
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 23 јули 1975 
С к о п ј е 

Број 27 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

300. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ СОВЕТИ 

Се прогласува Законот за републичките совети, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 
година и на седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 15 јули 1975 година. 

Бр. 06-1771 
16 јули 1975 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ СОВЕТИ 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Се формираат: Републички совет за односи со 

странство, Републички совет за заштита на поре-
докот утврден со Уставот, Републички совет за 
прашања на општественото уредување и Репуб-
лички совет за стопански развој и економска по-
литика (во натамошниот текст: совет). 

Советите, како заеднички советодавни тела, во 
рамките на делокругот определен со овој закон, 
остваруваат соработка на органите на Републиката 
и органите на општествено-политичките организа-
ции во Републиката кои врз основа на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија имаат по-
себни општествени функции и одговорности. 

Член 2 
Советот, во рамките на својот делокруг, работи 

врз принципот на усогласување на ставовите поа-
ѓајќи од правата, должностите и одговорностите на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, ка-
ко и од функциите и одговорностите на Сојузот 
на комунистите на Македонија, Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија, Сојузот 
на синдикатите на Македонија и Стопанската ко-
мора на Македонија. 

Член 3 
Советот го сочинуваат претседател и определен 

број членови. 
Членовите на советот ги определуваат органи-

те и организациите кои учествуваат во работата на 
советот, во зависност од прашањата што се на 
дневен ред на седницата на советот, ако со овој 
закон не е поинаку определено. 

На претседателот на советот може да му се 
определи заменик. 

Членови на советот можат да бидат и истакна-
ти општествени, научни и стручни работници. 

Членовите на советот се именуваат на време 
од 4 години. 

Член 4 
Советите меѓусебно соработуваат заради коор-

динација на работата. 
Советите соработуваат и со соодветните сојуз-

ни совети и со советите на другите социјалистич-
ки републики и на социјалистичките автономни 
покраини. 

Советите можат да одржуваат и заеднички 
седници заради разгледување на прашања од ин-
терес за два или повеќе совети. 

Член 5 
Советот разгледува одделни прашања по ба-

рање од органите и организациите од член 2 на 
овој закон или по сопствена иницијатива. 

Советот дава мислење врз основа на усогласе-
но заземени ставови. Советот може да даде мис-
лења и кога не е заземен усогласен став. 

За мислењата на советот се известуваат орга-
ните и организациите што учествуваат во работата 
на советот, како и други органи и организации на 
кои се однесуваат тие мислења. 

Член 6 
Републичките органи на управата и републич-

ките организации во стручното подготвување на 
одделни закони и други прописи и општи акти ги 
имаат предвид мислењата на соодветниот совет. 

Републичкиот орган на управата или репуб-
личката организација што има забелешки на мис-
лењето на советот, ќе му ги изнесе тие забелешки 
на органот кој е надлежен да одлучува по тоа пра-
шање. 

Старешините на републичките органи на уп-
равата и на републичките организации учеству-
ваат во работата на седницата на советот кога се 
разгледуваат прашања од делокругот на органот 
односно организацијата со која раководат. 

Член 7 
Органите и стручните служби на органите во 

чиј делокруг спаѓаат прашањата што се на дне-
вен ред на седница на советот, по барање од прет-
седателот на советот, обезбедуваат информации, до-
кументација и потребната стручна помош. 

Член 8 
Советот разгледува прашања од својот дело-

круг и утврдува мислења на седници. 
Седниците ги свикува претседателот на сове-

тот по сопствена иницијатива или по предлог од 
еден од учесниците од член 2 на овој закон. 

Член 9 
Советот има секретар, кого по предлогот од соод-

ветниот совет, го именува органот што го именува 
претседателот на советот. 

Секретарот му помага на претседателот на со-
ветот во организирањето работата на советот. 
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Член 10 
Советот донесува деловник за својата работа. 
Со деловникот поблиску се определува орга-

низацијата и начинот на работа на советот. 

Член 11 
Средствата за работа на советот се обезбеду-

ваат со Републичкиот буџет, во пресметките на 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија односно на Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Републички совет за односи со странство 

Член 12 
Републичкиот совет за односи со странство ги 

разгледува прашањата во врска со: учеството на 
СР Македонија во утврдувањето и спроведувањето 
на надворешната политика на СФРЈ и нејзините 
односи со другите држави и со меѓународните ор-
гани и организации, соработката на СР Македо-
нија со органи и организации на други држави и 
со меѓународни органи и организации во рамките 
на утврдената надворешна политика и меѓународ-
ните договори на Југославија, развивањето на по-
литичките, економските, културните и другите од-
носи со соседните како и со други држави и ме-
ѓународни органи и организации што се од зна-
чење за Републиката или за правата и интере-
сите на нејзините работни луѓе и граѓаните, маке-
донскиот народ и народностите, организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници, усогласувањето и насочувањето 
на соработката на општините и организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции со соодветни странски и меѓународни органи 
и организации како и прашањата за грижата на 
Социјалистичка Република Македонија за правата 
и интересите на македонците и припадниците на 
народностите што живеат надвор од Југославија. 

Член 13 
Претседателот на Републичкиот совет за одно-

си со странство го именува од редот на своите 
членови Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, во договор со органите и ор-
ганизациите што учествуваат во неговата работа. 

Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, во договор со органите и органи-
зациите што учествуваат во работата на Советот, 
ги именува членовите на Советот од редот на оп-
штествените, научните и стручните работници. 

2. Републички совет за заштита на поредокот 
утврден со уставот 

Член 14 
Републичкиот совет за заштита на поредокот 

утврден со уставот ја разгледува положбата, сис-
темот и политиката во областа на заштитата на 
поредокот утврден со уставот, прашањата од зна-
чење за политичко насочување и усогласување ра-
ботата на органот што врши работи на државната 
безбедност и за општествена контрола над таа ра-
бота, како и други прашања од значење за без-
бедноста на земјата. 

Член 15 
Републичкиот совет за заштита на поредокот 

утврден со уставот го сочинуваат претседател и 
определен број членови што ги именува Претсе-
дателството на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Претседателот на Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
републичкиот секретар за внатрешни работи и ре-
публичкиот секретар за народна одбрана по сво-
јата положба се членови на Советот. 

Во Советот свои претставници определуваат 
раководните органи на општествено-политичките 
организации во Републиката, кои договорно ги ут-
врдуваат Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и тие органи. 

Член 16 
Претседателот на Републичкиот совет за заш-

тита на поредокот утврден со уставот го имену-
ва, од редот на своите членови, Претседателството 
на Социјалистичка Република Македонија, во до-
говор со органите и организациите што учеству-
ваат во неговата работа. 

Член 17 
Претседателството на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија и Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
во рамките на насоките и ставовите што ќе ги 
утврдат, можат да му доверат на Републичкиот 
совет за заштита на поредокот утврден со уставот, 
вршење на определени работи во врска со усогла-
сувањето работата на републичките органи во об-
ласта на државната безбедност од нивната устав-
на надлежност. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој 
член Советот е одговорен за својата работа на 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија и на Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија поблиску ќе го пропише начинот 
на усогласување на работите од став 1 на овој 
член. 

3. Републички совет за прашања на општественото 
уредување 

Член 18 
Републичкиот совет за прашања на општест-

веното уредување ги разгледува прашањата што 
се однесуваат на остварувањето и натамошната 
изградба на општественото уредување утврдено со 
уставот, ги разгледува предлозите на законите и 
/другите акти со кои се уредуваат односите во оваа 
област, како и други прашала од посебно значење 
за овие односи. 

Член 19 
Претседателот на Републичкиот совет за пра-

шањата на општественото уредување го именува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија од редот на своите чле-
нови, во договор со органите и организациите што 
учествуваат во работата на Советот. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, во договор со орга-
ните и организациите што учествуваат во рабо-
тата на Советот, ги именува членовите на Советот 
од редот на општествените, научните и стручните 
работници. 

4. Републички совет за стопански развој и 
економска политика 

Член 20 
Републичкиот совет за стопански развој и еко-

номска политика ги разгледува битните прашања 
на стопанскиот развој и утврдувањето на економ-
ската политика, разгледува предлози на закони и 
други акти со кои се уредуваат односите од зна-
чење за стопанскиот развој и економската поли-
тика, ,како и други значајни прашања и проблеми 
во овие области. 

Член 21 
Претседателот на Републичкиот совет за сто-

пански развој и економска политика го именува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија од редот на своите чле-
нови, во договор со органите и организациите што 
учествуваат во работата на Советот. 
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Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, во договор со орга-
ните и организациите што учествуваат во работата 
на Советот, ги именува членовите од редот на оп-
штествените, научните и стручните работници. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

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

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ОПШТАТА, ЗАЕДНИЧКАТА И ДРУГАТА 

ПОТРОШУВАЧКА ВО 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за ограничување на 
средствата за финансирање на општата, заеднич-
ката и другата потрошувачка во 1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 
година, на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 15 јули 1975 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 15 ју-
ли 1975 година. 

Бр. 06-1767 
17 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА, ЗАЕДНИЧКАТА И 
ДРУГАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Заради сведување на општата, заедничката и 

другата потрошувачка во рамките утврдени со Ре-
золуцијата на основите на заедничката политика 
на економскиот и социјалниот развој на Соција-
листичка Република Македонија во 1975 година 
(,.Службен весник на СРМ", бр. 49/74), со овој за-
кон се ограничува висината на средствата за фи-
нансирање на општата, заедничката и другата пот-
рошувачка. 

Член 2 
Ограничувањето на средствата од член 1 на 

овој закон се применува на: 
1. приходите од придонесите на самоуправните 

интересни заедници за финансирање на п е н з и -
ското и инвалидското осигурување и за социјал-
ната заштита — до висина на остварениот пораст 
на општ.ествениот производ на општественото сто-
панство; 

2. приходите од придонесите на самоуправните 
интересни заедници за финансирање на здравстве-
ното осигурување, за општествената заштита на 
децата и за вработувањето, како и од надоместо-
ците за услугите на Службата на општественото кни-
говодство и членарините на Комората и на здру-
женијата — до висина на остварениот пораст на 
општествениот производ на општественото стопан-
ство, намален за 20 проценти; и 

3. приходите од даноците и таксите што слу-
жат за финансирање на општата потрошувачка 
преку буџетите на Републиката и на општините, 

како и приходите од придонесите на самоуправ-
ните интересни заедници за финансирање на обра-
зованието, научната дејност, културата и физич-
ката култура, земени во целина — до висина на 
остварениот пораст на општествениот производ на 
општественото стопанство, намален за 25 проценти. 

Вкупните средства на самоуправните интересни 
заедници од точка 3 на претходниот став, не мо-
жат да имаат понизок пораст од порастот на оп-
штествениот производ на општественото стопан-
ство, намален за 20 проценти. 

Член 3 
Ограничувањето на средствата за финансира-

ње на општата потрошувачка преку буџетите на 
'Републиката и на општините и на средствата на 
самоуправните интересни заедници за финансира-
ње на образованието, научната дејност, културата 
и физичката култура се врши на ниво на Репуб-
ликата и по општини само во случај ако вкупниот 
пораст на тие средства во Републиката е поголем 
од порастот утврден во член 2, став 1, точка 3 и 
став 2 на овој закон. 

Висината на ограничувањето на средствата од 
претходниот став, по одделни корисници, за ре-
публичкиот буџет и републичките самоуправни ин-
тересни заедници ја утврдува Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, а за општинските 
буџети и општинските самоуправни интересни за-
едници надлежниот орган на општината. 

Член 4 
Повеќе уплатените средства, врз основа на ог-

раничувањето од член 2 на овој закон, се издво-
јуваат на посебни сметки. 

Користењето на средствата од претходниот став 
ќе се регулира со одделен закон. 

Член 5 
Републичкиот секретар за финансии ќе донесе 

поблиски прописи за начинот на пресметување, 
ограничување и издвојување на средствата според 
одредбите на овој закон. 

Член 6 
Ограничувањето на средствата од член 2 на 

овој закон го врши Службата на општественото 
книговодство тримесечно, кумулативно, со приме-
нување од 1 јануари 1975 година. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

302. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
НА ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ПОГОДНОСТИ 
НА КУПУВАЧИТЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ИЗДАДЕНИ ВО 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за давање на даночни 
олеснувања и погодности на купувачите на обврз-
ници на федерацијата издадени во 1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 
година. 

Бр. 06-1769 
16 јули 1975 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И 
ПОГОДНОСТИ НА КУПУВАЧИТЕ НА ОБВРЗНИ-

ЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ИЗДАДЕНИ ВО 1975 
ГОДИНА 

Член 1 
На правните и физичките лица што ќе купат 

обврзници на федерацијата издадени според За-
конот за издавање обврзници на федерацијата во 
1975 година, им се признава даночно олеснување 
во вид на намалување на републичките даноци во 
висина од 6% од номиналната вредност на купени-
те обврзници, а кое стасува за плаќање од 1 ја-
нуари 1976 година. 

Намалувањето од став 1 на овој член се врши 
од следниве републички даноци: 

— данок на доход на организациите на здру-
жениот труд; 

— данок од личен доход од земјоделска деј-
ност; и 

— данок на вкупниот приход на граѓаните. 

Член 2 
На граѓаните што купуваат стока со обврзни-

ци, а не ги искористиле за намалување на дано-
кот од член 1 на овој закон, им се признава да-
ночно олеснување во вид на намалување на про-
дажната цена за износот на основниот и посебниот 
републички данок на промет на производи во ви-
сина од 6% од номиналната вредност на обврзни-
ците со кои се купува стоката, при купување на 
сите производи, освен на производите од тутун, 
алкохол, (Етанол), алкохолни пијалоци, нафта, 
нафтени деривати, чоколади и други преработки 
од шеќер, и тоа од 30 јуни 1976 година — со об-
врзници од првата серија и од 31 декември 1976 
година — со обврзници од втората серија. 

Член 3 
Општините можат да пропишат соодветни олес-

нувања и погодности на работните луѓе и граѓа-
ните кои ќе купат обврзници на федерацијата. 

Даночното олеснување од претходниот став, во 
вид на намалување на данокот, не се однесува на 
основниот и посебниот општински и републички 
данок на промет на производи, на основниот и 
посебниот општински и републички данок на на-
доместоци за услуги, данокот од личен доход од 
работен однос и другите даноци од личен доход 
што се плаќаат при секоја исплата (данок по од-
бивање). 

Член 4 
За користење на правото од член 1 на овој 

закон, купувачот на обврзници — физичкото лице 
е должен на органот за приходи на општината да 
му ги поднесе на увид купените обврзници. 

Органот за приходи на општината ќе пресме-
та 6% од номиналната вредност на поднесените об-
врзници и за тој износ со посебно решение го на-
малува данокот. Данокот се намалува до износот 
со кој купувачот на обврзниците е задолжен со 
данок. 

На грбот на секоја поднесена обврзница орга-
нот за приходи на општината става печат како 
доказ дека таа обврзница е искористена за на-
малување на данокот. 

За купените обврзници од корисниците на оп-
штествените средства и другите организации, 
Службата на општествено книговодство, кај која 
купувачот на обврзници има жиро — сметка, ќе 
издава потврда за износот што купувачот на об-
врзниците може да го користи како даночно олес-
нување во 1976 година. 

Содржината на потврдата од претходниот став 
ќе ја пропише Службата на општественото книго-
водство. 

На грбот на секоја поднесена обврзница од 
став 4 на овој член, Службата на општественото 
книговодство става печат како доказ дека таа об-
врзница е искористена за намалување на данокот. 

Потврдата од став 4 на овој член ќе му служи 
на купувачот на обврзници како исправа за прес-
метување и книжење на користеното даночно олес-
нување. 

Член 5 
Продавачот на стока е должен на граѓаните од 

член 2 на овој закон да им издаде сметка за ку-
пената стока со обврзници, а на грбот на обврз-
ницата да се стави бројот и датумот на сметката. 

Примените обврзници со нивен список и со 
примерок од сметката од претходниот став, про-
давачот ги доставува на Службата на општестве-
ното книговодство. 

Службата на општественото книговодство врз 
основа на примените обврзници и сметка за ку-
пената стока, на продавачот на стока му издава 
потврда. 

Потврдата од став 3 на овој член му служи на 
продавачот на стока како исправа за пресметува-
ње и книжење на данокот на промет. 

Член 6 
Една иста обврзница може да се користи са-

мо еднаш за намалување на данокот. 
Ако купувачот на обврзниците е задолжен со 

повеќе видови на даноци, може да бара намалува-
њето на данокот да се изврши за определен вид 
на данок. 

Ако задолжувањето со определен вид на да-
нок е помал од износот кој претставува 6% од 
номиналната вредност на купените обврзници, за 
преостанатата разлика ќе се намали обврската по 
другите видови на даноци. 

Член 7 
Обврзниците по кои не е користено олеснува-

ње можат да се користат во 1976 година за пла-
ќање на данокот од член 1, став 2, алинеја прва 
на овој закон и тоа: 

— со обврзниците од првата серија — за пла-
ќање на данокот кој стасува за плаќање од 1 ја-
нуари 1976 година и 

— со обврзниците од втората серија — за пла-
ќање на данокот кој стасува за плаќање од 1 јули 
1976 година. 

Од номиналната вредност на обврзницата што 
се користи за плаќање на данокот, според став 1 
на овој член, ќе се одбие износот на каматата 
пресметана за периодот од месецот во кој е ко-
ристена обврзницата до рокот кога истата стасала 
за амортизација. 

Член 8 
Плаќањето на данокот со обврзници од член 

7 на овој закон може да се врши ако износот кој 
се признава за плаќање на данокот, назначен на 
грбот на обврзницата, е еднаков или помал од ста-
саната обврска за плаќање на данокот. 

Член 9 
Републиката може да ги користи обврзниците 

на федерацијата за намирување на своите обврски 
спрема корисниците на општествени средства. 

Член 10 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да донесе поблиски прописи за начинот на на-
малување на данокот на купувачите на обврзни-
ци и за плаќање на данокот со обврзници на фе-
дерацијата според одредбите на овој закон. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
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303. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополнување на За-

конот за Републичкиот буџет за 1975 година, 
што Собранието на Социјалистичка Републи-

ка Македонија го донесе на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 
1975 година, на седницата на Соборот на општи-
ните, одржана на 15 јули 1975 година и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор, одржана 
на 15 јули 1975 година. 

Бр. 06-1765 
17 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за Републичкиот буџет за 1975 го-

дина („Службен весник на СРМ", бр. 49/74), но 
член 3 се додава нов член З-а, кој гласи: 

„Член З-а 
Од остварените приходи од основниот данок 

на промет, наплатени по тарифниот број 2 од Та-
рифата на основниот данок на промет, претходно 
ќе се издвојуваат средства во висина од 16% на 
сметката на Советот за изградба, одржување и ре-
конструкција на патиштата, а за реализација на 
финансиската програма за 1975 година". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1975 година. 

304. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДА-
НОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕС-

НУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за стапките на данокот на организациите на 
здружениот труд и за даночните олеснувања и 
ослободувања, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 
година. 

Бр. 06-1768 
16 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИ-
ТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧ-

НИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход 

на организациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 9/74 и 20/74), по член 2 се дода-
ва нов член 2-а, кој гласи: 

„Член 2-а 
На обврзниците на данокот на доход — про-

изводствените организации на здружениот труд од 
областа на индустријата и рударството, земјодел-
ството и шумарството, им се отстапува дел од го-
дишниот износ на данокот на доход, пресметан 
според пропишаната стапка, кој е сразмерен на 
учеството на извозот во вкупниот приход на да-
ночниот обврзник. 

Делот од данокот на доход што им се отста-
пува на организациите на здружениот труд од 
претходниот став се утврдува врз основа на про-
центуалното учество на извозот во вкупниот при-
ход на даночниот обврзник остварен во текот на 
една година. 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии да донесе поблиски прописи за начинот на 
пресметување на данокот на доход од овој член". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1. I. 1975 година. 

305. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕС-
ТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-
ВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ПРЕИСПИТУВА-

ЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ 

Се прогласува Законот за престанок на ва-
жењето на Законот за поведување на постапка 
за преиспитување на самоуправните спогодби, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 
година и на седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 15 јул^1 1975 година. 

Бр. 06-1770 
16 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ПРЕИС-
ПИТУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ 

Член 1 
Законот за поведување на постапка за преис-

питување на самоуправните спогодби („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/73), престанува да важи со 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

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

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



Стр. 486 - Бр. 27 

306. 
Врз основа на член 338, алинеја 2 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничката седница на сите собори, одржана 
на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
За член на Претседателството на Социјалис-

тичка Република Македонија се избира Фируз 
Демир. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1800 
15 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

307. 
Врз основа на член 338, алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничката седница на сите собори, одржана 
на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I 
Се разрешува Андон Макрадули од должноста 

член на Извршниот совет на Собранието на СРМ 
поради заминување на нова должност. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Се усвојува Договорот за остварување на 
здравствената заштита на воените инвалиди и ко-
рисниците на семејните инвалиднини — сопстве-
ници на земјоделско земјиште. 

Се овластува Јездимир Богдански, член на 
Извршниот совет и републички секретар за здрав-
ство и социјална политика, во името на Социјалис-
тичка Република Македонија, да го потпише До-
говорот. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на ус-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1810 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

309. 
Врз основа на член 2, став 2 од Законот за 

финансирање на истражувачките работи во ру-
дарството („Службен весник на СРМ" бр. 48/74), 
Собранието на СР Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 15 и 16 
јули 1975 година и на седницата на Општествено-
политичкиот собор, одржана на 15 јули 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

ВО 1975 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за 

финансирање на истражувачките работи во ру-
дарството во 1975 година како и корисниците на 
средствата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1799 
15 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

308. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

СРМ, во врска со член 244, став 2, алинеја 3 од 
Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 
1975 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржана на 15 јули 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 
ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И КОРИСНИЦИТЕ НА 
СЕМЕЈНИТЕ ИНВАЛИДНИНИ - СОПСТВЕНИЦИ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

II 
Средствата за финансирање на истражувачки-

те работи во рударството за 1975 година се утврду-
ваат во износ од 33.780.000 динари, а се обезбе-
дуваат од: 
— Приходи од средствата за ин-

вестиции во стопанството за 1975 
година — 20.700.000 

— Приходи од Републичкиот бу-
џет за 1975 година — 10.000.000 

— Нераспоредени средства на Со-
ветот од 1974 година — 3.080.000 

- 33.780.000 Вкупно приходи: 

III 
Корисници на средствата за финансирање на 

истражувачките работи во рударството во 1975 го-
дина можат да бидат општините, заинтересирани-
те организации на здружениот труд и научните 
организации. 

IV 
Средствата за финансирање на истражувачки-

те работи во рударството во 1975 година ќе се ко-
ристат за финансирање на геолошко-рударските 
истражувања и работите што ги придружуваат нив 



23 јули 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 27 - Стр. 487 

и трошоците за Стручната служба на Советот. Но 
камени средствата ќе се трошат за следните су-
ровини: 

— енергетски суровини — 4.000.000 
— метални суровини — 15.700.000 
— неметални суровини — 4.200.000 
— рег. истражув. и проспекции — 6.880.000 
— други трошоци — 3.000.000 

Вкупно: 33.780.000 
Распоред на средствата по одделни суровини и 

корисници ќе врши Советот за истражувачи рабо-
ти во рударството, а врз основа на програмите за 
истражување во 1975 година. 

V 
Средствата за финансирање на истражувачки-

те работи во рударството се повратни во случај 
кога ќе се добијат позитивни резултати и ќе дојде 
до основање на организација на здружен труд за 
експлоатација на утврдените резерви од истрагите. 

VI 
Оваа финансиска програма влегува во сила 

осмиот ден од објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија", а ќе 
се применува од 1. I. 1975 година. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 06-1763 

17 јули 1975 година 
Скопје 

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

310. 
Врз основа на член 106 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" број 3/73), Собранието на СРМ, на 
седницата на Соборот на здружениот труд, одржа-
на на 15 и 16 јули 1975 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 15 
јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИС-
ТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 

1974 ГОДИНА 

I 
Се одобрува Завршната сметка на Републич-

киот фонд за истражувачки работи во рударството 
за 1974 година, што Советот за истражувачки ра-
боти во рударството ја донесе на седницата одр-
жана во март 1975 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1764 
17 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

311. 
Врз основа на член 16 од Законот за заштита 

од градобијност („Службен весник на СРМ" бр. 
10/71), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШ-

ТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на Ре-

публичкиот фонд за заштита од градобијност за 
1974 година, што ја донесе Управниот одбор на 
Фондот за заштита од градобијност на седница-
та одржана на 7 мај 1975 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1776 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

312. 
Врз основа на член 8 од Законот за Републич-

киот фонд за пошумување на голините („Службен 
весник на СРМ" бр. 25/70), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 15 и 16 
јули 1975 година и на седницата на Општествено -
политичкиот собор, одржана на 15 јули 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПО-
ШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за пошумување на голините 
за 1974 година, што ја донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за пошумување на голините, 
на седницата одржана на 12. III. 1975 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1775 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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313. 
Врз основа на член 17а, став 2 од Законот за 

Републичкиот буџет за 1974 година („Службен вес-
ник на СРМ" број 17/74 и 47/74), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
15 и 16 јули 1975 година и на седницата на Соб-
ранието на републичката заедница за образование, 
одржана на 2 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШЕН ПРОСТОР ЗА 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Програмата за изградба 

на училишен простор за средно образование во 
СР Македонија за 1975 година, што ја донесе Соб-
ранието на Општата заедница на образованието, 
на седницата одржана на 23 мај 1975 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1774 
16 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател ! 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Собранието на Републичката 
заедница на образованието, 
проф. Димче Левков, с. р. 

314. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 18, 
став 2 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на културата („Службен весник на СРМ" 
број 5/74 година), Собранието на СР Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 15 и 16 јули 1975 година и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор, одржана на 
15 јули 1975 година, донесе 

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

ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

I 
Се потврдува Статутот на Републичката заед-

ница на културата што го донесе Собранието на 
Републичката заедница на културата на 25 април 
1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 06-1788 

16 јули 1975 година 
Скопје 

Претседател , 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с, р. 

Претседател 
на Огаптествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

315. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 
6 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници за социјална заштита („Службен весник на 
СРМ" број 5/74 година), Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I 
Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-

вање на републичка самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1787 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

316. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 24 
од Законот за физичката културата и самоуправ-
ните интересни заедници на физичката култура 
(„Службен весник на СРМ" број 5/74 година), Соб-
ранието на СР Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 15 и 16 
јули 1975 година и на седницата на Општествено-
но литичкиот собор, одржана на 15 јули 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ФИ-

ЗИЧКАТА КУЛТУРА 

I 
Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-

вање на републичка самоуправна интересна заед-
ница на физичката култура. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 06-1794 

16 јули 1975 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Титовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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317. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, али-

неја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 54 од 
Законот за определени облици на општествена 
заштита на децата и за самоуправните интересни 
заедници за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ" број 5/74 година), Соб-
ранието на СР Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 15 и 16 
јули 1975 година и на седницата на Општествено-
но литичкиот собор, одржана на 15 јули 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
Се потврдува Самоуправната спогодба за ос-

новање на републичка самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 06-1791 

16 јули 1975 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Титовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

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

неја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 6 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРМ" број 
5/74), Собранието на СР Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 и 
16 јули 1975 година, и на седницата на Општестве-
но-политичкиот собор, одржана на 15 јули 1975 
година, донесе 

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

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I 
Се потврдува Самоуправната спогодба за ос-

новање на општа заедница на образованието. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1785 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Титовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

319. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 
18, став 2 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на културата („Службен весник на СРМ" 
број 5/74), Собранието на СР Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 15 и 16 јули 1975 година, и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 15 
јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА СА-

МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА 

I 
Се потврдува Самоуправната спогодба за ос-

новање на републичка самоуправна интересна за-
едница на културата. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1792 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Титовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

320. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 5 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
за научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 5/74), Собранието на СР Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 15 и 16 јули 1975 година, и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 15 ју-
ли 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-

ГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА НА 
НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I 
Се потврдува Самоуправната спогодба за осно-

вање на заедница на научните дејности. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1795 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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321. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 
21 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ" број 5/74), Собранието 
на СР Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 
година, и на седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-

жување на општинските заедници на здравство-
то и здравственото осигурување во републичката 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување, што ја склучиле овластените претставни-
ци на општинските заедници во април — мај 1974 
година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1793 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

322. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, и член 23 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на вработувањето и 
за материјалното обезбедување за време на прив-
ремена безработност („Службен весник на СРМ" 
број 20/74), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 
година, и на седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 15 јули 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО ВО РЕПУБ-

ЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

I 
Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-

жување на општинските заедници на вработува-
њето во републичка заедница на вработувањето, 
што ја склучиле овластените претставници на оп-
штинските заедници во октомври 1974 година. 

23 јули 1975 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1783 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

323. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, и член 24, став 3 од Законот за 
физичка култура и самоуправните заедници за 
физичка култура („Службен весник на СРМ" број 
5/74), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

I 

Се потврдува Статутот на Републичката само-
управна интересна заедница на физичката кул-
тура, што го донесе Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за физичка кул-
тура на 26 април 1974 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-

" ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1811 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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324. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 
13, став 2 од Законот за организирање на науч-
ните дејности („Службен весник на СРМ" број 
17/74), Собранието на СР Македонија, на седница-
та на Соборот на здружениот труд, одржана на 
15 и 16 јули 1975 година, и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржана на 15 јули 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ 

- ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на ООЗТ — Земјодел-

ски институт — Скопје, што го донесе Собирот на 
работните луѓе во декември 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1782 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

325. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 
13, став 2 од Законот за организирање на науч-
ните дејности („Службен весник на СРМ" број 
17/74), Собранието на СР Македонија, на седница-
та на Соборот на здружениот труд, одржана на 
15 и 16 јули 1975 година, и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржана на 15 јули 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ 
- ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО И РЕПРОДУК-

ЦИЈА - СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на ООЗТ — Институт 

за сточарство и репродукција — Скопје, што го 
донесе Собирот на работните луѓе на 11 мај 1974 
година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1790 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

326. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 
13, став 2 од Законот за организирање на научни-
те дејности („Службен весник на СРМ" број 17/74), 
Собранието на СР Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд одржана на 15 и 16 
јули 1975 година, и на седницата на Општестве-
но-политичкиот собор, одржана на 15 јули 1975 го-
дина, донесе 

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

ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на ООЗТ — Ветерина-

рен институт — Скопје, што го донесе Собирот 
на работните луѓе на 17 мај 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1780 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

327. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 
бб, став 1 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ" број 16/70, 20/71, 35/71 
и 5/74), Собранието на СР Македонија, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
15 и 16 јули 1975 година, и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржана на 15 јули 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТА-
ЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ -

СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Центарот за 

професионална ориентација на младинци со ош-
тетен слух — Скопје, што го донесе Работната за-
едница на 2 јули 1974 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1781 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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328. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и член 
11, став 2 од Законот за организирање дејност 
за унапредување на образованието и воспитување-
то („Службен весник на СРМ" број 17/74), Собра-
нието на СР Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 
година, и на седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 15 јули 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОС-
ПИТУВАЊЕТО КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЗА-
ДАЧИТЕ НА ЗАВОДОТ, САМОУПРАВУВАЊЕТО, 
УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 
ЗАВОДОТ И УСЛОВИТЕ ШТО ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЗАВОДОТ 

I 
Се дава согласност на одредбите на Статутот 

на Републичкиот завод за унапредување на обра-
зованието и воспитувањето, кои се однесуваат на 
задачите на Заводот, самоуправувањето, условите 
и постапката за именување на индивидуален ра-
ботоводен орган на Заводот и условите што ги 
исполнуваат стручните работници на Заводот, кој 
Статут го донесе Собирот на работниците на 16 
декември 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1789 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

329. 
Врз основа на член 334, алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 15 и 16 јули 1975 година и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор, одржана 
на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕ-

ТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ 

I 
Се утврдува престанок на функцијата член на 

Универзитетскиот совет при Универзитетот „Ки-
рил и Методиј" — Скопје, поради истекот на ман-
датот на: 

— Благоја Силјановски, 
— инж. Трајко Апостолски, 

— Евзи Мемети, 
— инж. Милован Петрушевски. 

II 
За членови на Универзитетскиот совет се име-

нуваат: 
1. Стојан Димовски, член на Извршниот коми-

тет на Претседателството на ЦК на СКМ, 
2. Мети Крлиу, член на Делегацијата на Соб-

ранието на СРМ во Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ, 

3. Љупчо Кангалов, директор на „Македонка" 
— Штип, 

4. Тодор Дамјановски, директор на Автокаро-
серија „11 октомври" — Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1808 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

330. 
Врз основа на член 3,34, алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 15 и 16 јули 1975 година, и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор, одржана на 
15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ШУ-

МАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Шумарскиот факултет 

во Скопје, се именува Божидар Петрушевски, дип-
ломиран шумарски инженер во Здружената дрвна 
индустрија и шумарство „Треска" — Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1801 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с, р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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331. 
Врз основа на член 334, алинеја 8 од Уставот 

на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Земјоделскиот факултет 

во Скопје се именува инж. Христо Христоманов, 
советник во Здружениот комбинат „Македонија" 
— Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1802 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

332. 
Врз основа на член 334, алинеја 8 од Уставот 

на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на Архитектонскиот 

факултет во Скопје се именуваат: 
1. Вера Христова, директор на Градежниот 

училишен центар — Скопје, 
2. Звонко Николски, дипл. инженер — архи-

тект, директор на Заводот за урбанизам во Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1803 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Титовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

333. 
Врз основа на член 334, алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 15 и 16 јули 1975 година, и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор, одржана на 
15 јули 1975 година, донесе 

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

ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на Градежниот факул-

тет во Скопје, се именуваат: 
1. Ефтим Филевски, дипломиран инженер — 

раководител на I градилиште на ГП „Бетон" — 
Скопје; 

2. Исо Мартиновски, дипломиран инженер — 
технички директор на ТП „Илинден" — Скопје. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1804 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

334. 
Врз основа на член 334, алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 15 и 16 јули 1975 година, и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор, одржана на 15 
јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЗА-
ВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ ВО 

СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Заводот за испитува-

ње на материјали се именува Ристо Гушков, инж. 
тех. раководител во Цементарата „Усје" — Скопје. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1805 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Титовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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335. 
Врз основа на член 334, алинеја 8 од Уставот 

на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 15 и 16 јули 1975 година, 
и на седницата на Огхштеетвено-политичкиот собор, 
одржана на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЗА-

ВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО НА СРМ 

I 
За член на Советот на Заводот за овоштарство 

на СРМ се именува Војо Крстевски, дипл. инж. 
агроном, советник по овоштарство при републич-
ката стручна служба за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија''. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1806 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

336. 
Врз основа на член 334, алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 15 и 16 јули 1975 година, и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор, одржана на 15 
јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА СТУ-

ДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Студентскиот центар во 

Скопје, се именува Јордан Димовски, професор во 
Педагошката академија во Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1807 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

337. 
Врз основа на член 10, став 2 од Законот за 

Народната банка на Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 45/72), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 15 и 16 јули 
1975 година и седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 15 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1975 ГОДИНА 

I 
Се потврдува Финансискиот план на Народна-

та банка на Македонија за 1975 година, што го 
донесе Советот на Народната банка на Македонија 
на седницата одржана на 6. V. 1975 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1784 
16 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја /Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

338. 
Врз основа на член 10, став 2 од Законот за 

Народната банка на Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 45/72), Собранието на СРМ, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 15 и 16 јули 1975 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 15 ју-
ли 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1974 ГОДИНА 

I 
Се потврдува Завршната сметка на Народната 

банка на Македонија за 1974 година, што ја до-
несе Советот на Народната банка на Македонија 
на седницата одржана на 25 февруари 1975 го-
дина. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1786 
16 јули 1975 година 

Скопј е 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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О п а с е н 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд по Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 23. VIII. 1973 година, рег. број 20/55, кни-
га I е запишана под фирма: Продавница во Би-
тола (кај „Чинарот") на Земјоделската задруга 
„Јанко Колевски" — село Ивени, Битола. Предмет 
на работењето на продавницата е промет со ко-
лонијално-прехранбени стоки. 

Раководител на продавницата и Митре Велов-
ски. 

Продав,ницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на Земјоделската задруга „Јан-
ко Колевски", село Ивени, број 3 од 19. VII. 1971 
година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 339/73. (1251) 

Раководител на продавницата и Илчо Рујков. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

одлуката на задружниот совет на задругата, бр. 25 
од 15. IV 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 130/73. - (1534) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 28. VIII. 1973 година, рег. бр. 20/55, кни-
га I е запишана под фирма: Продавница во се-
ло Горно Оризари, Битолско, на Земјоделската 
задруга „Јанчо Колевски", село Ивени. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
прехранбени производи и предмети за општа упот-
реба. 

Раководител на продавницата е Видановска 
Новка. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на Земјоделската задруга „Јан-
ко Колевски", село Ивени, со одлуката број 3 од 
19. VII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 342/73. (1252) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 28. VIII. 1973 година, рег. бр. 151, реден 
број 5 е запишано основањето на продавницата 
под фирма: Земјоделска задруга „Илинден" — 
село Моноспитово, Продавница во село Моноспи-
тово, Струмица. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на колонијални, прехранбени, 
електрични уреди, градежни материјали, козме-
тика и производи за одржување на лична и колек-
тивна хигиена, земјоделски алати, разни куќни 
садови и прибор, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, сувомесни и конзервирани производи, за-
мрзната риба, сите видови текстил и трикотажа, 
намештај, електрични материјали, сите видови ци-
гари, кибрит и јажарија . 

Раководител на продавницата е Нетка Кицева. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

одлуката на задружниот совет, број 36 од 10. IV. 
1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 185/73. (1533) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 27. XI 1973 година, рег. број 147, реден 
број 19 е запишана продавницата под фирма: Зем-
јадемска задруга „Моша Пијаде" — село Г Подлог, 
Кочанско, Продавница во село Македонска Ка -
меница, Делчево. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на брашно (мелнички про-
изводи) и сточна храна. 

Раководител на продавницата е Димитар Цвет-
ков. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на задружниот совет, број 402 од 25 -III. 
1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
274/73. (1552) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека 1СО правосилното решение Л. бр. 2/70 од 29. I 
1975 год.на Окружниот стопански суд во Битола, 
е заклучена постапката за стечај над Земјоделска-
та задруга „Трајан Георгиевски", Село Лознани, 
Битолско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (18) 

Од Окружниот стопански суд во Штип обја-
вува дека во регистарот на стопанските организа-
ции, на 30. V 1973 година, рег. бр. 400, реден број 
9 е запишано основањето на следнава продавница, 
Трговско претпријатие на големо „Илинден" — Ви-
ница, Продавница на текстилна стока во Виница. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на текстилна стока. 

Раководител на продавницата е Димитар Леков. 
Продавницата е основана со одлуката на Ра-

ботничкиот совет на Трговското претпријатие на 
големо „Илинден" — Виница, бр. 01-349/1 од 28. 
V 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
175/73. (995) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот па стопанските организации, 
на 25. VI 1973 година, рег. бр. 404, реден број 30 
о запишано основањето на следнава продавница: 
Трговско претпријатие на големо „Илинден" — 
Виница, Продавница за мешани колонијални стоки, 
село Драгобраште. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мешани стоки. 

Раководител на продавницата е Илија Симов. 
Продавницата е во состав на Трговското прет-

пријатие на големо „Илинден" — Виница, основана 
со одлуката на работничкиот совет на претприја-
тието бр. 01-349/19 од 28. V 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
193/73. (996) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 28. VIII. 1973 година, рег број 177, реден 
број 7 е запишано основањето на продавницата 
под фирма: Земјоделска задруга „Младост" — село 
Борисово — Продавница на колонијални, прех-
ранбени, индустриски и други стоки, село Покрај-
чево, Струмица. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални стоки, пре-
хранбени производи и индустриски стоки. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 26. XI. 1973 година, рег. број 24/62, кни-
га I е запишана под фирма: Продавница во Би-
тола (во кругот на комбинатот), на Текстилниот 
комбинат „Битолатекст" — Битола. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет на мало со 
текстил, текстилни и трикотажатч производи. 

Продавницата е основана од Текстилниот ком-
бинат „Битолат'екс" — Битола, со одлуката бр. 
3275/1 од 17. V. 1973. година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, 436/73. 
(13) 
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Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на републич-
ка самоуправна интересна заедница на 
културата — — — — — — — — 489 

Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на заедница 
на научните дејности — — — — — 489 
Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравст-
веното осигурување во републичката за-
едница на здравството и здравственото 
осигурување — — — — — — — 490 
Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на вработувањето во ре-
публичка заедница на вработувањето — 490 

Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичката самоуправна интересна за-
едница на физичката култура — — — 490 

Одлука за потврдување на Статутот на 
ООЗТ — Земјоделски институт — Скопје 491 

Одлука за потврдување на Статутот на 
ООЗТ — Институт за сточарство и реп-
родукција — Скопје — — — — — 491 
Одлука за потврдување Статутот на 
ООЗТ — Ветеринарен институт — Скопје 491 
Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Центарот за професионална ори-
ентација на младинци со оштетен слух — 
Скопје — — — — — — — — — 491 
Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на Републичкиот завод 
за унапредување на образованието и вос-
питувањето кои се однесуваат на зада-
чите на Заводот, самоуправувањето, ус-
ловите и постапката за именување на ин-
дивидуален работоводен орган на Заво-
дот и условите што ги исполнуваат 
стручните работници на Заводот — — 492 
Одлука за утврдување престанок на 
функцијата член и за именување чле-
нови на Универзитетскиот совет на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје 492 
Одлука за именување член на Советот на 
Шумарскиот факултет во Скопје — — 492 
Одлука за именување член на Советот на 
Земјоделскиот факултет во Скопје — — 493 
Одлука за именување членови на Сове-
тот на Архитектонскиот факултет во 
Скопје - - - - - - - - - - 493 
Одлука за именување членови на Сове-
тот на Градежниот факултет во Скопје 493 
Одлука за именување член на Советот 
на Заводот за испитување на материја-
ли во Скопје — — — — — — — 493 
Одлука за именување член на Советот 
на Заводот за овоштарство на СРМ — 494 
Одлука за именување член на Советот 
на Студентскиот центар во Скопје — — 494 
Одлука за потврдување на финансискиот 
план на Народната банка на Македонија 
за 1975 година — — — — — — — 494 
Одлука за потврдување на Завршната 
сметка на Народната банка на Македони-
ја за 1974 година — — — — — — 494 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопј,е, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
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Закон за републичките совети — — — 481 
Закон за ограничување на средствата за 
финансирање на општата, заедничката и 
другата потрошувачка во 1975 година — 483 
Закон за давање на даночни олеснувања 
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публичкиот буџет за 1975 година — — 485 

Закон за дополнување на Законот за стап-
ките на данокот на доход на организа-
циите на здружениот труд и за даночни-
те олеснувања и ослободувања — — — 485 
Закон за престанок на важењето на За-
конот за поведување на постапка за пре-
испитување на самоуправните спогодби 485 

Одлука за избор на член на Претседа-
телството на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 486 
Одлука за разрешување на член на Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ — 486 
Одлука за усвојување на Договорот за 
остварување на здравствената заштита 
на воените инвалиди и корисниците на 
семејните инвалиднини-сопственици на 
земјоделско земјиште — — — — -— 486 

Одлука за финансиска програма за ост-
варување на средствата за финансирање 
на истражувачките работи во рударст-
вото во 1975 година — — — — — — 486 

Одлука за давање одобрение на Заврш-
ната сметка на Републичкиот фонд за 
истражувачки работи во рударството за 
1974 година — — — — — — — — 487 

Одлука за давање одобрение на Заврш-
ната сметка на Републичкиот фонд за 
заштита од градобијност за 1974 година 487 

Одлука за давање одобрение на Заврш-
ната сметка на Републичкиот фонд за 
пошумување на голините за 1974 година 487 

Одлука за давање согласност на Програ-
мата за изградба на училишен простор 
за средно образование во СР Македонија 
за 1975 година - - - - - - — 488 
Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичката заедница на културата — 483 
Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на републичка 
самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — — — — — — — 488 
Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на републич-
ка самоуправна интересна заедница за 
физичката култура — — — — — — 488 
Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на републич-
ка самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — — — 489 
Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за основање на општа за-
едница на образованието — - — — 489 


