
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 1 ноември 1978 
С к о п ј е 

Број 36 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 6 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

460. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за за-

штита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 39/77), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗДРАВСТВЕНА КОНТРО-
ЛА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ СЕ ИЗВЕЗУВААТ 

I.— За задолжителната здравствена контрола 
на пратките на растенијата што се извезуваат од 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а се товарат на територијата на Социјалис-
тичка Република Македонија, што ја врши репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
во областа на земјоделството и шумарството, се 
плаќа надоместок, и тоа: 

1.— за вагонски и камионски пратки и за прат-
ки во контејнери, до 10 тони — по 150 динари, а 
за секоја натамошна тона, односно започнатата тона 
во пратката преку 10 тони — уште по 10 динари; 

2.— за бродски пратки — 6 динари за една 
тона, но најмалку 100 динари за една пратка; 

3.— за денковни и авионски пратки до 3 паке-
ти — по 150 динари, а преку 3 пакети за секој на-
тамошен пакет — уште по 6 динари; 

4.— за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, 
јамско дрво, разни видови на преработки од дрво 
и др.) — 6 динари за секој кубен метар, а за прат-
ките на целулозно и огревно дрво — 4 динари за 
секој просторен метар; 

5.— за поштенски пратки до 10 килограми — 30 
динари, а за секој натамошен килограм — уште 
по 5 динари; 

6.— за пратки што патниците и персоналот на 
превозните средства ги носат со себе до 10 кило-
грами — 30 динари, а секои натамошни започнати 
10 килограми уште по 10 динари; 

7.— за помошни прегради од штици на брод 
или шлеп што од нив се отстрануваат по употребата 
— 50 динари за секој кубен метар. 

Надоместокот за задолжителна здравствена 
контрола на семе и саден материјал се зголемува 
за 50% од висината на надоместокот определена во 
точките 1 до 6 став 1 од оваа точка. 

Ако извозникот бара да се изврши преглед на 
амбалажата за стока што не подлежи на задолжи-
телна здравствена контрола, плаќа надоместок како 
за вагонски, односно бродски пратки. 

II.— Ако извозникот навреме не ја подготви 
стоката за задолжителна здравствена контрола, а 
го повика овластеното лице на републичкиот орган 
на управата надлежен за работите во областа на 
земјоделството и шумарството стоката да ја пре-
гледа и овластеното лице излезе на местото на на-
товарот во определено време, извозникот е должен, 
на име денгуба, на овластеното лице да му плати 
по 100 динари за еден час чекање. 

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

Бр. 23-2085/1 
2 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

461. 
Брз основа на член 393 точка 4 од Уставот на 

СРМ, член 17 од Законот за Извршниот совет на 
Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ", бр. 
40/71) и член 169, став 2 од Деловникот на Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 24/76), Извршниот совет на 
Собранието на СРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА СТАН-

БЕНА ИЗГРАДБА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за условите за одобрување кре-

дити за станбена изградба на функционерите 
(„Службен весник на СРМ", бр. 36/75 и 21/77), член 
9, став 1 се менува и гласи: 

„За доделување кредит за купување, изградба 
и доградба на станови на членовите на Извршниот 
совет, на функционерите во републичките органи на 
управата што ги именува Собранието на СРМ и на 
функционерите што ги именува Извршниот совет 
решава Комисијата за кадровски и администра-
тивни прашања на Извршниот совет". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 23-2112/1 
2 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

462. 
Врз основа на член 214 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 8/75 и 4/78), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕ-
ТАР И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател, секретар и членови на Републичкиот 



Стр. 898 — Бр. 36 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 1 ноември 1978 

совет за безбедност на сообраќајот на патиштата 
поради истек на мандатот на: 

— Мито Теменугов, претседател, 
— Димитар Смугревски, секретар, 
— Борис Алексовски, 
— Костадин Стојанов, 
— Мате Матевски, 
— Миле Стефановски, 
— Никола Василевски, 
— Васил Ивановски, 
— Павле Стојменов, 
— Драгомир Анчевски, 
— Милан Арсовски, 
— Крсто Крстевски, 
— Диме Костовски, 
— Горѓи Ај ановски, 
— Градимир Симоновиќ, 
— Илија Богдановски, 
— Александар Петровски, 
— д~р Иван Тулевски, 
— м-р Божидар Џамбас. 

II. За претседател, секретар и членови на Ре-
публичкиот совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата се именуваат: 

а) за претседател 

— Борис Алексовски, потпретседател на Соју-
зот на возачите на Југославија; 

б) за секретар 

— Димитар Смугревски, работник во РСВР — 
Скопје; 

в) за членови: 

1. Киро Коштанов, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи, 

2. Киро Зеленков, претседател на Советот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата на Со-
бранието на општината на град Скопје, 

3. Тодор Димовски, директор на „Маке дони ја-пат" 
— Скопје, 

4. Крсто Крстевски, претседател на Републичкиот 
совет за прекршоци, 

5. д-р Кирил Јанев, асистент по епидемиологија 
на Медицинскиот факултет во Скопје, 

6. Раде Вељановски, заменик директор на ПТТ соо-
браќај во ПТТ Скопје, 

7. Божидар Анчевски, педагошки советник во Ре-
публичкиот завод за унапредување на образо-
ванието и воспитувањето, 

8. м-р Крсте Ангеловски, претседател на Сојузот 
на педагошките друштва на Македонија, 

9. Александар Петровски, ш е ф на служба за внат-
решна контрола во Деловната заедница на по-

гонот сообраќај во „Македонија — сообраќај" 
— Скопје, 

10. Ташко Ташковски, директор на Секторот за 
општоправни и кадровски работи во Дирекци-
јата за осигурување имоти и лица „Македони-
ја" — Скопје, 

11. Митко Алексов, претседател на Републичкиот 
одбор на Црвениот крст на Македонија, 

12. д-р Драги Данев, ш е ф на Катедрата за моторни 
возила на Електромашикскиот факултет во 
Скопје, 

13. Јаким Андонов, член на Претседателството на 
Републичката конференција на Сојузот на со-
цијалистичката младина на Македонија, 

14. м-р Горѓи Јанчевски, началник на одделението 
за контрола и регулирање на сообраќајот во 
РСВР, 

15. Боро Равњански, секретар на Сојузот на инже-
нерите и техничарите на Македонија, 

16. Стрезо Ангеловски, советник на републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика, 

17. Јорго Хаџи Стерјо, помошник на републичкиот 
секретар за правосудство, 

18. Касем Муареми, член на Републичката конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работни-
от народ на Македонија. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-2010/1 
15 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

463. 
Врз основа на член 29 став 3 и член 16 од За -

конот за републичката управа („Службен весник 
на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Шабан Шеху, помошник на републичкиот 
секретар за наука и образование, повторно се име-
нува на истата функција. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-2006/1 
15 септември 1978 тодина 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

464. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за 

материјално обезбедување на учесниците во На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/77 и 27/78), републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
КОРИСНИЦИТЕ НА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ — УЧЕСНИЦИ ВО НАРОДНООСЛОБОДИ-

ТЕЛНАТА ВОЈНА И ЗА ПОТРОШЕНИТЕ 
СРЕДСТВА 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на во-

дење евиденција за корисниците на материјално 
обезбедување — учесници во Народноослободител-
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ната војна (во натамошниот текст: учесници во 
НОВ) и за потрошените средства, како и обрасците 
според кои органите на управата надлежни за бо-
речко-инвалидска заштита ја водат евиденцијата, 
односно ги поднесуваат извештаите. 

Член 2 
Евидентирањето на корисниците на материјал-

но обезбедување — учесници во НОВ, општински-
те органи на управата надлежни за боречко-инва-
лидска заштита го вршат во книга за евиденција 
на корисниците на материјално обезбедување — 
учесници во НОВ. 

Член 3 
Книгата за евиденција на корисниците на ма-

теријално обезбедување — учесници во НОВ ги 
содржи следните податоци: реден број; презиме и 
име; дата и место на раѓање; место на живеење, 
улица и број; својство на корисникот; семејна со-
стојба; занимање и школска подготовка; број и да-
та на решението со кое го остварил правото на: 
постојано материјално обезбедување, посебен дода-
ток, исклучително материјално обезбедување, до-
даток за нега и помош од друго лице, надоместок 
за сместување во организација, еднократна парич-
на помош и забелешка за настанати промени. 

Книгата од став 1 на овој член се води според 
Образец број 1, кој е составен дел на ова упатство. 

Член 4 
Листовите на книгата од член 3 на ова упат-

ство се поврзани со тврди корици, обележени со 
број на страниците и запечатени со импрегниран 
восок. 

Член 5 

Извештајот за бројот на корисниците на ма-
теријално обезбедување на учесниците во НОВ и 
потрошените средства за извештајниот период со-
држи: број на корисници по години на учество; 
висина на потрошени средства за материјално обез-
бедување по видови на права и по години на учес-
тво; вкупен број на корисници на материјално обез-
бедување; вкупно потрошени средства во извештај-
ниот период; дата на поднесување на извештајот и 
потпис и печат на овластеното лице. 

Извештајот од ставот 1 на овој член се врши 
според Образец број 2, кој е составен дел на ова 
упатство. 

Член 6 

Во книгата од член 3 на ова упатство не смее 
ништо да се брише. Прецртаните зборови мора да 
останат читливи, а евентуалните измени се заверу-
ваат со потпис на овластеното лице. 

Член 7 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Републички секретар 
за здравство и 

социјална политика, 
Петар Џундев, с.р. 

Образец број 1 
формат 38 х 25 см 

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ НА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
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(Назив на органот) 
Образец број 2 
формат 30 х 20 см 

И З В Е Ш Т А Ј 

за бројот на корисниците на материјално обезбедување учесници во НОВ 
и потрошените средства за 

(извештајниот период) 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ 
339. 

Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-
листичка Република Македонија и Општествениот 
договор за рационализација на станбената изград-
ба („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/76), Републич-
ката конференција на ССРНМ, Сојузот на синди-
катите на Македонија, Стопанската комора на Ма-
кедонија, Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
извршните совети на собранијата на општините на 
СР Македонија и Извршниот совет на Собранието 
на град Скопје склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНАТА ИЗ-
ГРАДБА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШИТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој општествен договор се утврдуваат 
принципите на општественото договарање и на са-
моуправното спогодување за рационализација на 
градењето на станови, станбени згради и населби 
и непосредните задачи на учесниците на овој опш-
тествен договор (во натамошниот текст: договор). 

Член 2 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека се-

кој, во рамките на својата надлежност, ќе ги при-
менува договорните мерки за рационализација на 
станбената изградба, а со тоа ќе придонесуваат и 
за стабилизација на цените и релативно намалува-
ње на трошоците на станбената изградба. 

Член 3 
Спроведувањето на рационализацијата, предви-

дена со овој договор, се однесува на севкупната 
општествена и индивидуална станбена изградба во 
СР Македонија. 

И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
Рационализацијата ќе се остварува, пред се, со 

мерките предвидени во овој договор и со самоуп-
равните спогодби склучени во градот и општините 
меѓу учесниците во станбената изградеа и нивните 
асоцијации и соодветните интересни заедници. 

Член 4 
Учесници во самоуправното спогодување во 

станбената изградба, во смисла на член 3 од овој 
договор, се: 
— извршниот совет на собранието на општината 

— градот; 
— општинската-градската конференција на ССРНМ; 
— општинскиот-градскиот совет на ССМ; 
— самоуправните интересни заедници на станува-

њето; 
— организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со урбанистичко планирање и проек-
тирање; 

— проектантските организации; 
— научноистражувачките организации; 
— производителите на станови; 
— производителите на градежни материјали; 
— изведувачите на инсталации и завршни работи 

во градежништвото; 
— организациите на здружениот труд од комунал-

иите дејности; 
— деловните банки; 
— организациите за одржување на станбените 

згради и 
— други (самоуправни интересни заедници, органи 

и организации) учесници во изградбата на ста-
нови и населби. 

Член 5 
При самоуправното спогодување, учесниците во 

станбената изградба ќе тргнуваат од следните на-
чела: 
— сите учесници во спогодувањето се рамноправни; 
— секој учесник во станбената изградба е должен 

при градењето да ги применува договорните ра-
ционализаторски мерки и 
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т секој учесник е должен, во рамките на своите 
надлежности, да придонесува за намалување на 
трошоците и стабилизирање на цените на ста-
новите. 

II. ЦЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 

Член 6 
Целта на Договорот за рационализација на 

станбената изградба е: 
— урбанистичко и архитектонско проектирање, 

кое ќе обезбеди рационална станбена изградба; 
— навремено подготвување и комунално опрему-

вање на земјиштето за градење; 
— производство на станови според усвоените стан-

дарди, односно стандардите приспособени на ма-
: теријалните можности на заинтересираните; 

— рационализација на изградбата со обезбедување 
на соодветни односи меѓу употребната вредност 
и висината на експлоатационите трошоци со це-
ната на станот; 

— развој на технологијата на градењето, вклучу-
вајќи ги и градежните, завршните и инстала-

* ционите работи; 
— приспособување на организацијата на градење-

то на современата индустријализирана техноло-
гија; г 

— доследна реализација на мерките и насоките на 
станбената политика во општините, градот и Ре-
публиката; 

— непосредна примена на резултатите од научно-
истражувачката работа; 

— размена на практични искуства и основи за на-
тамошно усовршување на технологијата за из-
градба на станови, станбени згради и населби; 

— оспособување на стручни кадри за постојано 
усовршување на технологијата, организацијата, 
користењето и пренесувањето на достигнувања-
та во производството на материјали и изградба 

\ на станови; 
— финансирање и кредитирање на станбената из-

градба и 
— утврдување на реални елементи, услови и ме-

рила за формирање на цените на становите. 

Член 7 
Како рационализација, во смисла на овој дого-

вор, се сметаат сите мерки, акции и решенија со 
кои се обезбедува зголемување на ефикасноста во 
изградбата, намалување на трошоците за изградба 
и експлоатација на становите и населбите, како и 
подобрување на функционалноста и квалитетот во 
рамките на договорените стандарди. 

Член 8 
Рационализацијата на станбената изградба не 

смее да значи осиромашување на станбените згра-
ди и на становите, туку постојано и сестрано ис-
питување на сите можности за намалување на тро-
шоците, како и обврска на сите учесници во стан-
бената изградба од програмирањето до предавање-
то на објектот во употреба, имајќи ги предвид и 
трошоците за одржување на становите, станбените 
згради и населбите. 

III. МЕРКИ И АКЦИИ СО КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВА 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНАТА 

ИЗГРАДБА 

Член 9 
Мерки за рационализација на подрачјето на 

станбената изградба се: 
— изработка на програми за станбена изградба и 
< следење на нивната реализација; 

— утврдување на стандарди и нормативи за ра-
ционално користење на станови, станбени згра-
ди и населби; 

— навремена подготовка на урбанистичка докумен-
тација и комунално опремување на земјиш-
тето за градење; 

— оцена на функционалноста и економичноста на 
урбанистичката и проектантската документа-
ција во станбената област; 

— примена на современи методи на проектирање и 
планирање (модуларна координација ка ј проек-
тирањето на згради и населби, како и програ-
мирање на трошоците за градење); 

— рационализација на постапката за започнување 
на изградбата на станбени објекти; 

— подобрување на системските решенија во стан-
бената област, а особено во финансирањето и 
кредитирањето на станбената изградба; 

— донесување на потребните прописи за технич-
ките нормативи и стандарди, заради унапреду-
вање на индустрискиот начин на градење на 
станови; 

— стимулирање на развојот на индустријализаци-
јата на станбената изградба со соодветни еко-
номски мерки, кредитна политика и друго; 

— создавање услови за развој на типизацијата на 
елементите за градење; 

— поттикнување на развојот на капацитетите за 
индустриски начин на градење; 

— создавање услови за долгорочно договарање за 
станбената изградба во големи серии и на ком-
плексни градилишта; 

— специјализација на стручни кадри заради со-
владување на процесот на индустрискиот начин 
на градење; 

— координирање на активностите на сите учесни-
ци во станбената изградба и обезбедување на 
нивна трајна рамноправна соработка; 

— примена на современи градежни материјали, 
елементи и опрема, кои се произведуваат или 
можат да се произведат во земјата; 

— обезбедување квалитет во согласност со пропи-
сите, стандардите и договорите; 

— примена на мерки за оптимална експлоатација 
на становите; 

— поттикнувале на процесот на здружување на 
трудот, средствата и знаењата, заради рациона-
лизација на производството врз основа на дол-
горочните програми; 

— воспоставување на доходовни односи меѓу не-
посредните учесници во станбената изградба со 
учество во заедничкиот приход и доход; 

— програмирање и интензивирање на научноис-
тражувачката работа на подрачјето на станбе-
ната изградба; 

— обезбедување информации за потребите на учес-
ниците во станбената изградба за современ и 
рационален начин на градење. 

Член' 10 
Покрај мерките предвидени во член 9 од овој 

договор, може да се преземаат и други мерки не-
опходни за рационализација на станбената изград-
ба во определени случаи, а во зависност од локал-
ните услови и можности. 

IV. ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 

Член 11 
Републичката конференција на ССРНМ се об-

врзува: 
— организациите и органите на Социјалистичкиот 

сојуз да иницираат донесување и спроведување 
на општествени договори и самоуправни спо-
годби за рационална станбена изградба и за до-
следно спроведување на усвоената политика во 
станбената област; 

— да ја следи примената и остварувањето на До-
говорот за рационализација на станбената из-
градба, со цел да се обезбеди општествено орга-
низирано влијание врз создавањето на оптимал-
ни услови за реализација на програмираниот 
обем на рационална изградба на станови; 

— да се залага за донесување, усвојување и спро-
ведување на среднорочните и долгорочните про-
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грами за насочена станбена изградба во основ-
ните организации на здружениот труд, самоуп-
равните интересни заедници, градот и општи-
ните; 

— својата активност да ја насочува кон поттик-
нување на натамошниот развој на самоуправ-
ните односи во оваа област, зголемување на ак-
тивностите на куќните совети, собирите на ста-
нарите, реализацијата на уставната улога и зна-
чењето на месните заедници и самоуправните 
интересни заедници на станувањето, како и дру-
ги заедници и организации во кои работните 
луѓе ги остваруваат своите самоуправни права; 

— да ја поттикнува самоуправната активност на 
делегациите и на делегатите на сите нивоа за 
обезбедување побрза, поефикасна и поквалитет-
на насочена станбена изградба; 

— да ја поттикнува научноистражувачката работа 
во областа на станбената изградба; 

— да ја следи и оценува политичката одговорност 
на сите органи и организации за реализирање 
на овој договор и 

— преку средствата за јавно информирање да вли-
јае врз создавањето општествени услови за из-
вршување на овој договор. 

Член 12 
Сојузот на синдикатите на Македонија се об-

врзува: 
— да ги ангажира своите организации и органи и 

нивната активност да ја насочи кон донесува-
њето и реализацијата на програмите за станбе-
ната изградба; 

— активноста да ја насочи кон обезбедување со-
работка врз самоуправни основи на сите учес-
ници во станбената изградба; 

— активноста да ја насочи кон поттикнување на 
здружувањето на трудот и средствата и интереси-
те на сите учесници во станбената изградба врз 
доходовни односи; 

— со својата активност да го поттикнува намен-
ското и рационално користење на средствата за 
станбената изградба, нивното здружување, како 
и унапредувањето на постојните решенија во 
оваа област; 

— да учествува во предлагањето системски реше-
нија, а особено во врска со нормативната деј-
ност; 

— да ги поттикнува (во заедница со другите опш-
тествено-политички организации) научноистра-
жувачките работи во областа на станбената из-
градба; 

— Да учествува во следењето и анализирањето на 
спроведувањето на Договорот и на искуствата 
што се од значење за рационализацијата и 

— постојано да соработува со другите учесници 
во извршувањето на договорените задачи. 

Член 13 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија се обврзува, според потребите, да определи 
начин за спроведување на мерки за кое е надле-
жен, како и да предложи мерки и акции за кои се 
надлежни извршните совети на собранијата на 
општините, а особено: 
— во предвидените рокови да се изработат и при-

фатат среднорочните и долгорочните програми 
за станбена изградба; 

— преку даночната политика да ги поттикнува 
вложувањата во насочената станбена изградба, 
а особено вложувањата на лични средства за 
станбени потреби; 

— во среднорочните и долгорочните планови за 
општествено-економскиот развој и насоките за 
нивното остварување да се вградат предуслови 
за успешна реализација на плановите за стан-
бена изградба, како и усогласен развој на ка -
пацитетите за индустријализација на станбена-
та изградба и производство на градежни мате-
ријали и градежни елементи; 

— со економски мерки да се поттикнува развојот 
на клучните капацитети на индустријализирано 
градење, водејќи при тоа сметка за усогласува-

ње на развојот на територијата на Републиката 
и СФРЈ; 

— со економски мерки да се поттикнува и посто-
јано унапредува системот за кредитирање на 
станбената изградба и 

— во рамките на својата надлежност да подгот-
вува и да предлага системски решенија за ра-
ционална станбена изградба, а особено преку за-
конските и другите прописи за планирање и 
уредување на градежното земјиште, за изградба 
на инвестиционите објекти, за финансирање на 
станбената изградба, како и мерки за нивното 
спроведување. 

Член 14 
Стопанската комора на Македонија се обвр-

зува : 
— да ги усогласува акционите програми и мерки 

за остварување на овој договор ка ј проектан-
тите, градителите на станови и индустријата за 
градежен материјал, како и да покренува ини-
цијатива за склучување самоуправни спогодби 
во смисла на овој договор; 

— врз основа на програмите за насочена станбена 
изградба да поттикнува иницијатива за здру-
жување на производителите на станови, индус-
триско производство на станови; 

— да организира стручни советувања, семинари, 
саеми, изложби и да извршува и други актив-
ности за унапредување на станбената изградба; 

— да предлага изработка на нови и измена на по-
стојните технички нормативи во станбената из-
градба; 

— да ги усогласува плановите за развој на капа-
цитетите за индустриско производство на стано-
ви во тековниот и во среднорочниот план; 

— да ја насочува и координира научноистражу-
вачката работа во областа на станбената из-
градба ; 

— да го следи и анализира спроведувањето на До-
говорот, како и на искуствата кои се од значе-
ње за реализацијата на станбената изградба и 

— постојано да соработува со другите учесници во 
извршувањето на договорените обврски. 

Член 15 
Извршните совети на собранијата на општини-

те во СР Македонија и Извршниот совет на Собра-
нието на градот се обврзуваат: 
— да утврдат долгорочна програма за насочена 

станбена изградба; 
— да го утврдат среднорочниот план за насочена 

станбена изградба, врз основа на програмите на 
ООЗТ и работните организации и врз основа на 
самоуправните спогодби за здружување на сред-
ствата; 

— да обезбедат услови за реализација на средно-
р о ч н и ^ план за насочена станбена изградба, 
особено за уредување и опремување на земјиш-
тето за градење, како и квалитетна урбанистич-
ка документација и друго; 

— да обезбедат постапка за оцена на функционал-
носта и на економичноста на урбанистичката 
проектантска документација во станбената из-
градба; 

— да утврдат стандарди на станот, станбените згра-
ди и на населбите, како и други нормативи за 
проектирање на станови и населби; 

— по пат на самоуправно спогодување и деловно 
договарање да остварат долгорочна соработка со 
сите учесници во станбената изградба, особено 
да подготват и да остварат повеќегодишна со-
работка со производителите на станови; 

— да извршат усогласување на општинските про-
писи и да предлагаат донесување на прописи со 
цел да се обезбедат поповолни услови за насо-
чената станбена изградба, како и поттикнување 
на индустријализацијата и рационализацијата 
на производството на станови, 

— да го поттикнуваат и насочуваат здружувањето 
на производителите заради успешно реализира-
ње на предвидениот обем на станбената изград-
ба и 
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— да ја поттикнуваат и да учествуваат во научно-
истражувачката работа во областа на унапре-
дувањето на станбено-комуналната изградба на 
ниво на Републиката. 

Член 16 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

организирано ќе ја следат неговата реализација и 
дека ќе обезбедат меѓусебна размена на искуства. 
По потреба, учесниците на овој договор ќе презе-
мат и потребни мерки и активности со цел за по-
з а б р з а н реализација. 

Член 17 
Со цел да се обезбеди следење и усогласување 

на работата при реализацијата на овој договор, 
учесниците се договорија да формираат координа-
ционен одбор (во натамошниот текст: одбор). 

Одборот се формира при Заедницата на опш-
тините и градовите на Македонија. 

Основни задачи на Одборот се: 
— да се грижи за реализација на овој договор; 
— да ги известува учесниците за проблемите што 

се јавуваат во текот на неговата реализација; 
— да им предлага на учесниците донесување на 

определени одлуки за што поуспешно реализи-
рање на задачите од Договорот; и 

— да остварува увид на склучените самоуправни 
спогодби за рационализација на станбената из-
гпадба и нивното остварување. 
Заради ефикасно остварување на задачите на 

Одборот, потписниците на овој договор именуваат 
по двајца претставници (член и заменик). Изврш-
ните совети на собранијата на општините во Ре-
публиката и Извршниот совет на Собранието на 
град Скопје заеднички именуваат во Одборот осум 
претставници (четири членови и четири заменици) 
на предлог на Претседателството на Заедницата на 
општините и градовите на Македонија. 

Заради донесување на задачите Одборот доне-
сува програми и деловник за работа. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

ќе ги преземаат сите мерки во секоја општина, во 
согласност со овој договор, сите учесници во стан-
бената изградба да склучат самоуправни спогодби 
за рационализација на станбената изградба, во рок 
од три месеци по потпишувањето на Договорот. 

Член 19 
Изменувањата и дополнувањата на овој дого-

вор се вршат на начинот и според постапката за 
неговото донесување. 

Постапка за измена и дополнување на овој до-
говор може да покрене секој учесник на Договорот. 

Постапката се покренува со писмен предлог, 
кој се доставува до сите учесници на Договорот. 
Предлогот содржи образложение за причините по-
ради кои се бара измената. 

Член 20 
Овој договор влегува во сила откога ќе го пот-

пишат овластени претставници на учесниците на 
Договорот. 

Член 21 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 23-1401/1 
15 јуни 1978 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ: 

1. Републичката конференција на ССРНМ, 
2. Сојузот на синдикатите на Македонија, 3. Сто-
панската комора на Македонија, 4. Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, 5. Извршни-
от совет на Собранието на општината Берово, 6. Из-
вршниот совет на Собранието на општината Бито-
ла, 7. Извршниот совет на Собранието на општи-
ната Македонски Брод, 8. Извршниот совет на Со-
бранието на општината Валандово, 9. Извршниот 
совет на Собранието на општината Виница, 10. Из-
вршниот совет на Собранието на општината Гев-
гелија, 11. Извршниот совет на Собранието на 
општината Гостивар, 12. Извршниот совет на Со-
бранието на општината Дебар, 13. Извршниот со-
вет на Собранието на општината Делчево, 14. Из-
вршниот совет на Собранието на општината Демир 
Хисар, 15. Извршниот совет на Собранието на опш-
тината Кавадарци, 16. Извршниот совет на Собра-
нието на општината Кичево, 17. Извршниот совет 
на Собранието на општината Кочани, 18. Изврш-
ниот совет на Собранието на општината Кратово, 
19. Извршниот совет на Собранието на општината 
Крива Паланка, 20. Извршниот совет на Собрание-
то на општината Крушево, 21. Извршниот совет на 
Собранието на општината Куманово, 22. Извршни-
от совет на Собранието на општината Неготино, 
23. Извршниот совет на Собранието на општината 
Охрид, 24. Извршниот совет на Собранието на опш-
тината Прилеп, 25. Извршниот совет на Собранието 
на општината Пробиштип, 26. Извршниот совет на 
Собранието на општината Радовиш, 27. Извршниот 
совет на Собранието на општината Ресен, 28. Из-
вршниот совет на Собранието на општината Свети 
Николе, 29. Извршниот совет на Собранието на 
град Скопје, 30. Извршниот совет на Собранието 
на општината Центар, 31. Извршниот совет на Со-
бранието на општината Карпош, 32. Извршниот со-
вет на Собранието на општината Кисела Вода, 
33. Извршниот совет на Собранието на општината 
Гази Баба, 34. Извршниот совет на Собранието на 
општината Чаир, 35. Извршниот совет на Собрание-
то на општината Струга, 36. Извршниот совет на 
Собранието на општината Струмица, 37. Извршниот 
совет на Собранието на општината Тетово, 38. Из-
вршниот совет на Собранието на општината Титов 
Велес, 39. Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Штип. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

340. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Битола и основни заедници во Битола, Де-
мир Хисар и Ресен, Соборот на делегатите корис-
ници на услугите — земјоделци и Соборот на деле-
гатите даватели на услугите на Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Битола, по претходно добиено мис-
лење од основните заедници и извршеното усогла-

сување со соборите на здружениот труд при оп-
штинските собранија, на заедничка седница одржа-
на на 28 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонесот и паушалните износи 
за здравствено осигурување на земјоделците за 1973 
година се утврдуваат и тоа: 



Стр. 904 — Бр. 36 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 1 ноември 1978 

I. Во Општината Битола: 
— на катастарскиот приход — 6%; 

— по домаќинство за тие што се без соп-
ствена земја — 204,00 дин; 

— за секој член во домаќинството, без раз-
лика дали имаат или немаат сопствена 
земја, 75,00 динари. 

II. Во општината Ресен: 
— на катастарскиот приход — 4,5%; 
— по домаќинство за тие што се без соп-

ствена земја — 204,00 дин.; 
— за секој член во домаќинството, без раз-

лика дали имаат или немаат сопствена 
земја, 75,00 динари. 

III. Во општината Демир Хисар: 
— на катастарски приход — 5%; 

— по домаќинство за тие што се без соп-
ствена земја — 254,00 дин.; 

— за секој член во домаќинството, без раз-
лика дали имаат или немаат сопствена 
земја, 75,00 динари. 

Член 2 
Вкупната стапка односно паушалните износи 

се распоредуваат на 75% за задолжителни видови 
на здравствена заштита и 25% за правата што са-
мостојно ги утврдува Заедницата. 

Член 3 
Од наплатените придонеси по утврдените стапки 

и износи во претходниот член 13% и припаѓа на 
Општинската заедница, а 87% на основните заед-
ници во Битола, Демир Хисар и Ресен. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

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

Бр. 02-47/16 
28 февруари 1978 година 

Битола 
Собор на делегатите корисници 

на услугите — земјоделци 
Претседател, 

Раде Наумовски, е. р. 
Собор на делегатите — даватели 

на услугите 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

д-р Душко Николовски, е. р. 
Собрание на Општинската заедница 

на здравството и здравственото 
осигурување 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Дорче Спировски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

341. 
Врз основа на член 7 од Општествениот дого-

вор за висината на средствата од данокот и придо-
несите од доходот и придонесите од личните дохо-
ди како приход на Републичкиот буџет и на ре-
публичките самоуправни интересни заедници во 
1978 година и член 16 од Статутот на РСИЗ за со-
цијална заштита, Собранието на РСИЗ за социјал-
на заштита, на седницата одржана на 17.10. 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА 
НА ПРИДОНЕС ОД ДОХОД НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ПЕРИОД ЈУЛИ-ДЕ-

КЕМВРИ 1978 ГОДИНА 

I 

Од обврска за уплата на придонес од доход за 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита за период јули-декември 1978 

година се ослободуваат ОЗТ — обврзниците од об-
ласта на: 

1. земјоделското производство; 
2. преработка и конзервирање на овошје и зе-

ленчук; 
3. производство на руди од обоени метали; 
4. производство на обоени метали; 
5. производство на текстилни предива и ткае-

нини; 
6. производство на готови текстилни производи; 
7. производство на кожа и крзно; 
8. производство на кожни обувки и галанте-

рија; 
9. преработка на каучук. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила со д&нот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 08-445 
18 октомври 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 
РСИЗ за социјална 

заштита, 
Исмаилаки Емурлаи, с.р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

342. 
Врз основа на член 49 од Законот за старосно 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ", бр. 15/78), Иницијативниот одбор за вршење 
на подготовките за основање и конституирање на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците, на седница-
та одржана на 23.10.1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И 
ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО КОМИСИЈАТА 

ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Собранието на Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за старосно осигурување на зем-
јоделците (во натамошниот текст: Собрание на Ре-
публичката заедница) го сочинуваат 57 делегати, 
од кои 45 делегати од општинските самоуправни 
интересни заедници за старосно осигурување на 
земјоделците (во натамошниот текст: , општински 
заедници), 5 делегати од соодветните организации 
на здружениот труд и 7 делегати од другите заин-
тересирани организации и заедници од општ инте-
рес за Републиката. 

Член 2 
Делегатски единици за избор на делегати во 

Собранието на Републичката заедница во општин-
ските заедници се собранијата на општинските за-
едници. 

Делегатски единици за избор на делегати во 
Собранието на Републичката заедница во соод-
ветните организации на здружениот труд и во дру-
гите заинтересирани организации и заедници се 
нивните делегации за учество во вршењето на 
функциите во собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници од областа на социјалното осигуру-
вање или нивните органи на управување (работ-
нички совети) односно извршни органи (извршни 
одбори, совети и ел.). 
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Член 3 

Во Собранието на Републичката заедница, со-
бранијата на општинските заедници делегираат на ј -
малку по еден делегат од подрачјето на одделна 
општина од редот на делегатите избрани од деле-
гациите на индивидуалните земјоделци — осигу-
реници, а остатокот сразмерно на бројот на осигу-
рениците и бројот на жителите на подрачјето на 
одделните општински заедници. Според овие - кри-
териуми, општинските заедници го делегираат след-
ниов број на делегати: 

1. Берово — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните земјо-
делци — осигуреници; 

2. Битола — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните земјо-
делци — осигуреници и 1 делегат од редот на де-
легатите избрани од делегациите на месните за-
едници ; 

3. Валандово — 1 делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на индивидуалните 
земјоделци — осигуреници; 

4. Виница — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните земјо-
делци-осигуреници; 

5. Гевгелија — 2 делегати од редот на делега-
тите избрани од делегациите на индивидуалните 
земјоделци-осигуреници; 

6. Гостивар — 2 делегати од редот на делега-
тите избрани од делегациите на индивидуалните 
земј оделци-осигуреници; 

7. Дебар — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните земјо-
делци-осигуреници; 

8. Делчево — 1 делегат од редот на делегати-
те избрани од делегациите на индивидуалните зем-
ј оде лци-осигуреници; 

9. Демир Хисар — 1 делегат од редот на де-
легатите избрани од делегациите на индивидуал-
ните земјоделци-осигуреници; 

10. Кавадарци — 1 делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на индивидуалните 
земјоделци-осигуреници и 1 делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на месните за-
едници ; 

11. Кичево — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните зем-
јо делци-осигуреници ; 

12. Кочани — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните зем-
ј оделци-осигуреници; 

13. Кратово — 1 делегат од редот на делегати-
те избрани од делегациите на индивидуалните зем-
ј оделци-осигуреници; 

14. Крива Паланка — 1 делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на индивидуал-
ните земјоделци-осигуреници; 

15. Крушево — 1 делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на индивидуалните 
земјо де лци-осигуреници; 

16. Куманово — 2 делегати од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на индивидуалните 
земј о делци-осигуреници; 

17. Македонски Брод — 1 делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на индивидуал-
ните земјоделци-осигуреници;. 

18. Охрид — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните земјо-
делци-осигуреници; 

19. Прилеп — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните земјо-
делци-осигуреници и 1 делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на месните заед-
ници; 

20. Пробиштип — 1 делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на индивидуалните 
земј оде лци-осигуреници; 

21. Радовиш — 1 делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на индивидуалните 
земј оде л ци-осигуреници; 

22. Ресен — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на .индивидуалните земјо-
делци-осигуреници; 

23. Свети Николе — 1 делегат од редот на де-
легатите избрани од делегациите на индивидуални-
те земјоделци — осигуреници; 

24. Скопје: 
— општина Гази Баба — 1 делегат од редот на 

делегатите избрани од делегациите на индивидуал-
ните земјоделци-осигуреници и 1 делегат од редот 
на делегатите избрани од делегациите на месните 
заедници; 

— општина Карпош — 1 делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на индивидуал-
ните земјоделци-осигуреници; 

— општина Кисела Вода — 1 делегат од редот 
на делегатите избрани од делегациите на индиви-
дуалните земјоделци — осигуреници — 1 делегат 
од редот на делегатите избрани од делегациите на 
месните заедници; 

— општина Чаир — 1 делегат од редот на де-
легатите избрани од делегациите на индивидуални-
те земјоделци-осигуреници; 

25. Струга — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните зем-
ј оделци-осигуреници; 

26. Струмица — 2 делегати од редот на делега-
тите избрани од делегациите на индивидуалните 
зем ј оде лци-осигуреници; 

27. Тетово — 2 делегати од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните земјо-
делци-осигуреници; 

28. Титов Велес — 2 делегати од редот на де-
легатите избрани од делегациите на индивидуални-
те земјоделци-осигуреници и 1 делегат од редот 
на делегатите избрани од делегациите на месните 
заедници; 

29. Штип — 1 делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на индивидуалните земјо-
делци-осигуреници и 1 делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на месните заедници. 

Во Собранието на Републичката заедница, со-
одветните организации на здружениот труд го де-
легираат следниов број на делегати: 

1. Сложената организација на здружениот труд 
„Југотутун" — Скопје — 1 делегат; 

2. Здружениот земјоделски прехранбен комби-
нат „Македонија" — Скопје — 1 делегат; 

3. Сложената организација на здружениот труд 
„Жито Македонија" — Скопје — 1 делегат; 

4. „Агромеханика" — Скопје и „Агрохемизација" 
— Скопје — 1 делегат; 

5. „Агромакедонија" — Скопје и „Алкалоид" — 
Скопје — 1 делегат. 

Во Собранието на Републичката заедница, дру-
гите заинтересирани организации и заедници го де-
легираат следниов број на делегати: 

1. Деловната заедница „Македонија вино" — 
Скопје и Деловната заедница „Македонија-плод" 
— Ресен — 1 делегат; 

2. Задружниот сојуз на Македонија — Скопје 
и Стопанската комора — Скопје — 1 делегат; 

3. Советот за унапредување на индивидуалното 
земјоделие — Скопје — 1 делегат; 

4. Сојузот на здруженијата на тутунопроизво-
дителите — Скопје — 1 делегат; 

5. Сојузот на здруженијата на земјоделските 
техничари и агрономи — Скопје, Сојузот на иче-
ларските друштва — Скопје и Сојузот на ветери-
нарите — Скопје — 1 делегат; 

6. Институтот за памук —• Струмица и Инсти-
тутот за ориз — Кочани — 1 делегат; 

7. Земјоделскиот факултет — Скопје, Факулте-
тот за ветеринарни работи — Скопје, Институтот 
за полјоделство и градинарство — Скопје, Инсти-
тутот за сточарство — Скопје, Институтот за еконо-
мика и организација во земјоделството — Скопје, Ин-
ститутот за заштита на растенијата — Скопје, Ин-
ститутот за Проучување на почвата — Скопје, Ин-
ститутот за лозарство и винарство — Скопје, Ин-
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ститутот за овоштарство и Факултетското земјодел-
ско стопанство Трубарево — Скопје — 1 делегат. 

Член 4 
Во Комисијата за самоуправна контрола на Ре-

публичката заедница, собранијата на општинските 
заедници делегираат вкупно 7 делегати од редот 
на индивидуалните земјоделци-осигуреници од кои: 
Кочани — 1 делегат, Струмица — 1 делегат, При-
леп — 1 делегат, Струга — 1 делегат, општина 
„Чаир" — Скопје — 1 делегат, Кичево — 1 делегат 
и Охрид — 1 делегат. 

Чден 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-' 

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

Бр. 1/1 
25 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Илија Бошков, е. р. 

343. 
Врз основа на член 49 од Законот за старосно 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ", бр. 15/78), Иницијативниот одбор за вршење 
на подготовките за основање и конституирање на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците, на седница-
та одржана на 23. X. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР 
И ЧЛЕН (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБО-
РИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-

ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Во Изборната комисија за спроведување на из-

борите за делегати во Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за старосно оси-
гурување на земјоделците се именуваат: 

1. За претседател Коста Бутров, 
— за заменик претседател Илија Ра ј ч а е в -

ски; 
2. За секретар Ристо Џерков, 

— за заменик секретар Љупчо Мешков; 
3. За член Ристо Станој ковски, 

— за заменик член Благоја Драгомански. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 2/1 
25 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Илија Бошков, е. р. 

344. 
Врз основа на член 49 од Законот за старосне 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ", бр. 15/78), Иницијативниот одбор за врше-
ње на подготовките за основање и конституирање 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за старосно осигурување на земјоделците, на сед-
ницата одржана на 23. X. 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 

Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за старосно осигурување на земјо-
делците (во натамошниот текст: Собрание на Ре-
публичката заедница) и за избор на делегати во 
Комисијата за самоуправна контрола на Републич-
ката заедница. 

II 

Изборите за делегати во Собранието на Репуб-
личката заедница и Комисијата за самоуправна 
контрола на Републичката заедница ќе се одржат 
до 20 ноември 1978 година. 

III 

Изборот на делегати во Собранието на Репуб-
личката заедница за старосно осигурување на зем-
јоделците ќе се изврши од собранијата на опш-
тинските заедници за старосно осигурување на 
земјоделците и од делегациите за учество во врше-
њето на функциите во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници од областа на социјално-
то осигурување или органите на управување (ра-
ботнички совети) односно извршни органи (изврш-
ни одбори, совети и ел.) во соодветните организа-
ции на здружениот труд и во другите заинтереси-
рани организации и заедници. 

Изборот на делегати во Комисијата за самоуп-
равна контрола на Републичката заедница ќе се 
изврши од собранијата на општинските заедници. 

IV 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 3/1 
25 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Илија Бошков, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ВОЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Воениот суд во Скопје, по правната работа на 
тужителката Државата СФРЈ, ВП 7345 Сплит про-
тив туженикот Беќири Халил од село Порој, сега 
во странство, заради наплатување на регресна ште-
та во износ од 57.250.— динари, му постави на ту-
ж е н и о т привремен застапник потполковник Сашо 
Милан, воен бранител при ВП 5573 Скопје, на ос-
нова на член 84 ст. 2 точка 5 од ЗПП, бидејќи ту-
ж е н и о т се наоѓа во странство со непозната адре-
са, а нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува туженикот во наведената правна работа 
додека тој или неговиот полномошник не се по-
јават пред судот, односно додека органот на стара-
телство не го извести судот дека му поставил ста-
рател. 

Од Воениот суд во Скопје, I П. бр. 13/78. (68) 
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Воениот суд во Скопје ,по правната работа на 
тужителката Државата СФРЈ, ВП 5573 Скопје про-
тив туженикот Микиќ Среќко од село Горње Сви-
ларе, СО Оџак, сега во странство, заради наплату-
вање на регресна штета во износ од 2.000.— ди-
нари, му постави на туженикот привремен застап-
ник потполковник Сашо Милан, воен бранител при 
ВП 5573 Скопје, на основа член 84 ст. 2 точка 5 
Од ЗПП, бидејќи туженикот се наоѓа во странство 
со непозната адреса, а нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува т у ж е н и о т во наведената правна работа се 
додека тој или неговиот полномошник не се по-
јават пред судот, односно додека органот на ста-
рателство не го извести судот дека му поставил 
старател. 

Од Воениот суд во Скопје, I П. бр. 7/78. (69) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје И објавува дека е по-
крената постапка за докажување смртта на Мицо 
Слезенков, бивш активен учесник во Првата свет-
ска војна, за кого се претпоставува дека загинал 
ка ј селото Смоквица, Гевгелиско. 

Се повикува Мицо Слезенков, во колку е жив, 
како и секое друго лице што знае за неговата смрт 
да го извести судот. Во спротивно лицето ќе биде 
прогласено за умрено. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје И — Скопје, Впс. 
бр. 70/78. (бб) 

постави привремен старател кој ќе ги застапува 
нивните права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1198/77 
година. (71) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје 
заведен е спор за развод на брак по тужбата на 
тужителот Делчо Миневски од Скопје, нас. Синге-
лиќ, ул. „Финска" бр. 116, против тужената Ма-
рика Миневска, родена Додева, со непознато мес-
то на живеење. 

Се повикува тужената Марика Миневска да 
се јави во судот или да ја достави својата адреса 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно ќе и се одреди привремен застапник 
кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 297/78. (75) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на татковство по тужбата на тужи-
телот Џемаил Нуредин Ислами од село Јегунов-
це, против тужените: Бајрамка Исмаил Усаини од 
село Југуновце и Меди Усаини од село Теарце, се-
га во СР Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Меди Усаини од село 
Теарце, сега во СР Германија со непозната адреса, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово или во ис-
тиот рок да означи свој полномошник. 

Доколку во одредениот рок не се јави, судот 
на тужениот ќе му постави привремен старател кој 
ќе ги застапува неговите права и интереси во по-
стапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 778/78 
година. (70) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по основ на одржување по тужбата 
на тужителката Благородна Симова Костовска од 
Тетово, ул. „Гоце Делчев" бр. 229 против тужените: 
Деспотовски Марков Јован и Деспотовски Марков 
Александар — Сане, двајцата од Тетово, а сега со 
непознати адреси во САД. Вредноста на спорот не-
определена. 

Се повикуваат тужените Деспотовски Марков 
Јован и Деспотовски Марков Александар — Сане, 
двајцата од Тетово, а сега со непознати адреси во 
САД, да се јават пред овој суд, како и секој кој 
знае за нивната адреса да му јави на судот во рок 
од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот. 
По истекот на овој рок судот на тужените ќе им 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
оспорување на татковство од тужителот Градимир 
Илиевски од село Раотинце, против тужените Крс-
то Атанасов Здравковски и други. Вредност на 
спорот 500,00 динари. 

Бидејќи тужениот Крсто Атанасов З д р а в о в -
ски се наоѓа во странство со непозната адреса, се 
повикува да се јави во судот или пак било кој 
што знае да ја каже неговата адреса во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе 
му се постави привремен старател, кој ќе ги шти-
ти неговите права и интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1040/78 
година. (72) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
по тужбата на тужителот Арифи Џеладин од Те-
тово, против тужениот К а ш и ф Сеадини од Тетово, 
ул „Орце Николов" бр. 2, а сега со непозната ад-
реса во Данска. Вредност на спорот 4.000 н. динари. 

Се повикува тужениот Ќ а т и ф Сеадини во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово или во истиот рок 
да означи свој полномошник. Доколку во опреде-
лениот рок не се јави ниту одреди полномошник, 
преку Центарот за социјална работа — Тетово ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
штити неговите интереси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П. бр. 1279/74 
година. (67) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Општинскиот суд во Струмица се води 
постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
тел ката Селиман Неџип К ј мет од село Црник, Бе-
рово, против тужениот Зекиров Мемед Ибраим, ро-
ден во село Банско, Струмица, со последно место 
на живеење во село Банско, а сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Зекиров Мемед Ибраим 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја 
достави својата точна адреса, лично или писмено, 
или да одреди свој полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка. Во спротивно судот ќе му 
постави привремен старател кој ќе го застапува 
до правосилното окончување на бракоразводниот 
спор. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 
873/77. (73) 

Пред Општинскиот суд во Струмица се води 
постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
телот Балџиев Тодор Ристо од село Секирник, 
Струмичко против тужената Латиновиќ Чедомир 
Анка, родена во село Дренова Главица, Босанска 
Крупа, со последно место на живеење во Апатин, 
а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Латиновиќ Чедомир Ан-
ка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
да ја достави својата точна адреса, лично или 
писмено, или да одреди свој полномошник кој ќе 
ја застапува во оваа постапка. Во спротивно судот 
ќе и постави привремен старател кој ќе ја заста-
пува до правосилното окончување на бракоразвод-
н а ^ спор. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 
78/77. (74) 
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КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на ООЗТ — СТОПАНИ-

СУВАЊЕ СО ШУМИ, во состав на Работната ор-
ганизација — ШИК „Плачковица" — