат и во регистарот на научните 
установи што како јавна книга го води републич-
киот орган на управата надлежен за наука. 

Начинот на водењето на регистарот од прет-
ходниот став го пропишува републичкиот орган на 
управата надлежен за науката. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
наука, по службена должност, ќе ја брише од ре-
гистарот на научните установи установата што ќе 
престане да врши научна дејност или што повеќе 
не ги исполнува условите од член 12 на овој закон. 

Член 33 
Надзор над законитоста на работата на научни-

те установи основани од работните и други орг-а-
низации врши органот надлежен за вршење надзор 
над законитоста на работата на организацијата што 
ја основала научната установа. 

Надзор над законитоста на работата на науч-
ните установи што ги основаат општините врши 
надлежниот орган на општината. 

Надзор над законитоста на работата на науч-
ните установи основани од Републиката врши Из-
вршниот совет. 

2. Научни единици 

Член 34 
Научните единици се самостојни во вршењето 

на научната дејност. 
Член 35 

Со актот за основање односно со друг општ 
акт на основачот може да се определи научната 
единица првенствено или исклучиво да се занимава 
со научна работа за негови потреби. 

Член 36 
Научните единици имаат самоуправни права на 

работна единица, утврдени со статутот или друг 
општ акт на организацијата во чиј состав се нао-
ѓаат. 

Член 37 
Научните единици имаат научен совет. 
Научниот совет го сочинуваат научните совет-

ници, вишите научни соработници, научните со-
работници и вишите стручни соработници, како и 
определен број асистенти и стручни соработници ма 
единицата. Советот на единицата може во научниот 
совет да именува и научни работници надвор од 
единицата. 

Научниот совет на единицата ги врши работите 
од член 24 на овој закон. 

Член 38 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

научната работа во научните установи сходно се 
применуваат и на научните единици. 

III НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ 

Член 39 
Според својата научна подготовка и способност 

научните работници можат да се избираат во зва-
њата: асистент, научен соработник, виш научен 
соработник и научен советник. 

Член 40 
За асистент може да биде избрано лице што 

завршило втор степен на настава на факултет или 
друга висока школа и покажува способност и на-
клоност за научна работа. 

За научен соработник може да биде избрано 
лице што завршило трет степен на студии или док-
торат на науките и што има објавени научни тру-
дови или на друг начин покажува способност за 
самостојна научна работа. 

За виш научен соработник може да биде из-
брано лице што има докторат на науките и позна-
чајни објавени научни трудови. 

За научен советник може да биде избрано ли-
це што има докторат на науките и познати научни 
трудови и дејности од влијание за развиток на на-
учната област. 

Член 41 
Според својата стручна подготовка и способност 

стручните работници можат да се избираат во зва-
њата: стручен соработник и виш стручен соработ-
ник. у 

Член 42 ѕ/ 
За стручен соработник може да биде избрано 

лице што завршило втор степен на настава на фа-
култет или друга висока школа и има соодветна 
практика. 

За виш стручен соработник може да биде из-
брано лице што завршило втор степен на настава 
на факултет или друга висока школа и има поз-
начајни објавени или познати стручни трудови. 

Член 43 
Изборот на научните, односно стручните работ-

ници во определено звање претставува утврдување 
на научната, односно стручната способност на ра-
ботниците за вршење научни односно стручни ра-
боти. 

Звањето само по себе не дава право на зазе- \ 
мање определено работно место во научна устано- ( 
ва, односно единица и само по себе не претставува ј 
основ за здобивање определен личен доход. ^ 

Член 44 
Лицата во сите научни и стручни звања освен Г 

во звањето научен советник, подлежат на повто- I 
реи избор (преизбор). """ 

Вишите научни соработници се избираат на пег 
години, а другите научни работници и стручните 
работници се избираат на тјш години. 

Член 45 
Изборот во научни и стручни звања во науч-

ните установи го врши советот на установата по 
постапка пропишана со овој закон и статутот на 
установата. 

Изборот во научни и стручни звања во научните 
единици го врши советот на единицата по постапка 
пропишана со овој закон и со општиот акт за 
организацијата и работењето на единицата. 

Кога во советот на научната единица има по-
малку од три научни советници односно виши на-
учни соработници, изборот на научните и струч-
ните работници, по претходно мислење од науч-
ниот совет на единицата го врши соодветна научна 
установа или факултет под условите пропишат! 
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со овој закон и по постапка утврдена со статутот на 
научната установа односно факултетот. 

Член 46 
Изборот во науч.ни и стручни звања се врши по 

пријава на кандидатот. 
Член 47 

За оцена на пријавените кандидати, советот на 
научната установа образува рецензиона комисија од 
научни работници од потесната специјалност за ко-
ја се врши изборот. 

Рецензионата комисија ја сочинуваат најмалку 
два члена. При изборот на научните советници 
рецензионата комисија се состои најмалку од три 
члена. 

Член 48 
При изборот на научните советници, вишите на-

учни соработници и научните соработници, члено-
вите на рецензионата комисија треба да го имаат 
најмалку она звање за кое се врши изборот или со-
одветно звање на наставник на факултет односно 
висока школа. 

При изборот на асистентите, стручните соработ-
ници и вишите стручни соработници, членовите на 
рецензионата комисија треба да имаат најмалку 
звање на научен соработник односно доцент. 

Член 49 
Рецензионата комисија поднесува извештај за 

пријавените кандидати. 
Извештајот на рецензионата комисија се обја-

вува на начин определен со статутот. 
Врз основа на извештајот на рецензионата ко-

мисија научниот совет дава мислење за пријавени-
те кандидати. 

При давање мислење за научен советник учес-
твуваат научните советници и вишите научни со-
работници. 

При давање мислење за виш научен соработник 
и научен соработник учествуваат научните советни-
ци, вишите научни соработници и научните сора-
ботници. 

При давање мислење за стручните звања и аси-
стентите учествуваат сите членови на научниот 
совет. 

Член 50 
За вршење на научна работа и организирање на 

научна дејност во научните установи и научните 
единици работат научни и стручни работници. 

Работните места во научните установи и едини-
ци се утврдуваат според видот, тежината, значе-
њето и одговорноста во извршувањето на програ-
мата и задачите на установата, односно единицата 
и според поделбата на работата во рамките на на-
учниот процес. 

Со општиот акт на научната установа односно 
единици, со кој се утврдуваат работните места, се 
определува за кои од нив како еден од условите 
се бара определено звање. 

V Член 51 
За работните места на раководителите на орга-

низациони единици и сектори во научните устано-
ви се врши преизбор секоја четврта година, на 
начин утврден со статутот. 

Член 52 
По потреба во научните установи односно еди-

ници можат да работат и надворешни соработници 
што ги исполнуваат условите пропишани за посто-
јаните научни и стручни работници. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Научните и стручните звања здобиени по про-

писите што важеле пред влегување во сила на овој 
закон се признаваат до истекот на рокот за пре-
изборот. 

За лицата на кои согласно одредбата од прет-
ходниот став им се признаваат звањата, роковите 
за преизборот определени со член 44 од овој закон 
почнуваат да течат од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Лицата од претходниот став што имаат звање 
виш научен соработник и научен соработник можат 
да бидат преизбрани во исто односно избрани во 
повисоко звање иако не завршиле трет степен на 
студии, односно докторат на науките, доколку би-
дат хабилитирани врз основа на свои научни и 
стручни трудови или врз основа на други оства-
рувања од значење за науката и практиката. 

Хабилитацијата од претходниот став ја врши 
научниот совет. Постапката за хабилитација се 
спроведува според одредбите на овој закон што се 
однесуваат на изборот во научни звања. 

Член 54 
Организацијата и работењето на научните уста-

нови односно единици ќе се усклади со одредбите 
на овој закон во рок од една година по неговото 
влегување во сила. 

Член 55 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

68. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПОДИГАЊЕ ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за подигање јавни споменици, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 февруари 1967 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор одр-
жана на 23 февруари 1967 година. 

У. бр. 11/67 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПОДИГАЊЕ ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за подигање јавни споменици 

(„Службен весник на СРМ" бр. 14/65), ставот 2 од 
член 7 се менува и гласи: 

„Во исклучителни случаи нарачителот може да 
одлучи да не се распише конкурс". 

Член 2 
Во член 8 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Во случаите кога одлучи да не распише кон-

курс нарачителот именува стручна комисија, која 
одлучува за приемот на идејниот проект односно 
скица". 

Став 2 на член 8 станува став 3. 
Во став 3 на член 8 по зборовите ,,конкурсната" 

се додаваат зборовите „односно стручната". 
Член 3 

По член 9 се додава нов член 9а кој гласи: 
„Во случаите кога одлучи да не распишува кон-

курс нарачителот е должен идејниот проект, од-
носно скицата пред одлуката на стручната комисија 
јавно да ги изложи. 

Одлуката на стручната комисија се објавува". 
Член 4 

Во член 13 по зборовите „конкурсната" се дода-
ваат зборовите „односно стручната". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

69. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУ-
ВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

Се прогласува Законот за сузбивање и спре-
чување на заразните болести, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 февруари 1967 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор одр-
жана на 23 февруари 1967 година. 

У. бр. 12/67 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА 

ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
Член 1 

Со овој закон се утврдуваат мерки за здрав-
ствена заштита од заразните болести чие спречу-
вање и сузбивање е од интерес за Републиката ка-

ко и други мерки за спречување и сузбивање на за-
разните болести покрај оние од член 9 од Основниот 
закон за спречување и сузбивање на заразните бо-
лести („Службен лист на СФРЈ" бр. 17/64 — Осно-
вен закон). 

Член 2 
Како заразни болести чие спречување и сузби-

вање е од интерес за Републиката, се сметаат: 
1. Паратифус Ц (Paratyphus С) 
2. Рубеола (Rubeola) 
3. Заразни заушки (Parotitis epidemica) 
4. Водени — овчи сипаници (Varicella). 
Здравствената установа која ќе утврди заболу-

вање или смрт од заразните болести од претход-
ниот став или клицоносител на паратифус Ц, дол-
жна е да го пријави во рок од 24 часа. 

Член 3 
На задолжително вирусолошко микробиолошко 

"гтерелошко и паразитолошко испитување подлежат 
болните лица и лицата сомнителни од следните за-
разни болести: 

1. Цревен тифус (Tuphus abdominali?) 
2. Паратифус А, В и Ц (Paratyphus А, В, С) 
3. Дифтерија (Diphtheria) 
4. Маларија (Malaria) 
5. Голема кашлица (Pertussis) 
6. Детска парализа (Poliomyelitis acuta) 
7. Лептоспироза (Leptospirori3) 
8. Пргав тифус (Typhus eanthenaticus) 
9. Активна туберкулоза (Tuberculosis activa) 
10. Колера (Cholara asiatica) 
11. Дизентерија (Dys-enteria-Enterocolitis) 
12. Брилова болест (Morbus Brill) 
13. Бруцелоза (Brucellosis) 
14. Трипер (Gonorrheea) 
15. Кју треска (Q — febris) 
16. Сифилис (Syphilis) 
17. Туларемија (Tularemia) 
18. Заразно воспаление на мозочните опни (Me-

ningitis epidemica) 
19. Лајшманијаза-Кала-азар (Leishmaniasis-Ka-

la-Azar) 
20. Губа (Lepra) 
21. Родилна треска (Sepsis puerperalis). 
Здравствената установа што ќе утврди или ќе 

се посомнева на заболување од болестите наведе-
ни во претходниот став е должна да земе биолош-
ки материјал од прегледаното лице пред да го ле-
кува со антибиотици и да го испрати на лаборато-
риско испитување во лабораторија оспособена за 
таа цел. 

За наодот од лабораториското испитување се 
известува установата односно органот на кого за-
болувањето му е пријавено. 

Член 4 
Покрај болестите предвидени во член 35 од Ос-

новниот закон, за секој потврден или сомнителен 
случај на заболување, задолжително се вршат епи-
демиолошки испитувања (анкета) и за следните за-
разни болести: 

1. Дифтерија (Diphtheria) 
2. Тетанус (Tetanus) 
3. Голема кашлица (Pertussis) 
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4. Детска парализа (Poliomyelitis1) 
5. Активна туберкулоза (Tuberculosis activa) 
6. Анкилостомиаза (Ankulostomiasis) 
7. Брилова болест (Morbus Brill) 
8. Беснило (Lysra) 
9. К ју треска (Q-fabris) 
10. - Лајшманијаза-Кала-азар (Leishmaniasis-Ka-

la-Azar) 
11. Трахома (Trachoma) 
12. Туларемија (Tularemia) 
13. Заразна жолтица (Hepatitis epidemica) 
14. Заразно воспаление на мозочните опни (Me-

ningitis epidemica). 
Резултатот од испитувањето се доставува на 

општинскиот здравствен центар и на Републичкиот 
завод за здравствена заштита. 

Член 5 
Покрај лицата заболени од заразни болести од 

член 28 став 2 од Основниот закон, задолжително 
се изолираат и лекуваат во соодветни здравствени 
установи и лицата заболени од паратифус Ц, Бри-
лова болест, Кју-трвска, Туларемија и заразна жол-
тица. 

