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73. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУ-

ВАЊЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за здружување во Сто-
панската комора на Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 20 февруари 
1979 година. 

Бр. 08-530 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА 

НА МАКЕДОНИЈА 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Организациите на здружениот труд што вршат 

стопанска дејност, нивните деловни заедници, бан-
карските организации и заедниците за осигуру-
вање имоти и лица од територијата на Социјалис-
тичка Република Македонија, задолжително се 
здружуваат во Стопанската комора на Македони-
ја (во натамошен текст: Стопанска комора) заради 
заедничко унапредување на трудот и работењето, 
усогласување на посебните, заедничките и општи-
те општествени интереси, покренување иницијати-
ва за донесување закони и утврдување на економ-
ската политика, за склучување на самоуправни 
спогодби и општествени договори, за давање помош 
при утврдувањето на развојната политика, под-
готвувањето на плановите и самоуправното уре-
дување на општествено-економските односи, како 
и заради разгледување и договорно решавање на 
други прашања од заеднички интерес. 

Во Стопанската комора се здружуваат и земјо-
делските задруги, организациите на кооперанти и 
други облици на здружување на земјоделците, за-
наетчиските задруги, како и договорните органи-
зации во согласност со овој закон. 

Работните луѓе кои вршат стопанска дејност со 
самостоен личен труд со средства во сопственост 
на граѓаните (во натамошен текст: работни луѓе) се 
здружуваат во Стопанската комора преку нивните 
здруженија. 

Член 2 
Стопанската комора е самоуправна организа-

ција со својство на правно лице. 

Член 3 
Во остварувањето на своите задачи, Стопан-

ската комора соработува со органите на општест-
вено-политичките заедници, државните органи, оп-
штествено-политичките организации, општествени-
те организации, самоуправните интересни заедници, 
научните и други самоуправни организации и за-
едници. 

Член 4 
Стопанската комора соработува со стопански-

те комори на другите социјалистички републики 
и автономни покраини и Стопанската комора на 
Југославија. 

З Д Р У Ж У В А Њ Е ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА 

Член 5 
Во Стопанската комора задолжително се здру-

жуваат : 
1. Основните организации на здружениот труд 

што вршат стопанска дејност преку работната ор-
ганизација; 

2. Работните организации што вршат стопанска 
дејност кои во својот состав немаат основни орга-
низации на здружениот труд; 

3. Сложените организации на здружениот труд; 
4. Здружените банки и банкарските организа-

ции; 
5. Заедниците за осигурување имоти и лица; 
6. Деловните заедници на организациите на 

здружениот труд; 
7. Земјоделските задруги, организациите на ко-

операнти и други облици за здружување на зем-
јоделците преку задружниот сојуз на Македонија; 

8. Договорните организации и занаетчиските 
задруги и 

9. Работните луѓе, преку нивните здруженија . 

Член 6 
Во Стопанската комора задолжително се здру-

жуваат и основните организации и други делови 
на организации на здружениот труд (продавници, 
претставништва и складишта), како и делови на 
банки и заедници за осигурување на имоти и ли-
ца (филијали, експозитури и други) кои имаат 
одредени права во прометот на стоки и услуги и 
кои се запишани во судскиот регистар, а седиш-
тето на организацијата на здружениот труд во чиј 
состав се, е надвор од подрачјето на Стопанската 
комора. 

Член 7 
Работните луѓе од подрачјето на една или по-

веќе општини се здружуваат во здружение на ра-
ботните луѓе кои вршат самостојна дејност со ли-
чен труд со средства во сопственост на граѓаните 
заради унапредување на трудот и работењето, по-
големо меѓусебно поврзување, како и заради пот-
тикнување на процесите за поврзување со здруже-
ниот труд. 

Здруженијата од став 1 на овој член се здру-
жуваат во Стопанската комора. 
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НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТОПАНСКА-
ТА КОМОРА 

Член 8 
Организациите на здружениот труд здружена 

во Стопанската комора се организираат и дејству-
ваат според својата основна дејност во соодветен 
облик на организирање за една или повеќе срод-
ни гранки односно дејности, а заради успешно и 
ефикасно остварување на целите и задачите на 
здружувањето, како и остварување на функции-
те на Стопанската комора. 

Член 9 
Стопанската комора обезбедува организациите 

на здружениот труд од подрачјето на општината 
да се организираат и дејствуваат во таков орга-
низационен облик што ќе овозможи успешно и 
ефикасно остварување на заедничките интереси на 
организациите на здружениот труд од таа оп-
штина. 

Член 10 
Стопанската комора покренува иницијатива за 

преземање мерки за регулирање и обезбедување 
на функционирањето на единствениот југословен-
ски пазар и ги информира членовите за актуел-
ните прашања на стопанските движења, резулта-
тите на работењето во стопанството и други пра-
шања од интерес за развитокот на стопанството. 

Член 11 
Стопанската комора работи на унапредување-

то и развивањето на економските односи со стран-
ство. 

Член 12 
Стопанската комора ги известува органите на 

општествено-политичката заедница, самоуправните 
интересни заедници, општествено-политичките ор-
ганизации и други општествени организации за усо-
гласените ставови и интереси на стопанството во 
целина или по одделни стопански области или 
гранки. 

Член 13 
Стопанската комора работи на развивањето на 

самоуправниот социјалистички деловен морал, до-
брите деловни обичаи и унапредувањето на меѓу-
себните односи на организациите на здружениот 
труд. 

Стопанската комора ги следи деловните обичаи 
во стопанството и издава потврди за нивното по-
стоење. 

Член 14 
Стопанската комора издава уверенија за ф а к -

тите за кои води службена евиденција, како и за 
други факти за кои тоа е определено со закон. 

Уверенијата од став 1 на овој член имаат важ-
ност на јавна исправа. 

Стопанската комора по барање на организации-
те на здружениот труд, потврдува одредени факти 
во исправите што тие организации ги издаваат за-
ради употреба во странство. 

Член 15 
Со Стопанската комора управуваат членовите 

на Комората преку своите делегати. 

Член 16 
Органи на Стопанската комора се: собрание, 

извршен одбор и надзорен одбор. 
Собранието на Комората го сочинуваат деле-

гати на членовите на Комората. 
Начинот на изборот, составот и бројот на деле-

гатите на Собранието и другите органи и тела се 
уредува со Статутот на Комората. 

Член 17 
Собранието на Стопанската комора избира и 

разрешува претседател на Собранието од редот на 
делегатите на Собранието. 

Претседателот на Собранието ја претставува 
Стопанската комора. 

Член 18 
Со Статутот на Стопанската комора се уреду-

ва особено: 
— организацијата и задачите на Комората; 
— организацијата, задачите и начинот на ра-

ботата на облиците на организирање во Комората 
и општините; 

— начинот на управувањето и одлучувањето; 
— правата и должностите на членовите; 
— самоуправните судови на Стопанската ко-

мора ; 
— јавноста во работата на Стопанската комора 

и начинот на информирање на членовите; 
— соработката со органите на општествено-по-

литичките заедници и општествено-политичките 
организации и со Стопанската комора на Југосла-
вија и стопанските комори на републиките и авто-
номните покраини; 

— начинот на финансирање, положбата, орга-
низацијата и задачите на стручната служба; 

— општонародната одбрана и општествената 
самозаштита и 

— други прашања што се од значење за рабо-
тата на Стопанската комора. 

Член 19 
На финансиското работење на Стопанската ко-

мора се применуваат прописите за материјално-
финансиското работење што важат за органите на 
општествено-политичките заедници. 

Член 20 
При Стопанската комора можат да се основаат 

самоуправни судови во согласност со закон и Ста-
тутот на Стопанската комора. 

ЗДРУЖУВАЊЕ ВО СТОПАНСКА КОМОРА 
ЗА ОДДЕЛНО ПОДРАЧЈЕ 

Член 21 
Организациите на здружениот труд со само-

управна спогодба можат да основаат стопанска ко-
мора за одделно подрачје по претходно согледана 
потреба и интерес, а водејќи притоа сметка за еко-
номската целина, условите и можностите за раз-
вој на" стопанството и општествено-економската 
оправданост. 

Член 22 
Организациите на здружениот труд од оддел-

ното подрачје за кое се основа стопанската комо-
ра, со самоуправна спогодба за основање на комо-
рата, ги уредуваат задачите и целите на комора-
та, организацијата, средствата за нејзината рабо-
та и седиштето. 

Член 23 
Прашањата од заеднички интерес за организа-

циите на здружениот труд што ги врши стопан-
ската комора за одделно подрачје, како и начинот 
на нивната соработка со Стопанската комора се 
определуваат со договор. 

Член 24 
Стопанската комора за одделно подрачје има 

својство на правно лице. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Стопанската комора на Македонија, нејзините 

органи и тела својата организација и работа ќе ја 
усогласат со одредбите на овој закон во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 26 
Стопанската комора е должна во рок од една 

година од влегувањето во сила на овој закон да 
го организира и спроведе здружувањето во здру-
женија на работните луѓе кои вршат стопанска деј-
ност со самостоен личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните (член 7). 
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Член 27 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за Стопанската комора на 
Македонија („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" број 42/65). 

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

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

74. 
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 ВОВЕ-
ДУВАЊЕ ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТА-

НА ПОШТЕНСКА МАРКА 

Се прогласува Законот за воведување обврска 
за плаќање на доплатна поштенска марка, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 го-
дина. 

Број 08-531 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 

ДОПЛАТИЛ ПОШТЕНСКА МАРКА 

Член 1 
Со овој закон се воведува обврска за плаќање 

на доплатна поштенска марка VIII медитерански 
игри, Сплит 1979 година, во поштенскиот промет. 

Член 2 
Доплатната поштенска марка ќе ја плаќаат ко-

рисниците на поштенските услуги, освен за прат-
ките на весници и списанија. 

Член 3 
Обврската за плаќање на доплатна поштенска 

марка се воведува во периодот од 1 до 31 март л 
од 1 до 31 август 1979 година. 

Член 4 
Доплатната поштенска марка се плаќа во из-

нос од еден динар за секоја пратка, без оглед на 
вредноста на пратката. 

Член 5 
Во текот на периодот од член 3 на овој закон, 

средствата од доплатната поштенска марка ќе ги 
наплатуваат организациите на ПТТ сообраќај. 

Член 6 
Организациите на ПТТ сообраќај се должни 

наплатените средства да ги уплатуваат во корист 
на VIII медитерански игри, Сплит 1979 година, 30 
дена по истекот на роковите од член 3 на овој 
закон. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

75. 
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 ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ 
СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБ-
ЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за задолжителен заем за обезбедување на 
постојани средства на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни по-
краини во периодот од 1976 до 1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 
февруари 1979 година. 

Број 08-506 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПО-
СТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИ-

НИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за задолжителен заем за обезбе-

дување на постојани средства' на Фондот на Фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1976 до 1980 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 44/76), по 
член 9, се додава нов член 9-а кој гласи: 

„Ако основната организација на здружениот 
труд по завршната сметка не оствари доход да ја 
покрие уплатената аконтација на задолжителниот 
заем, уплатената аконтација и се враќа на орга-
низацијата до износот на средствата што не до-
стасуваат за покривање на привремено пресмета-
ните и исплатените лични доходи, за средствата на 
резервите и за заедничката потрошувачка намене-
ти за станбена изградба и исхрана. 

Враќањето на повеќе уплатената аконтација се 
врши од тековниот прилив на средствата на задол-
жителниот заем, по барање на обврзникот. Бара-
њето се поднесува до Службата на општественото 
книговодство." 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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76. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА 
СТОКИ И УСЛУГИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за прометот на стоки и услугите во прометот 
на стоки, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 
година. 

Број 08-532 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ 

НА СТОКИ И УСЛУГИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА 
СТОКИ 

Член 1 
Во Законот за прометот па стоки и услугите 

во прометот на стоки („Службен весник на СРМ" 
бр. 44/77), во член 8 став 2, член 10 став 2, член 15 
став 2 и член 56 став 4 зборовите: „Републичкиот 
секретар за индустрија и трговија" се заменуваат 
со зборовите: „функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата надлежен за општо-
стопански работи и пазар". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија'1. 

77. 
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА 
ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО ТУРИСТИЧКИ-
ОТ ПРОМЕТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за угостителската дејност, посредувањето во 
туристичкиот промет и за минималните технички 
услови на угостителските објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 го-
дина. 

Број 08-533 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ 
Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИ 
ТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО 
ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 
ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за угостителската дејност, посреду-

вањето во туристичкиот промет и за минималните 
технички услови на угостителските објекти — пре-
чистен текст („Службен весник на СРМ" бр. 39/77 и 
10/78), во член 12 став 1 и член 36 став 1 зборо-
вите: „Комитетот за туризам и угостителство" се 
заменуваат со зборовите: „функционерот што рако-
води со републичкиот орган на управата надлежен 
за општостопански работи и пазар". 

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

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

78. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛ-
СКА ДЕЈНОСТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД 
СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за вршење угостителска дејност со самосто-
ен личен труд со средства во сопственост на гра-
ѓани, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 
година. 

Број 08-534 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО САМОСТОЕН ЛИ-
ЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

ГРАЃАНИ 

Член 1 
Во Законот за вршење угостителска дејност со 

самостоен личен труд со средства во сопственост на 
граѓани, пречистен текст (,,Службен весник на 
СРМ" број 39/77), во член 17 став 5 и член 18 став 
3 зборовите: „Комитетот за туризам и угостител-
ство" се заменуваат со зборовите „функционерот 
што раководи со републичкиот орган на управата 
надлежен за општостопански работи и пазар". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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79. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА ИНС-

ПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за пазаришната инспекција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 февруари 1979 година. 

Број 08-560 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

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

НАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за пазаришната инспекција („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 40/73), во член 7 став 4, 
член 9 став 3 и член 26 став 2, зборовите: „репуб-
личкиот секретар за индустрија и трговија" се за-
менуваат со зборовите: „функционерот што рако-
води со републичкиот орган на управата надлежен 
за општостопански работи и пазар". 

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

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

80. 

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 54 
од Законот за основите на системот на општестве-
ното планирање и за Општествениот план на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ" број 6/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд, Соборот на општините и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Во согласност со начелото на истовременост 
и на континуитет на планирањето, ќе се подготви 
и донесе општествен план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за периодот од 1981 до 1985 
година. 

2. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија до 31 мај 1980 го-
дина ќе утврди и ќе му поднесе на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија нацрт на 
општествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, а 
предлогот на тој план до 31 октомври 1980 година. 

3. Општествениот план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина, Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија ќе го подготви 
врз основа на договори за основите на планот. 

Во месец јули 1979 година Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија ќе му поднесе на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија предлог на основни-
те насоки и рамки на економската политика за пе-
риодот од 1981 до 1985 година. 

4. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, најдоцна до кра-
јот на февруари 1979 година, ќе утврди програма 
за работа на подготвувањето на планот и ќе ја 
организира и насочува работата на органите и на 
службите на републичката управа во постапката 
на подготвувањето на планот. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-508 
21 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
Претседател ^ 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов,, с. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

81, 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 54 
од Законот за основите на системот на општестве-
ното планирање и за Општествениот план на Ју -
гославија („Службен лист на СФРЈ" број 6/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд, Соборот на општините и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ДОЛГОРОЧЕН ОПШТЕ-
СТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 
1995 ГОДИНА, ОДНОСНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПО-

ДРАЧЈА И ДО 2000 ГОДИНА 

1. Во согласност со начелото на истовременост 
и на континуитет на планирањето, ќе се подготви 
и донесе долгорочен општествен план на Соција-
листичка Република Македонија за периодот од 
1986 до 1995 година, односно за определени по-
драчја и до 2000 година. 

2. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија ќе подготви и 
кон половината на 1983 година ќе го поднесе до 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија нацртот на долгорочниот општествен план на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1986 до 1995 година, односно за определени 
подрачја и до 2000 година, а предлогот на тој план 
кон крајот на 1983 година. 
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3. Долгорочниот општествен план на Социјалис-
тичка Република Македонија за периодот од 1986 
до 1995 година, односно за определени подрачја и 
до 2000 година, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија ќе го под-
готви врз основа на договори за основите на пла-
нот со сообразна примена на одредбите на Зако-
нот што се однесуваат на склучувањето на догово-
ри за основите на плановите на општествено-поли-
тичките заедници и за содржината на тие планови. 

4. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, најдоцна до кра-
јот на март 1979 година ќе утврди програма за ра-
бота на подготвувањето на планот. 

5. 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. 08-509 
21 февруари 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

82. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд, Со-
борот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 20 февруари 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КАДРОВСКАТА ПО-

ЛИТИКА ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се усвојува Општествениот договор за оства-
рување на кадровската политика во Социјалистич-
ка Република Македонија. 

2. Се овластува претседателот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија Благоја Та-
лески, од името на Собранието, да го потпише до-
говорот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-510 
21 февруари 1979 годицд 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

83. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за ф и -

нансирање на изградбата, одржувањето и рекон-
струкцијата на патиштата („Службен весник на 
СРМ", бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 20 февруари 1979 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ПАТНАТА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1979 
ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
изградба, одржување и реконструкција на патиш-
тата во 1979 година, нивниот распоред и начинот на 
користење. 

П 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата во 1979 година се утврдуваат 
во износ од 1966,8 милиони динари и се обезбе-
дуваат од: 

(во мил. дин.) 
1. Републички средства (постојани 

извори) 768,0 
— од надомест за погонско гориво 550,0 
— од надомест за регистрација 140,0 
— од зголемување надомест за 

регистрација 28,0 
— од такси на странски моторни 

возила 50,0 
2. Средства на општини 30,0 
3. Средства од јавен заем 590,0 
4. Средства од М.Е. (за автопат) 250,0 
5. Средства од Европска инв. банка .72,0 
6. Средства од МБ за други патишта 

(XI заем) 229,8 
7. Поврат на исплат. сред. за млад. 

населба 27,0 
Вкупно: (1—7) 1.966,8 

Ш 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција ќе се користат за: 
мил. дин. 

1. Финансиска обврска од Програмата за 
1978 г. 181,4 

2. За изградба и реконструкција на патни 
правци 

те л 
3 ^ Рч со 

л о 
СО СО 
ој О) 'л и 

з п! 5 % н аса 
. о о 

2.1. Куманово — Скопје — 
Т. Велес 

2.2. Расимбегов мост — Ви-
толиште 

2.3. Куманово — Ранковци 
2.4. Интервенции на одделни 

патишта 
2.5. Скопје — Миладиновци 

— Штип (Обиколување 
на Штип, изградба на 
Овче Поле — Штип, оби-
колув. ца Струмица) 

53,0 33,0 720,0 

14,0 
20,0 

14,0 
14,0 

56,0 
40,0 

4,0 

24,0 20,0 174,0 
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2.6. Т. Велес — Прилеп — 
Битола (Обиколување на 
Прилеп, делница При-
леп — Битола и оби-
колување на Битола) 18,0 13,0 158,0 

2.7. Гевгелија — граница со 
Грција 5,0 — 80,0 

2.8. Подмоље — Струга 9,5 9,5 81,0 
2.9. Дебар — граница со 

Албанија 3,0 2,0 8,0 
2.10. Берово — Струмица 10,0 10,0 40,0 
2.11. Кривогаштани — 

Крушево 8,0 8,0 64,0 
2.12. Мак. Брод - Белица 28,0 - 8,0 
2.13. Тработивиште — 

Пехчево 18,0 - 8,0 
2.14. Тетово — Гостивар 10,0 - 5,0 
2.15. Охрид — Битола 6,0 - 5,0 
2.16. Охрид — Пештани 10,0 - 8,0 
2.17. Куманово — Свети 

Николе 5,0 - 10,0 

Вкупно: 241,5 123,5 1650,4 

в, Одржување на патната 
мрежа 
3.1. Зимско одржување 26,0 
3.2. Редовно одржување 46,4 

Рутинско одржување, 
прегледно-интервентна 
служба и обнова на 
хоризонтална сигнали-
зација 

3.3. Периодично и инвести-
ционо одржување 115,0 
Зајакнување, изградба 
и санација на објекти, 
уредување и изградба 
на паркиралишта, по-
ставување на сообраќај-
на сигнализација, ос-
ветлување на тунели 

3.4. Оперативна резерва 6,0 
Елементарни непогоди 
и др. 

Вкупно: 3.1. - 3.4. 193,4 
4. Студии и проектирање 30,0 

Изработка на економ-
ско-техничка докумен-
тација, студии, проек-
тирање, броење и анке-
тирани на сообраќајот 

5. Обврски по кредити 30,0 
Отплата на ануитети 

6. Експропријација на зем-
јиштето и објектите со 
средства на општини и со 
средства на Советот за 
патишта 48,0 

7. Редовна дејност на Струч-
ната служба 15,0 

Вкупно: 1—7 1.966,8 

IV 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција се даваат без обврска за враќање, со 
исклучок на средствата од Меѓународната банка и 
Европската инвестициона банка. 

Средствата од претходниот став ќе се употре-
бат за намените предвидени во Програмата, врз ос-
нова на договори што се склучени или што ќе ги 
склучи Советот за патишта со работните органи-
зации кои изведуваат работи за патиштата. 

V 
Оваа финансиска програма влегува во сила 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-507 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

84. 
Врз основа на член 2 од Законот за унапреду-

вање на ликовната уметност („Службен лист на 
СФРЈ" број 35/72), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ 
„МОША ПИЈАДЕ" 

Се разрешуваат членовите на Управниот одбор 
на Фондот за унапредување на ликовната уметност 
„Моша Пијаде", поради истек на мандатот: 

Ванчо Георгиевски и 
Павле Кузмановски. 
За членови на Управниот одбор на Фондот за 

унапредување на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде" се избираат: 

Борис Петковски, вонреден професор на Фило-
зофскиот факултет во Скопје, и 

Љубомир Белогаски, академски сликар, редо-
вен професор на Архитектонскиот факултет во 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-497 
20 февруари 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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85. 
Врз основа на член 6 од Законот за наградата 

на Антифашистичкото веќе на народното ослобо-
дување на Југославија („Службен лист на СФРЈ" 
број 59/72), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и на Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 

ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АВНОЈ 

Се разрешуваат членовите на Одборот за наг-
радата на АВНОЈ, поради истек на мандатот: 

Владо Малевски, 
Горѓи Филиповски и 
Вулнет Старова. 
За членови на Одборот за наградата на АВНОЈ 

се избираат: 
Хисен Рамадани, потпретседател на Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија, 
Матеја Матевски, писател од Скопје и 
д-р Борис Каранфилски, редовен професор на 

Медицинскиот факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-496 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

86. 
Врз основа на член 50 од Законот за здравст-

вото („Службен весник на СРМ" број 20/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
20 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА РЕПУБЛЦЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Републичкиот завод за 
здравствена заштита, поради истек на мандатот: 

Вера Јанева, 
Ристо Бочваров, 
д-р Адам Адамов, 
Александар Мишев, 
Бранко Татабитовски и 
д-р Слободан Радовиќ. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Републичкиот завод за здравствена 
заштита се именуваат: 

д-р Никола Терзиев, член на Извршниот совет 
на Собранието на општината Струмица, 

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

д-р Блажо Костовски, член на Извршниот со-
вет на Собранието на општината Кавадарци, 

Беџет Керими, претседател на Соборот на мес-
ните заедници на Собранието на општината Ки-
чево, 

Коста Петров, помошник на републичкиот сек-
ретар за труд и 

Ратка Крстевска, член на Советот на Репуб-
ликата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-498 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

87, 
Врз основа на член 7 од Законот за Републич-

киот завод за унапредување на домаќинството 
(„Службен весник на СРМ" број 29/73), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 
февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ДОМАЌИНСТВОТО 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Собирот на работните луѓе на Ре-
публичкиот завод за унапредување на домаќинст-
вото, поради истек на мандатот: 

Трајанка Ќамил ова, 
Павле Николовски, 
д-р Исмаил Исмаил и 
Цвета Хаџивасилева. 
За претставници на општествената заедница во 

Собирот на работните луѓе на Републичкиот за-
вод за унапредување на домаќинството се имену-
ваат: 

инж. Николина Каева, технолог во Фабриката 
за масло „Благој Горев" — Титов Велес, 

Ибраим Даутовски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

Чедо Георгиев, општествено-политички работ-
ник од Куманово и 

Марица Банде, вработена во Самоуправната ин-
тересна заедница за станување — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-499 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 



28 февруари 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ , Бр. 6 - Стр. 141 

88, 
Врз основа на член 50 од Законот за здравст-

вото („Службен весник на СРМ" број 20/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
20 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕ-

ХАБИЛИТАЦИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Заводот за медицин-
ска рехабилитација на СР Македонија, поради ис-
т е к л а мандатот: 

д-р Олга Шендова, 
Миле Јакоски, 
д-р Даме Петровски, 
Ангеле Гавриловски, 
д-р Рефат Ферати и 
Гере Ангеловски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Заводот за медицинска рехабилитација 
на СР Македонија се именуваат: 

Владимир Димовски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, 

Прим. д-р Георги Теодосиевски, директор на Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита, 

Митре Инадевски, член на Претседателството 
на Градскиот одбор на СЗБ од НОВ на град Скопје, 

д-р Кирил Ветеровски, специјалист по ортопед-
ски болести при Клиниката за ортопедски болести 
во Скопје, 

д-р Блаже Митревски, специјалист за уво, нос 
и грло при Здравствениот дом во Скопје и 

Јулијана Јендровска, виша медицинска сестра 
при ООЗТ Институт за трансфузиологија и хема-
тологија при Медицинскиот, факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-500 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с.' р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

89, ' 
Врз основа на член 50 од Законот за здравст-

вото („Службен весник на СРМ" број 20/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
20 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БО-

ЛЕСТИ ВО ДЕМИР ХИСАР 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Болницата за душев-
ни болести во Демир Хисар, поради истек на ман-
датот: 

Трајан Мраковски, 
д-р Љубен Доревски, 
д-р Петрит Ангели и 
д-р Горѓи Кипровски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Болницата за душевни болести во Де-
мир Хисар се именуваат: 

Вангел Муловски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, 

Цветко Далчевски, член на Извршниот совет 
на Собранието на Општина Дебар, 

Живко Ѓурчиновски, претседател на Општест-
вено-политичкиот собор на Собранието на Општи-
на Кичево и 

д-р Круме Соколовски, невропсихијатар во Ме-
дицинскиот центар во Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-501 
20 февруари 1979 година Претседател 

Скопје н а Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р, 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

90. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76). 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот - собор, 
одржани на 20 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

ПРИЛЕП 
Се разрешуваат претставниците на општестве-

ната заедница во Советот на Економскиот факултет 
во Прилеп, поради истек на мандатот: 

Михајло Мургашевски, 
Антинула Стојчевска и 

, м-р Алеадин Тоска. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Економскиот факултет во Прилеп се 
именуваат: 

Слободан Костовски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, 

Јулијана Атанасова, член на Извршниот совет 
на Собранието на Општина Битола и 

Сотир ѓорѓиоски, директор -на Стопанската бан-
ка во Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-502 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с р. 
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91. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 20 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Работната организација 
Земјоделски факултет во Скопје, поради истек на 
мандатот 

инж. Христо Христоманов. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Работната организација Земјоделски 
факултет во Скопје се именува 

инж. агр. Стојан Митровски, директор на за-
едничките служби во Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Македонија" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-503 
20 февруари 1979 година Претседател 

Скопје н а Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

92. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" број 36/76), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
20 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКА 

УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ 

За претставник на општествената заедница во 
Собирот на работните луѓе на факултетот за драм-
ска уметност во Скопје се именува 

Јово Камберски, член на Советот на Репуб-
ликата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-504 
20 февруари 1979 година Претседател 

Скопје н а Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

93. 
Врз основа на член 8 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за организирање на 
научните дејности („Службен весник на СРМ" број 
43/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН - ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВ-

НИ ИСТРАЖУВАЊА ВО СКОПЈЕ 
За претставници на општествената заедница во 

Комисијата за изготвување предлог за избор на ра-
ботоводен орган — директор на Институтот за со-
циолошки и политичко-правни истражувања во 
Скопје се именуваат: 

д-р Сејфедин Сулејмани, делегат во Општест-
вено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Борче Атанасовски, член на Претседателство-
то на Конференцијата на СКМ на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-505 
20 февруари 1979 година Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

ТРУД, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

94. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 160 
став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување — пречистен текст („Службен весник 
на СРМ" бр. 39/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕН-

ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, што го донесе Собра-
нието на Заедницата на седницата одржана на 14 
април 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-561 
20 февруари 1979 година Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, ' 
Ката Лахтова, с. р. 
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95. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 52 
од Законот за здравството („Службен весник на 
СРМ" број 20/70), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД - БОЛНИЦА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ 

БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ 
Се дава согласност на Статутот на Работната 

организација на здружениот труд — Болница за 
нервни и душевни болести — Скопје, што го до-
несоа работниците на Работната организација на 
здружениот труд — Болница за нерви и душевни 
болести — Скопје на референдумот одржан на 20 
јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

20 февруари 1979 година ^ Претседател 
^ С к о т е н а Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

96. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 20 фев-
руари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ХЕМИСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ, ВО ДЕ-
ЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА 
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Хе-
миски факултет во Скопје, во делот со кој се уре-
дува режимот на запишување на студии и учест-
вото на студентите и претставниците на општест-
вената заедница во самоуправувањето; што го доне-
соа работниците на ООЗТ Хемиски факултет во 
Скопје, на референдумот одржан на 11 декември 
1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-563 ^ 
20 февруари 1979 година ^ претседател 

Скопје н а Собранието на СРМ, Ј Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

97. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 20 фев-
руари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ, ВО ДЕ-
ЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУ-
ДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТ-
ВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Ма-
шински факултет во Скопје, во делот со кој се уре-
дува режимот на запишување на студии и учест-
вото на студентите и претставниците на општест-
вената заедница во самоуправувањето, што го до-
несоа работниците на ООЗТ Машински факултет 
во Скопје на референдумот одржан на 15 јуни 1978 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-564 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
! 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

98. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 6 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за организирање на научните дејности („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 
1979 година, донесе 

О /Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОЗТ ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР ВО СКОПЈЕ, ВО 
ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, 
ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ 
НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И 
ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И 

СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Се дава согласност на Статутот на ОЗТ Инсти-
тут за фолклор во Скопје, во делот, со кој се уре-
дува одлучувањето за остварување на заедничките 
цели, донесувањето на програмите за развој на на-
учно-истражувачката работа и потврдувањето на 
изборот во научни и стручни звања, што го доне-
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соа работниците на ОЗТ Институт за фолклор во 
Скопје на референдумот одржан на 10 јули 1978 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-565 
20 февруари 1979 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

99. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 6 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за организирање на научните дејности („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/77)у Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТ-
ВО ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУ-
ВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГ-
РАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУ-
ВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА 

ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Ин-
ститут за лозарство и винарство во Скопје, во делот 
со кој се уредува одлучувањето за остварување на 
заедничките цели, донесувањето на програмите за 
развој на научно-истражувачката, работа и потвр-
дувањето на изборот во научни и стручни звања, 
што го донесоа работниците на ООЗТ Институт за 
лозарство и винарство во Скопје на референдумот 
одржан на 28 декември 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-566 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

100. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 20 фев-
руари 1979 година, донеле 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА - БИТОЛА, ВО 
ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА 
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРА-
ВУВАЊЕТО 

Се дава- согласност на Статутот на Педагош-
ката академија во Битола, во делот со кој се уре-
дува режимот на запишување на студии и учест-
вото на студентите и претставниците на општест-
вената заедница во самоуправувањето, што го доне-
соа работниците на Педагошката академија во Би-
тола на референдумот одржан на 23 мај 1978 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-567 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

101. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 
февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП, ВО 
ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА 
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУ-
ВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Еко-
номски факултет во Прилеп, во делот со кој се уре-
дува режимот на запишување на студии и учество-
то на студентите и претставниците на општестве-
ната заедница во самоуправувањето, што го доне-



28 февруари 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

соа работниците на ООЗТ Економски факултет во 
Прилеп на референдумот одржан на 9 октомври 
1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-568 Претседател 
20 февруари 1979 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

102. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 17 
став 2 од Законот за самоуправните интересни за-
едници за воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" број 9/78 година), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
20 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СТАНДАРД ЗА ЗА-

ДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување 

републички стандард за задолжително основно об-
разование. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-535 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд. 
инж. Слободан Арнаудов, с. р 

103. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 17 
ставови 1 и 3 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници за воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/78), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
20 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА ПОД КОИ ОПШТИН-
СКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИ-
ЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ГИ ДОБИВААТ ДОПОЛ-
НИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Се дава согланост на Одлуката за условите и 

мерилата под кои општинските самоуправни инте-
ресни заедници за образование ги добиваат допол-
нителните средства врз основа на републичкиот 
стандард за задолжително основно образование. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-536 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

104. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

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

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ОБЈЕКТ - ДВ НО КУ ОД ТС 380/110 
УН „ИНЗФ" ЛИ 9/ЅЅ/ОИ а х ОН „ОНИЛОЈЗН" ЛН 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ НЕГОТИНО И 

КАВАДАРЦИ 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект - ДВ од НО кУ од ТС 380/110 кУ „Неготино" 
до ТС 110/35/6 кУ „Фени" на подрачјето на општи-
ните Неготино и Кавадарци, во смисла на член 40, 
став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на ДВ во размер 
1 :10.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретари-
јат за урбанизам. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето ЕО „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-337/1 
14 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

105. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 

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

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ОБЈЕКТ - ДВ ОД 35 КВ ОД ТС 110/35 КВ 
„КАВАДАРЦИ" ДО ТС 110/35 КВ РУДНИК РЖА-
НОВО И ДЕВЕТ ТС 35/0,4 КВ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ТРАНСПОРТНИОТ СИСТЕМ НА „ФЕНИ" - РУД-

НИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА НИКЕЛ, ЧЕЛИК И 
АНТИМОН 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект - ДВ од 35 кВ од ТС 110/35 кВ „Кавадарци" 
до ТС 110/35 кВ Рудник Ржаново и девет ТС 35/0,4 
кВ за потребите на транспортниот систем на „Фе-
ни" Рудници и индустрија за никел, челик и анти-
мон, на подрачјето на општината Кавадарци, во 
смисла на член 40 став 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко. планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на ДВ за потребите 
на транспортниот систем на „Фени" во размер 
1 : 25.000) кој се наоѓа во Републичкиот секретари-
јат за урбанизам. 

-3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-337/2 
14 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 



Стр. 146 - Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 февруари 1979 

106. 
Врз основа на член 14 од Законот за задолжи-

телен заем за обезбедување постојани средства на 
Фондот на Федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 
1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ", бр. 
44/76 и 6/79), републичкиот секретар за финансии 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА 
ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА 
1. Во Упатството за начинот на утврдувањето 

на основицата за пресметување на задолжителниот 
заем и за утврдување на месечната аконтација 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/78), во точката 2, 
зборовите „образецот 33" се заменуваат со зборо-
вите „обрасците 3 3 и ВЗЗ", а зборовите: „кој е" 
се заменуваат со зборовите „што се". 

2. По точката 3, се додава нова точка која 
гласи: 

„За. Образецот „ВЗЗ" се пополнува врз основа 
на податоците од завршната сметка и се доставува 
до Службата на општественото книговодство". 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 12-393 Републички секретар за 
15 февруари 1979 година финансии, 

Скопје Ристо Филиповски, с. р. 
Образец „ВЗЗ" 

П Р Е С М Е Т К А 
на уплатените аконтации на задолжителен заем што 
не можат да се покријат од доход во 19— година 

(член 9-а од Законот) 

Ред. 
бр. О П И С И з н о с 
1. Остварен чист д о х о д ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2. Привремено пресметаните и испла-

тени лични доходи 
3. Средства на резервите 
4. Средства за заедничка потрошувачка 

наменети за станбена изградба и 
и с х р а н а ^ ^ ^ ^ 

5. Се ред, бр. 2 до 4 ^ ^ . „ „ . . „ ^ ^ . 
6. Разлика (ред. бр. 1 минус р. бр. 5) 
7. Износ на обврската по задолжителен 

заем (образецот „33") 
8. Износ на уплатената аконтација на 

задолжителен заем за 19— год. 
9. Разлика (ред. бр. 8 минус ред, бр. 6) ^ ^ ^ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Законот за обврските на Соци-
јалистичка Република Македонија во изградбата на 
Хидромелиоративниот систем „Стрежево", објавен 
во „Службен весник на СРМ" број 35/78 година, се 
поткраднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОБВРСКИТЕ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗГРАД-
БАТА НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ 

„СТРЕЖЕВО" 
Во член 1, помеѓу ставовите 1 и 2 треба да сто-

јат зборовите „Член 2". 
Бр. 13-528 

23 февруари 1979 година 
Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, објавен во „Службен вес-
ник на СРМ" број 39/78 (пречистен текст), се пот-
п а д н а л е грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А у / 

НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

1. Во член 21, став 1, во осмиот ред, наместо 
„организации" треба да стои „органи". 

2. Во член 36, став 3, во четвртиот ред, пред 
зборот „ако" треба да се стави буквата „а". 

3. Во член 37, став 1, точка 2, во третиот ред 
по зборот „другарка" треба да се стави запирка. 

4. Во член 43, став 3, во четвртиот ред по збо-
рот „пензија" ,треба да се стави запирка. 

Во истиот член, точката 3 треба да се издвои 
во посебен став, така што на почетокот на точка 3, 
бројката ,,З)" треба да се брише, а зборот „ако" да 
се напише со голема буква. 

5. Во член 47, став 1, во четвртиот ред по збо-
рот „дејност" запирката треба да се брише. 

6. Во член 53, став 1, точка 1, во третиот ред 
по зборот „несреќи" треба да се стави точка и 
запирка. 

7. Во член 54, став 1, точка 3, во првиот ред по 
зборот „пензија" треба да се стави запирка. 

8. Во член 130, став 2, во четвртиот ред по збо-
рот „година" треба да се стави запирка. 

9. Во член 132, став 1, точка 3, во шестиот ред 
по зборот „седмично" треба да се стави запирка. 

10. Во член 133, став 1, точка 2, во петтиот ред 
по зборот „трудот" треба да се стави запирка. 

11. Во член 136, став 1 во петтиот ред по збо-
рот „рок" треба да се стави цртичка. 

12. Во член 137, во десеттиот ред наместо „не-
говото" треба да стои „новото", а во единаесеттиот 
ред по зборот „донесеното" треба да се стави за-
пирка. 

13. Во член 138, став 3, во вториот ред по збо-
рот „преглед" и во ставот 5 во вториот и третиот 
ред по зборот „осигуреникот" треба да се стави 
запирка. 

14. Во член 141, став 2, во третиот ред, по збо-
рот „пензија" и во точка 1 во вториот ред по збо-
рот „брак" треба да се стави запирка. 

15. Во член 147, во четвртиот ред по зборот 
„странство" треба да се стави запирка. 

16. Во член 173, став 1, во вториот ред по збо-
рот „најдат" и во осмиот ред по зборот „може", тре-
ба да се стави запирка, а во шестиот ред по збо-
рот „решение" запирката треба да се брише. 

Во став 4, во осмиот ред наместо „на" треба 
да стои „за". 

17. Во член 187, во шестиот ред, по зборот „при 
донесите" треба да се стави запирка. 

Број 13-529 
23 февруари 1979 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
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Врз основа на Законот за изградба на инвес-
тициони објекти („Службен весник на СРМ", бр. 
35/73) и Правилникот за начинот и постапката за 
отстапување изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ", бр. 24/74), Конкурсна-
та комисија на Фабриката за акумулатори во из-
градба во Пробиштип 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р с 

за подобност на изведувачи за: 

I. Испорака и монтажа на електроопрема со 
инсталатерски работи за објектите на Фа-
бриката и 

II. Испорака и монтажа на машинска опрема 
со машинска инсталација. 

1. Ориентационата вредност на инвестицијата 
изнесува: 

— за работите под точка I, околу 55.000.000,00 
динари; 

— за работите под точка И, околу 80,000,000,00 
динари. 

2. Инвеститорот располага со главни (изведбе-
ни) проекти. 

3. Рок за завршување на работите е 12 месеци 
од денот на воведувањето во работа. 

4. Пријавата за погодност, покрај основните по-
датоци, треба да содржи: 

— назив (фирма) и точна адреса на понуду-
вачот ; 

— доказ за овластување за вршење на бараната 
дејност; 

— изјава за сопствената расположлива опрема 
и механизација за изведување на работите; 

— изјава дека благовремено ќе биде обезбеден 
целокупниот материјал потребен за изведу-
вање на работите; 

— изјава дека припремните работи (сместување 
на своите работници, магацински простор, 
приклучок за вода, струја итн.) ќе бидат из-
вршени благовремено; 

— список на кооперантите со ознака на рабо-
тите кои би ги изведувале; 

— информација за стручните кадри и непо-
средни работници (број и квалификација) 
кои ќе бидат ангажирани на објектот; 

— референц листа за слични објекти кои ги 
изведувал подносителот на пријавата; 

— износот на норма-часот за дополнителни 
работи; 

— висина на сопствено учество и услови на 
кредитирање; 

— гарантен рок за квалитетно извршени ра-
боти и 

— да достави завршна сметка за 1978 година, 
заверена од страна на СОК. 

5. Конкурсот е отворен 30 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

6. Сите информации во врска со работите кои 
се предмет на конкурсот можат да се дббијат во 
Фабриката за акумулатори во изградба или на те-
лефон (092) 83-166, а понудите да се доставуваат на 
адреса: Ф-ка за акумулатори во изградба — Проби-
штип, со назнака „Понуди за подобност", 92210 — 
Пробиштип, Пошт. фах 50. 

7. За резултатот од конкурсот учесниците ќе 
бидат известени во законскиот рок. (42) 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија врз основа на член 78 од Законот за ре-
довните судови („Службен весник на СРМ" број 
10/76, 30/77 и 36/77), 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на судии во следниве ок-
ружни судови: 

Окружен суд Скопје — двајца судии. 
Окружен суд Штип — двајца судии, 
Окружен суд Битола — еден судија. 
Заинтересираните кандидати ,кои ги исполну-

ваат условите од член 74 став 1 од Законот за ре-
довните судови, пријавите со биографски податоци 
и податоци за движење во работата треба да ги 
поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за 
прашања на изборите и именувањата во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето. 

СОДРЖИНА 
Страна 

73. Закон за здружување во Стопанската 
комора на Македонија — — — — — 133 

74. Закон за воведување обврска за плаќа-
ње на доплатна поштенска марка — — 135 

75. Закон за дополнување на Законот за 
задолжителен заем за обезбедување на 
постојани средства на Фондот на Феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини 
во периодот од 1976 до 1980 година - 135 

76. Закон за изменување на Законот за про-
метот на стоки и услугите во прометот 
на стоки — — — — — — — — 136 

77. Закон за изменување на Законот за угос-
тителската дејност, посредувањето во ту-
ристичкиот промет и за минималните 
технички услови на угостителските об-
јекти - - - - - - - - - - 136 

78. Закон за изменување на Законот за вр-
шење угостителска дејност со самостоен 
личен труд со средство во сопственост 
на граѓани — — — — — — — — 136 

79. Закон за изменување на Законот за па-
заришната инспекција — — — — — 137 

80. Одлука за подготвување општествен 
план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина - - - - - - - - - . 137 

81. Одлука за подготвување долгорочен оп-
штествен план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за периодот од 1986 
до 1995 година, односно за определени 
подрачја и до 2000 година — — — — 137 

82. Одлука за усвојување на Општествениот 
договор за остварување на кадровската 
политика во СР Македонија — — — 138 

83. Финансиска програма за изградба, одр-
жување и реконструкција на патната 
мрежа во Социјалистичка Република Ма-
кедонија во 1979 година — — — — 138 

84. Одлука за разрешување и избор на чле-
нови на Управниот одбор на Фондот за 
унапредување на ликовната уметност 
„Моша Пијаде" - - - - - - 139 
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85. Одлука за разрешување и избор на чле-
нови на Одборот за наградата на АВНОЈ 

86. 

87. 

90. 

Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Републичкиот завод за 
здравствена заштита — — — — — 

Одлука за разрешување и именување 
претставници, на општествената заедни-
ца во Собирот на работните луѓе на Ре-
публичкиот завод за унапредување на 
домаќинството — — — — — — — 

Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Заводот за медицинска ре-
хабилитација на СР Македонија — — 

Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Болницата за душевни бо-
лести во Демир Хисар — — — — — 

Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Економскиот факултет во 
Прилеп — — — — — — -

140 

140 

140 

141 

141 

- - 141 

91. 

92. 

93. 

Одлука за разрешување и именување 
претставник на опш-тествената заедница 
во Советот на работната организација 
Земјоделски факултет во Скопје — — 142 

Одлука за именување претставник на 
општествената заедница во Собирот на 
работните луѓе на Факултетот за драм-
ска уметност во Скопје — — — — — 142 

Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на рабо-
товоден орган — директор на Институтот 
за социолошки и политичко-правни ист-
ражувања во Скопје — — — — — 142 

94. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија — — — — — — — 142 

95. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Работната организација на здру-
жениот труд — Болница за нервни и 
душевни болести — Скопје — — — — 143 

96. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ Хемиски факултет — Скоп-
је, во делот со кој се уредува режимот 
на запишување на студии и учеството 
на студентите и претставниците на оп-
штествената заедница во самоуправува-
њето — — — — — — — — — 143 

97. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ Машински факултет — 
Скопје, во делот со кој се уредува режи-
мот на запишување на студии и учество-
то на студентите и преставниците на оп-
штествената заедница во самоуправува-
њето — — — — — — — — — 143 

98. Одлука за давање согласност на Статутот 
на ОЗТ Институт за фолклор во Скопје, 
во делот со кој се уредува одлучувањето 
за остварување на -заедничките цели, до-
несувањето на програмите за развој на 
научно-истражувачката работа и потвр-
дувањето на изборот во научни и струч-
ни звања — — — — — — — — 143 

99. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ Институт за лозарство и 
винарство во Скопје, во делот со кој се 
уредува одлучувањето за остварување на 
заедничките цели, донесувањето на прог-
рамите за развој на научно-истражувач-
ката работа и потврдувањето на изборот 
во научни и стручни звања — — — 144 

100. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Педагошката академија — Битола, 
во делот со кој се уредува режимот на 
запишување на студии и учеството на 
студентите и претставниците на опште-
ствената заедница во самоуправувањето 144 

101. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ Економски факултет — 
Прилеп, во делот со кој се уредува ре-
жимот на запишување на студии и уче-
ството на студентите и претставниците 
на општествената заедница во самоупра-
вувањето — — — — — — — — 144 

102. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување републички стандард 
за задолжително основно образование — 145 

103/ Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за условите и мерилата под кои 
општинските самоуправни интересни за-
едници за образование ги добиваат до-
полнителните средства врз основа на ре-
публичкиот стандард за задолжително 
основно образование — — — — — 145 

104/ Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект — ДВ НО кУ од ТС 
380/110 кУ „НЕГОТИНО" до ТС 110/35/6 
кУ „Фени" на подрачјето на општините 
Неготино и Кавадарци — — — — 145 

105. Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект — ДВ од 35 кВ од 
ТС 110/35 кВ „Кавадарци" до ТС 110/35 
кВ рудник Ржаново и девет ТС 35/0,4 
кВ за потребите на транспортниот систем 
на „Фени" — рудници и индустрија за 
никел, челик и антимон — — — — 145 

Ј06./Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за начинот на утврдување 
на основицата за пресметување на за-
должителниот заем и за утврдување на 
месечната аконтација — —- — — — .146 
Исправка на Законот за обврските на 
Социјалистичка Република Македонија 
во изградбата на Хидромелиоративниот 
систем „Стрежево" — — — — — — 146 
Исправка на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување (пречистен 
текст) — — — — — — — — — 146 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
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