Член 6 
Покрај болестите од член 24 од Основниот за-

кон задолжителна е дезинфекцијата на лачевини-
те, личните и другите предмети и станбените и 
други простории во кои престојувало лице забо-
лено од паратифус „Ц", дизентерија (бациларна и 
амебна) или од активна туберкулоза. 

Член 7 
Во производството и прометот на прехранбени 

продукти не смеат да бидат запослени, покрај ли-
цата од член 31 став 1 од Основниот закон, и ли-
цата што излачуваат причинители на паратифус 
,Д". 

Член 8 
Задолжителната имунизација против големата 

сипаница (Variola Vera), туберкулозата, дифтери-
јата, тетанусот, детската парализа и големата каш-
лица се извршува исклучиво на перманентен на-
чин — континуирано имунизирање на лицата до 
навршени 19 години. 

Се овластува Републичкиот секретар за на-
родно здравје и социјална политика да донесе упат-
ство за начинот на имунизацијата и контролата на 
резултатите од имунизацијата. 

Член 9 
Со задолжителна имунизација против цревен 

трифус и паратифус (А, В, Ц) се опфаќаат и: 
1. сите лица од 5 до 50 годишна возраст во на-

селени места под 3.000 жители кога во населеното 
место ќе се открие макар и еден лабораториски по-
тврден случај од овие болести; 

2. сите лица што одат на масовни работни ак-
ции или на групно летување во полски услови (ло-
горување, кампување и слично). 

Член 10 
Републичкиот секретаријат за народно здравје 

и социјална политика ги организира мерките за 
заштита од заразните болести во случај на епиде-
мија што загрозува две или повеќе општини и се 
грижи за спроведувањето на мерките за заштита 
од заразни болести на територијата на Републиката. 

Републичкиот завод за здравствена заштита со 
средствата што му се обезбедуваат во Републичкиот 
буџет го следи движењето на заразните болести па 
територијата на Републиката, rtf обработува, проу-
чува, анализира и објавува податоците за нивното 
движење и предлага мерки за спречување и суз-
бивање на тие болести. 

Во Републичкиот буџет се обезбедуваат сред-
ства за искоренување на маларијата, за заштита од 
појавување, внесување и ширење на маларијата и 
пегавиот тифус, како и за спроведување на други 
мерки за заштита од заразни болести во случај на 
епидемија од иста болест што загрозува две или 
повеќе општини — кога спроведувањето на тие мер-
ки е од интерес за целата Република. Овој интерес 
го утврдува Извршниот совет по претходно мислење 
од Републичкиот здравствен центар. 

Член 11 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок здравствена установа односно друга 
работна организација: 

1. ако во определениот рок не поднесе пријава 
за заболување или смрт од заразните болести од 
член 2 став 1 или за клицоносител на паратифус 
Ц (член 2 став 2); 

2. ако не изврши микробиолошко, вирусолошко, 
серилошко односно паразитолошко испитување на 
определена заразна болест и ако за резултатите од 
ова испитување не ја извести установата односно 
органот на кого заболувањето му е пријавено (член 
3). 

3. ако не изврши епидемиолошки испитувања 
за секој потврден или сомнителен случај на забо-
лување за предвидените болести (член 4 став 2); 

4. ако не се изврши имунизација против цревен 
тифус и паратифус (А, Б и Ц) на определени лица 
(член 9); 

5. ако прими на работа односно задржи на ра-
бота лице што е клиценосител на определена зараз-
на болест (член 7). 

За прекршокот од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 500 динари и одговорното лице 
во здравствената установа односно во друга работна 
организација. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на С Р М ^ 

70. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ТЕ И УСТАНОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ ЗА 

ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

Се прогласува Законот за органите и устано-
вите за заштита од јонизирачки зрачења, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
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киот собар одржана на 23 февруари 1967 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор одр„ 
жана на 23 февруари 1967 година. 

У. бр. 13/67 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ОРГАНИТЕ И УСТАНОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКИ 

ЗРАЧЕЊА 

Член 1 
Работите на заштита од јонизирачки зрачења, 

согласно член 21 и 29 од Основниот закон за јо-
низирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), ги вршат Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика и Републич-
киот завод за здравствена заштита како и опре-
делени здравствени установи и други стручни уста-
нови чија стручност за вршење на тие работи е 
утврдена според овој закон. 

Со овој закон се утврдуваат и работите на заш-
тита од јонизирачки зрачења што можат да ги вр-
шат установите од претходниот став. 

Член 2 
Здравствените и други стручни установи мо-

жат да ги вршат следните работи на заштитата од 
јонизирачки зрачења: 

1. мерење на степенот на изложеноста на работ-
ните места на јонизирачки зрачења и утврдување 
на примените дози на озрачување од страна на ли-
ца што на своите работни места се изложени на 
овие зрачења; 

2. утврдување на дозите на озрачување што ги 
прима населението од сите извори на јонизирачки 
зрачења на кои може да биде изложено; 

3. утврдување и контрола на здравствената со-
стојба на лицата изложени на јонизирачки зра-
чења на своите работни места; 

4. утврдување контаминација со радиоактивни 
материи на човечка и добиточна храна, земјиштето, 
водата и воздухот, работните простории, предмети-
те и воздухот во тие простории, како и спроведу-
вање на нивната деконтаминација; 

5. проучување на дејството и на последиците од 
јонизирачките зрачења, изнаоѓање и примена на по-
волни мерки за заштита; 

6. сместување, чување, обработката и отстрану-
вањето на отпад очни радиоактивни материи; 

7. вршење на експертизи и давање на стручни 
упатства за спроведување на мерки за заштита од 
јонизирачки зрачења. 

Член 3 
Работите на заштита од јонизирачки зрачења 

од претходниот член можат да ги вршат само уста-
новите што имаат здравствен и друг стручен ка-

дар посебно оспособен за работа во областа на заш-
титата од јонизирачки зрачења и соодветна опрема 
и тоа за: 

1. испитување на ниски активности од алфа, 
бета и гама зрачење во животната средина (воз-
дух, атмосферски талози, географски води, земјиш-
те и друго) и во човечката и добиточната храна, во-
дите за пиење и друго; 

2. хемиска обработка и подготвување на мате-
ријали за овие испитувања; 

3. дозиметрија на работната околина каде се 
применуваат отворени и затворени извори на јо-
низирачки зрачења (лична-филм и друга дозиме-
трија); 

4. вршење на медицински прегледи пред зало-
жување и периодични медицински прегледи на 
лица што работат во услови на јонизирачко зра-
чење. 

Член 4 
Републичкиот секретаријат за народно здравје 

и социјална политика: 
1. се грижи за оспособување на установите за 

вршење работи на заштита од јонизирачки зраче-
ња; 

2. се грижи за организирање служба за декон-
таминација; 

3. ја утврдува програмата за испитување па 
контаминација на водите за пиење, човечката и до-
биточната храна; 

4. определу-ва мерки за заштита од зрачење ко-
га е тоа предвидено со прописи. 

Член 5 
Републичкиот завод за здравствена заштита: 
1. собира и анализира податоци за изложеноста 

на јонизирачки зрачења на зашилените лица и на-
селението; 

2. презема и спроведува мерки за деконтами-
нација; 

3. го организира и спроведува образованието и 
усовршувањето на кадрите во областа на зашти-
тата од јонизирачки зрачења. 

Член 6 
Се овластува републичкиот секретар за народ-

но здравје и социјална политика да определува 
установи за вршење на одделни работи од член 2 
од овој закон. 

Член 7 
Републиката обезбедува средства за спроведу-

вање на задачите во областа на заштитата од јо-
низирачки зрачења на нејзината територија пред-
видени со Основниот закон и со овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
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71. 
Врз основа на член 6 од Законот за избор на 

одборници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 
15/63, 2/65 и 4/67) и член 155 точка 16 од Статутот 
на општината Ресен, Собранието на општината Ре-
сен на 53-та заедничка седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана на 
16-11-1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИ-
ЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

1. Се распишуваат избори за една половина од-
борници на Општинскиот собор и Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Ресен 
чии мандат им престанува во 1967 година. 

2. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници ќе се одржат на 31 март 1967 година. 

3. Изборите за одб-орници на Општинскиот собор 
ќе се одржат на 2 април 1967 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
за преземање на одделни изборни дејства се смета 
денот на донесувањето на ова решение. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе с е објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 
Бр. 01-1941/1 

16-11-1967 година 
Р е с е н 

Претседател, 
Ѓорги Прцуловски, с. р. 

72. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за из-

бор на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/65), Собранието на општината Крива 
Паланка на XL-та заедничка седница на Општин-
скиот собор и на Соборот на работните заедници, 
одржана на 17-11-1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 

НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
КРИВА ПАЛАНКА 

1. Се распишуваат избори за одборници на Со-
бранието на општината Крива Паланка. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Крива Паланка 
ќе се одржат на 2-1V-1967 година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Крива 
Паланка ќе се одржат на 31-111-1967 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
за преземање одделни изборни дејства се смета де-
нот на донесувањето на ова решение. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето. 
Бр. 03-618/1-1967 
17-11-1967 година 
Крива Паланка 

Претседател 
на Собранието на општината, 

Јосиф Јосифовски, с. р. 

73. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за из-

бор на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/65 год.), Собранието на општината Не-
готино на заедничката седница на Општинскиот со-
бор и Соборот на работните заедници, одржана на 
15-11-1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДНА ПОЛО-

ВИНА НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО 

I. 
На 31 март 1967 година ќе се одржат избори за 

одборници на Соборот на работните заедници во 
изборните единици: I, IV и VI изборна единица од 
подгрупата индустрија; III, IV, VIII, IX и X избор-
на единица од подгрупата земјоделство; I изборна 
единица од групата просвета и култура; II изборна 
единица од групата социјално-здравна; I изборна 
единица од групата јавни служби. 

На 2 април 1967 година ќе се одржат избори 
за одборници на Општинскиот собор во I, II, IV, 
VIII, X, XII, XV, XVI, XVII, XIX и XXII изборна 
единица. 

II. 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета 16 февруари 
1967 год. 

III. 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник па 
СРМ". 

Бр. 01-326/1 
16 февруари 1967 Претседател, 

Неготино Јордан Јордановски, с. р. 

74. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за из-

бор на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65 год.), Собранието на општината Ко-
чани, на заедничката седница на обата собори, 
одржана на ден 15-11-1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ - КОЧАНИ 

I. 
На ден 31 март 1967 година ќе се одржат избори 

за одборници на Соборот на работните заедници на 
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Општинското собрание Кочани, во изборните еди-
ници и тоа: 

1. Во подгрупата индустрија во изборните еди-
ници: 1, 2, 3, 7, 8 и 16; 

2. Во подгрупата земјоделството во изборните 
единици: 4, 5, 6 и 7; 

3. Во групата просвета и култура во изборните 
единици 2, 3, 4 и 6; 

4. Во Социјално-здравствената група во избор-
ната единица бр. 1. 

5. Во групата јавни служби во изборната еди-
ница бр. 1; 

II. 
На ден 2 април 1967 година ќе се одржат из-

бори за одборници на Општинскиот собор на Оп-
тинското собрание Кочани, во изборните единици. 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37 и 38. 

III. 
Ова решение влегува во сила со донесувањето, 

\ да се објави во „Службен весник на СРМ" 
Бр. 01-1036/1 
15-11-1967 година 

К о ч а н и 
Претседател 

на Собранието на општината Кочани, 
Михајло Арсов, с. р. 

75. 
Врз основа на чл. 6 ст. 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/65 година), а во врска со чл. 153 од 
Статутот на општината Прилеп, Собранието на оп-
штината Прилеп на заедничката седница на Оп-
штинскиот собор и Соборот на работните заедници, 
одржана на 15-11-1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО 
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 

I. 
Се распишуваат избори на една половина на 

одборниците на Собранието на општината Прилеп. 
II. 

На 31-111-1967 година ќе се одржат изборите за 
одборници на Соборот на работните заедници во из-
борните единици во кои се избрани одборници на 
две години и тоа: 

I. Во групата на стопанството: 
— во подгрупата индустрија по изборните еди-

ници: 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22 и 23, 
— во подгрупата земјоделство во изборните еди-

ници: 26, 28, 30 и 32. 
II. Во групата просвета и култура во изборните 

единици: 4, 6, 7 и 8. 
III. Во групата социјално здравствена во избор-

ните единици: 2, 
IV. Во групата јавни служби во изборната еди-

ница: 1. 
На 2-IV-1967 година ќе се одржат избори за 

одборници на Општинскиот собор во изборните еди-

ници во кои се избрани одборници на две години и 
тоа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 
29, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 и 45. 

III. 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање на одделни изборни дејствија се сме-
та 16-11-1967 година. 

IV. 
Ова решение влегува во сила со денот на него-

вото донесување, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 01-802/1 
15-11-1967 година 

Прилеп 
Претседател 

на Собранието на општината Прилеп, 
Инж. Мате Волнароски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Андонов Тодор од Кава-
дарци, ул. „Браќа Гунови", против тужената Ан-
донова Стојка, по татко Негуски, сега со непознато 
место на живеење, за развод на бракот, вредност 
500 нови динари. 

Се повикува тужената Андонова Н. Стојка, по 
татко Негуски, во срок од 30 дена од објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", да се јави лично во 
судов или да ја достави својата адреса. 

До колку во одредениот срок тужената не се ја-
ви ќе и се постави привремен старател во смисла 
на чл. 77 и 78 од ЗПП кој ќе ја застапува во овој 
спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1059/66. 
(25) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Општинскиот суд во Штип објавува дека Нада 
Наџакова, од Штип, со сегашно место жителство во 
гр. Скопје, улица 725 бр. 17-а, побара да се огласи 
свидетелството за завршена I година стручно дома-
ќинот училиште, кое гласело на нејзино име, би-
дејќи го има загубено. 

Училиштето го завршила во учебната 1952/53 
година. 

Се повикуваат сите кои имаат приговори про-
тив предлогот, да ги поднесат во срок од 6 месеци. 

Ако во срокот од 6 месеци логичниот документ 
на судот никој не го пријави или не стави приго-
вор, судот споменатиот документ-свидетелство за 
завршена I-ва година стручна домаќинка школа, 
на име Нада Наџакова, од Скопје, судски ќе го 
поништи. 

Од Општинскиот суд во Штип, Р. број 1348/65. 
(26) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

При Општинскиот суд во Кичево се води пос-
тапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено четиригодишно основно училиште, през 
учебната 1939/40 година, во училиштето во с. Вра-
нештица, на име Белкоски Диме од с. Атишта, 
Општина Кичево. 

Се повикува секое лице што го има најдено или 
пронајде горенаведеното свидетелство да соопшти 
на овој суд во срок од три месеци по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 6/67. 
(27) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. IX. 1966 година, рег. број 41/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Работничка менза во Битола на 
Претпријатието за производство, обработка и про-
дажба на тутун и лозароовоштарство „Стив Наумов" 
од Битола. Предмет на работењето на мензата е- вр-
шење угостителски услуги на членовите на работ-
ната заедница на Претпријатието „Стив Наумов" од 
Битола. 

Мензата е основана од Претпријатието за произ-
водство ,обработка и продажба на тутун „Стив На-
умов" од Битола, со одлука од работничкиот совет 
број 01-393/1 од 27. VI. 1966 година и решението од 
Општинското собрание во Битола број 03-69 iO/1 од 
2 IX. 1966 година. 

Раководител на мензата е Ираковски Радислав, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
349/66. (1507) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. IX. 1966 година, рег. број 89/55, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница број 1 во Прилеп, 
ул. „К. Јосифовски" број 1, на Инвалидското зана-
етчиско претпријатието „Инзап" од Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на сите 
видови бонбонеро-слаткарски производи, млеко, 
млечни производи, чоколада и чоколадни производи, 
ориентални производи, освежителни напитоци 
(оранжада и сл.), леб, пиво, бели печива, како и раз-
ни конзерви од риба-месо. 

Продавницата е основана од Инвалидското за-
наетчиско претпријатие „Инзап" од Прилеп, со од-
лука од работничкиот совет број 01-279/10 од 22. IV. 
1966 година и решението од Општинското собрание 
во Прилеп број 04-4938 од 20. IX. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Крстески Сла-
ве, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
205/66. (1509) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IX. 1966 година, страна 253, реден број 1, е 
запишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Кочани, ул. ,.Димитар Влахов" број 2. Предмет на 
работењето на продавницата е: трговија со секаков 
вид конфекција и трикотажа. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
изработка на современа конфекција и трикотажа 
,,Први мај" од Пирот. 

Раководител на продавницата е Спирко Анге-
ловски, кој е овластен да ја потпишува и прет-
ставува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Кочани бр. 03-5059 
од 15. VIII. 1966 година и одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието број 244/66 од 5. VIII. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
182/66. (1568) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 28. IX. 1966 година, страна 256, реден број 1, е 
запишан под фирма: Погон „Злетово" при Рудни-
ците за олово и цинк „Злетово-Саса" со седиште 
во Пробиштип. 

Погонот ќе ги врши следните дејности: 
— истражување и експлоатација на оловно-

цинковна руда и други минерални суровини; 
— припремање на минерални суровини; 
— превоз на суровини, материјали и друга сто-

ка за сопствени потреби, како и готови сопствени 
производи, автомобилски превоз на работници од 
како и превоз на работници со патнички коли за 
обавување на службени работи, а за потребите на 
трети лица во границите на слободните капацитети; 

— обезбедување, сместување и исхрана на ра-
ботниците, целокупно снабдување на погоните каде 
е тоа нужно со прехранбени артикли, како и ис-
храна на работниците за време на годишниот одмор; 

— снабдување со вода и производство на пареа 
за сопствени потреби; 

— преработка на јамско дрво и други асорти-
мани за сопствени потреби. 

Директор на Погонот е Стојмир Домазетовски, 
кој заеднички со овластените лица на Рудникот 
„Злетово-Саса" ќе го потпишува. 

Самостојни права на погонот се: донесување на 
самостојна пресметка и самостојна расподелба на 
вкупниот приход во склоп на единствената пре-
сметка на претпријатието. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
привремената одлука за организација на единстве-
ното претпријатие за олово и цинк „Злетово-Саса" 
— Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
208/66. (1573) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 20. VIII. 1966 година, страна 264, реден број 1, е 
запишана под фирма: Продавница за намештај 
„Наш дом", со седиште во Св. Николе. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
продажба на собни, кујнски, канцелариски и школ-
ски мебел, како и продажба на душеци, јоргани, 
линолеум, теписи, чивилуци, офингери и друг га-
лантериски намештај. 

Раководител на продавницата е Јордан Накев, 
кој е овластен да ја потпишува. 

Продавницата е основана од Фабриката за на-
мештај „Наш дом" од Прокупље. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката од работничкиот совет на Фабриката број 
1476 од 30 V. 1966 година и одобрението на Отсекот 
за стопанство на Собранието на општината Св. Ни-
коле број 05-1945 од 4. VIII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
179/66. (1584) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IX. 1966 година, страна 384, реден број 8, е за-
пишана под фирма: Продавница со седиште во 
Струмица, ул. ,,Гоце Делчев" број 22. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
промет на мало со моторни возила, резервни де-
лови и прибор, земјоделски машини и алати, про-
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изводи од гума, каучук и пластични маси, бои, ла-
кови, хемикалии и прибор, стакло и керамика. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
снабдување на земјоделието и откуп на лековити 
растенија „Агропромет" — Струмица. 

Раководител на продавницата е Иван Миев, кој 
не е овластен да ја потпишува, бидејќи е во склоп 
на претпријатието. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката од работничкиот совет на претпријатието 
број 01—2318 од 6. IX. 1966 година и решението на 
Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штината Струмица број 03-4640/1 од 3. VIII. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
191/66. (1590) 

нието на општината Струмица број 03-674/1 од 7. 
II. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
69/66. (1595) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. IX. 1966 година, страна 385, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Продавница број 1, со седиште 
во Струмица, улица „Гуро Ѓаковиќ" број 1. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
продажба на текстил, кратка и плетена стока и 
конфекција. Продавницата е основана од Ф а б р и ч -
ката за лесна модна конфекција — Штип. 

В. д. раководител на продавницата е Рајна 
Клонкова, која не е надлежна сама да набавува 
стока и да склучува договори за купопродажба 
без специјално полномошно. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на работничкиот совет на Фабриката 
број 28/РС од 13. VIII. 1966 година и решението на 
Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штината Струмица број 03-4986/1 од 27. VIII. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
190/66. (1591) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. VII. 1966 година, страна 14, реден број 2, е запи-
шана под фирма: Продавница во Штип, ул. „Вита 
Поп Јорданова". Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на брашно и добиточна храна. 

Продавницата е основана од Лебарското зана-
етчиско претпријатие „Жито леб" од Штип, 

Раководител на продавницата е Митко Стоја-
нов, кој не е овластен да ја потпишува, него потпи-
шувањето ќе го врши директорот на претпријатието 
Трајчо Голомеов. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката од работничкиот совет на претпријатието 
од 19. IV. 1966 година и одобрението на Одделението 
за стопанство на Собранието на општината Штип 
број 05-3170 од 28. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
159/66. (1606) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 19. 
VIII. 1966 година, страна 222, реден број 6, е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
промет на мало со железарска и метална стока, 
техничка стока, бои и хемикалии. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Сеча" — Струмица. 

Раководител на продавницата е Иван Пандев 
Заев, кој не е овластен да ја потпишува, него 
пријатието. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од претпријатието број 1503 
од 15. VII. 1966 година, одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието број 43 од 18. III. 1966 го-
дина и решението од Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Струмица број 
03-4530/1 од 12. VIII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
169/66. (1592) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1966 година, страна 273, реден број 16, е за-
пишана под фирма: Продавница (слаткарница) број 
1, со седиште во Штип, ул. „Ванчо Пркев". Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
чоколади, наполитанки, бисквити, бонбони, локум, 
алва и жестоки алкохолни пијалоци во шишиња. 

Продавницата е основана од Занаетчиското про-
изводително претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Олга Зрлева, 
која не е овластена да ја потпишува, него потпи-
шувањето ќе го врши директорот на претпријатието 
Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението од Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штип број 05-3659 од 27. IX. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
212/66. (1611) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 12. IV. 1966 година, страна 237, реден број 2, е 
запишана под фирма: Продавница во Струмица, 
улица „Маршал Тито" број 16. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: промет на мало со 
текстил, куса и плетена стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е ѓорѓи ѓорѓиев, 
кој не е овластен да ја потпишува, него продав-
ницата ќе ја претставува и потпишува директорот 
на претпријатието. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Одделението за стопанство на Собра-

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1966 година, страна 272, реден број 11, е за-
пишана под фирма: Продавница (слаткарница) број 
1, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито". Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
чоколади, наполитанки, бисквити, бонбони, локум, 
алва, сладолед, безалкохолни пијалоци, жесток ал-
кохол во чаши, сувомесни производи, цигари, киб-
рит, млеко и млечни производи. 

Продавницата е основана од Занаетчиското про-
изводители претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Видо Петрушев, 
кој не е овластен да ја потпишува, него потпишу-
вањето ќе го врши директорот на претпријатието 
Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението од Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штип број 05-3659 од 27. 
IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
218/66. (1612) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1966 година, страна 272, реден број 14, е за-
пишана под фирма: Продавница (слаткарница) број 
2 со седиште во Штип, улица „Маршал Тито". Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
производи од шеќер и какао, безалкохолни пија-
лоци, жесток алкохол во шишиња, бели печива, 
млеко и млечни производи. 
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Продавницата е основана од Занаетчиското про-
изводително претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Љубен Велков, 
кој не е овластен да ја потпишува, него потпишу-
вањето ќе го врши директорот на претпријатието 
Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штип број 05—3659 од 27. 
IX. 1966 година 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
214/66. (1613) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1966 година, страна 273, реден број 18, е за-
пишана под фирма: Продавница (слаткарница) број 
5, со седиште во Штип, улица „Маршал Тито" број 
15. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на производи од шеќер и какао, безалко-
холни пијалоци, жесток алкохол во шишиња, бели 
печива, млеко и млечни производи. 

Продавницата е основана од Занаетчиското про-
изводител но претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Панче Кукова-
киев, кој не е овластен да ја потпишува, него пот-
пишувањето ќе го врши директорот на претприја-
тието Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штип број 05-3659 од 27. 
IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 6d. 
210/66. (1614) 

Окружниот стопански суд во Штип об1авува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1966 година, страна 272, реден број 12, е за-
пишана под фирма: Продавница (слаткарница) број 
6, со седиште во Штип, улица „Љубен Иванов". 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на чоколади, наполитанки, бисквити, бонбо-
ни, локум, алва, безалкохолни пијалоци, бели пе-
чива, млеко и м нечии производи, поштенски марки 
и парфимериски производи. 

Продавницата е основана од Занаетчиското про-
изводите л но претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Панче Кожин-
ков, кој не е овластен да ја потпишува, него пот-
пишуваното ќе го врши директорот на претпри-
јатието Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штиш број 05-3659 од 27. 

IX. 196в година. 
Пц Окружниот стопански суд во Штип, Фи бп. 

216/66. ' (1615) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30 IX. 1966 година, страна 273, реден број 17, е за-
пишано под фирма: Продавница (слаткарница) број 
8, со седиште во Штип, ул. „Борка Левата". Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на чо-
колади, наполитанки, бисквити, бонбони, локум, ал-
ва, безалкохолни пијалоци, бели печива, млеко, 
млечни производи и школски прибор. 

Продавницата е основана од Занаетчиското про-
изводители претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Ж и в к о Наков, 
кој не е овластен да ја потпишува, него потпишу-
вањето ќе го врши директорот на претпријатието 
Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава1 од директорот на претприја-
тието број 85 од 18. IV. 1966 година и одобрението на 
Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штината Штип број 05-3659 од 27. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
211/66. (1617) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. тх. 1966 година, страна 273, реден број 15, е за-
пишана под фирма: Продавница (слаткарница) број 
10, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито" на па-
зарот. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на чоколади, наполитанки, бисквити, бон-
бони, локум, алва, безалкохолни пијалоци, сладо-
лед, бели печива, млеко и млечни производи. 

Продавницата е основана од Занаетчиското про-
изводително претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Трајко Саздов, 
кој не е овластен да ја потпишува, него потпишу-
вањето ќе го врши директорот на претпријатието 
Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението од Собранието на општината Штип бр. 
05-3659 од 27. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
213/66. (1618) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. IX. 1966 година, страна 272, реден број 13, е за-
пишана под фирма: Продавница (слаткарница) број 
7, со седиште во Штип, ул. „Железничка станица". 
Цредмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на чоколади, наполитанки, бисквити, бонбони, 
локум, алва, безалкохолни пијалоци, алкохол во 
чаши, сувомесни производи, бели печива, млеко и 
млечни производи. 

Продавницата е основана од Занаетчиското про-
изводително претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Блажо Андриев, 
кој не е овластен да ја потпишува, него потпишу-
вањето ќе го врши директорот на претпријатието 
Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесена пријава од претпријатието број 85 од 18. 
IV. 1966 година и одобрението на Собранието на 
општината Штип број 05-3659 од 27. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
215/66. (1616) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1966 година, страна 271, реден број 10, е за-
пишана под фирма: Продавница (слаткарница) број 
12, со седиште во Штип, улица „Радњаски пат". 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на чоколади, наполитанки, бисквити, локум, 
алва, сладолед, безалкохолни пијалоци, жесток ал-
кохол во чаши, сувомесни производи, цигари, ки-
брит, бели печива, млеко и млечни производи. 

Продавницата е основана од Занаетчиското про-
изводително претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Ванчо Андов, 
кој не е овластен да ј а потпишува, него потпишу-
вањето ќе го врши директорот на претпријатието. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Собранието на општината Штип број 
05-3659 од 27. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
217/66. (1619) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. X. 1966 година, страна 273, реден број 19, е за-
пишана под фирма: Работилница (слаткара), со се-
диште во Штип, улица „Борка Левата" број 9. 

Работилницата ќе врши: производство и про-
мет на разни врсти слатки, боза и лимонада. 

Работилницата е основана од Занаетчиското 
производително претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на работилницата е Цветко Лаза-
ров, кој не е овластен да ја потпишува, него потпи-
шувањето ќе го врши директорот на претпријатие-
то Панче Кралев. 
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Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението од Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штип број 05-3659 од 27. 
IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бл 
219/66. (1620) 

Окружниот стопански суд во Штип обја-
вува дека во регистарот на стопанските оп-
гаиизаци на 4. X. 1966 година, страна 273, 
реден број 20. е запишана под фирма: Ра-
ботилница (бонбониера), со седиште во Штип, ул. 
„Борка Левата" број 9. Предмет на работењето на 
работилницата е: производство на разни врсти 
бонбони, локум и алва. 

Работилницата е основана од Занаетчиското 
производители претпријатие „Европа" — Штип. 

^ Раководител на работилницата е Ангел Шалев, 
кој не е овластен да ја потпишува, него потпишу-
вањето ќе го врши директорот на претпријатието 
Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Одделението за1 стопанство на Соб-
ранието на општината Штип број 05—3659 од 27. IX. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 221/66. (1621) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. X. 1966 година, страна 274, реден број 21, е за-
пишана под фирма: Работилница (содара), со се-
диште во Штип, ул. „Борка Левата" број 9. Предмет 
на работењето на работилницата е: производство и 
промет со безалкохолни пијалоци (сода, оранжада, 
кокта и сокови). 

Работилницата е основана од Занаетчиското 
производително претпријатие „Европа" — Штип. 

Раководител на работилницата е Cope Танев, 
кој не е овластен да ја потпишува, него потпишу-
вањето ќе го врши директорот на претпријатието 
Панче Кралев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Штип бр. 05—3659 од 27. IX. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 220/66. (1622) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. VI. 1966 година под рег. број 10/59, книга I е 
запишано следното: Се менува фирмата на Фили-
јалата во Битола на Претпријатието за промет со 
жито и преработки од жито „Жито Македонија" од 
Скопје, и ќе гласи: Филијала во Битола на Работ-
ната организација „Жито Македонија" прехранбен 
комбинат од Скопје. 

Прецизираната дејност на Филијалата! во Би-
тола е: производство на брашно, леб, бели печива, 
ориз и производи од ориз, добиточна храна, тесте-
нини, црвен пипер и нивни промет; откуп и промет 
со житарици, грав и фураж, откуп и сушење на 
варива и зеленчук и нивни промет; организирање 
производство, вршење на доработка и промет со 
семе: пченица, јачмен, р 'ж, пченка и оризова арпа. 

Овие промени се извршени врз основа на од-
луката од работничкиот совет на „Жито Македо-
нија" од Скопје бр. 1545 од 28. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 297/66. (1284) 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Воена книшка издадена од ВП 6145 — Љубља-
на на име Алија Кериќ, Скопје. 

Уверение, издадено од Одделението за народ-
на одбрана на бившото Собрание на општината 
Долнени през месец ноември 1965 година на име 
Анифија Казимов Халиловиќ, од село Десово, При-
леп. 

Уверение, издадено од Одделението за народна 
одбрана на бившото Собрание на општината Дол-
нени през месец ноември 1965 година на име Казим 
Рамов Халиловиќ, село Десово, Прилеп. 

Свидетелство за завршено Вечерно училиште на 
име Живко М. Лазароски, ул. „Мендо Иваноски" бр. 
4, Прилеп. (6091) 

Здравствена легитимација бр. 5369, издадена од 
КЗСО — Неготино на име Никола Павиќ, Кичево. 

Здравствена легитимација на име Асибе Лима-
ни, ул. „Јане Сандански" бр. 42, Кичево. (6093) 

Здравствена легитимација на име Миради ја Ве-
ц е в с к а , Кичево. (6094) 

Здравствена легитимација бр. 28447, издадена од 
Т. Велес на име Мира Тутаркова, ул. „Глигор Пр-
личев" бр. 11, Т. Велес. (6095) 

Здравствена легитимација бр. 3079 на име Васил 
Милошев, Кавадарци. (6096) 

Здравствена легитимација бр. 48135, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Игне Новакоски, с. Церо-
во Гостивар. (6097) 

Здравствена легитимација бр. 45664, издадета од 
КЗСО — Гостивар на име Себаедин Џело Рахмани, 
ул. „И. Поповски" бр. 15, Гостивар. (6098) 

Здравствена легитимација бр. 844-31 на име Вла-
до Алексовски, ул. „Гоце Делчев", бр. 4, Гостивар. 

Здравствена легитимација бр. 22360, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Бошко Мирчески, с. Ж е -
лезна Река, Гостивар. (6100) 

СвидеЈелство за П клас гимназија, дел. бр. 348/7 
на име Атип Хусеини, ул. „8 номеври" бр. 146, Гос-
тивар. (6101) 

Свидетелство за завршено основно училиште, из-
дадено од Основното училиште „Братство Единство" 
— Гостивар на име Олгица Бошкова Ефтоска, с. 
Мелница, Гостивар. (6102) 

Здравствена легитимација бр. 13403, издадена од 
ЗСО — Филијала — Радовиш на име Матилда Нам-
зи Асанова, ул. „11 октомври" бр. 26, Радовиш. (6103) 

Здравствена легитимација бр. 1205 на име Кос-
тадинка Ј . Филипова, с. Блатец, Кочани. (6104) 

Здравствена легитимација на име Симеон З а ф и -
ров Иванов, с. Виница, Кочани. (6105) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Мара Ц. Вртковска, с. Д. 
Чарлија, Битола. (6106) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Б л а ж е П. Николовски, с. 
Лознани, Битола. (6107) 

Работна книшка бр. 780/356033 на име Томислав 
Ј. Митановски, с. Жабјани, Битола. (6108) 

Земјоделска здравствена леаитимација бр. 2049, 
издадена од ЗСО — Битола на име Милан Т. Бого-
евски, с. Лопатица, Битола. (6109) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило рег. бр. 
ОХ 14—64, реден број 519, на Земјоделската задруга 
„Преспа" с. Љубојно, Ресен. (6110) 

Здравствена легитимација на име Наил Муриќ, 
с. Г. Оризари, Т. Велес. (6111) 

Свидетелства од V n и VIII одделение, издадени 
од Работничкиот универзитет во Тетово на име Све-
тислав Костов Јовановски, с. Долно Седларци, Те-
тово. (6113) 

Здравствена легитимација на име Стојна К. Со-
колова, Кочани. (6114) 

Здравствена легитимација на име Каролинка 
Бошкова, Кочани. (6115) 

Свидетелство бр. 274/143, за завршено VHI од-
деление издадено од Осмолетката „Коле Неделков-
ски" - Скопје на име Ратко Павловиќ, Скопје. (6116) 
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КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО 

ОХРИД 
распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободното работно место: 

Шеф на Отсекот за сметководство и билансист 1 

УСЛОВИ: Кандидатите за ова работно место 
треба да имаат завршено економски факултет и 3 
години практика во струката. 

Личниот доход ќе се одреди по Правилникот 
за расподелба на личните доходи. 

Молбите прописно таксирани со приложен пре-
пис од документот за образование и куса биогра-
фија, да се достават до Медицинскиот центар -
Охрид, во срок од 15 дена по објавувањето на кон-
курсот. 

Во колку местото остане непополнето, конкур-
сот останува отворен до пополнувањето. (222) 

СТОВАРИШТЕТО „КОСМЕТШПЕР—БОРЈА" -
СКОПЈЕ 

распишува 

КОНКУРС 

за слободното место благајник. 
Услови: Средна стручна спрема и една година 

практика во наведената работа. 

Личен доход според правилникот на претприја-
тието. 

Молбите се примаат на адреса: Управа на сто-
вариштата „Косметшпер—Борја" — Белград, ул. 
„Господара Вучича" бр. 179 (за конкурсната коми-
сија). (225) 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 
„МАКЕДОНИЈА ПАТ" - СКОПЈЕ 

ул. „Кеј 13 ноември" бр. 76 — барака, 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување работите на изградбата на конти-
ненталниот дел од Јадранскиот пат од ГРАНИЦА-
ТА СО СР СРБИЈА ДО СКОПЈЕ и тоа: 

1) За I делница од км. 282 + 383 
(граница со СРС) до км. 292 + 
+ 435 (с. Орман), ориентациона 
вредност на работите н. д. 22.980.000 
Во 1967 год. работите ќе се из-
ведат во вредност од н.д. 8.250.000 

2) За11 делница од км. 292 + 435 
(с. Орман) до км. 301 + 543 
(Момин Поток), ориентациона 
вредност на работите н. д. 10.980.000 

Понудите ќе се поднесуваат за секоја делница 
одделно. 

Рокот за изведување на работите на II делница 
е 20-XII-1967 год., со тоа да асфалтните работи 
бидат завршени до 15-Х-1967 год. На I делница ра-
ботите ќе продолжат во 1968 год. со срок на завр-
шување 30-VI-1968 год. 

Во наддавањето имаат право на учество сите 
изведувачки градежни претпријатија регистрирани 
за дејноста во која спаѓаат предметните работи. 

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 27-III-
1967 год., со почеток во 10 часот во просториите 
на Претпријатието „Македонија пат" — Скопје. 

Инвестиционата техничка документација за-
интересираните наддавачи можат да ја разгледаат 
во техничкото одделение на Претпријатието „Ма-
кедонија пат", секој ден, освен сабота од 7 до 15 
часот, и да добијат технички опис на работите со 
пресметковните количини за поднесување на по-
нуди. 

(22I) 

СОДРЖИНА 
Страна 

Врз основа на чл. 46 и 47 од Основниот закон 
за изградба на инвестицини објекти („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ" бр. 
5/65 и бр. 52/66) и Правилникот за отстапување из-
градба на инвестициони објекти и работи („Сл. 
весник на СРМ" бр. 31/63) 

65. , Закон на Македонската академија на нау-
г/ ките и уметностите — — — — — — 121 

66. Закон за финансирање на образованието 
^ и воспитувањето — — — — — — 123 

67. / Закон за организирање на научните деј-
^ ности — — — — — — — 130 

68у/ Закон за изменување и дополнување на 
^ Законот за подигање јавни споменици — 135 

69.у Закон за спречување и сузбивање на за-
разните болести — — — — — — — 135 

70. у Закон за органите и установите за вр-
џ / шење работи за заштита од јонизирачки 

зрачења — — — — — — — — — 137 
71. Решение за распишување на избори за 

одборници на Собранието на општината 
Ресен - - - - - - - - - 138 

72. Решение за распишување избори за од-
борници на Собранието на општината 
Крива Паланка — — — — — — — 138 

73. Решение за распишување избори за една 
половина на одборници на Општинското 
собрание на општината Неготино — — 138 

74. Решение за распишување избори за од-
борници на Општинското собрание — 
Кочани - - - - - - - - - 138 

75. Решение за распишување избори за една 
половина на одборници на Општинското 
собрание на општината Прилеп — — 139 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 при 

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


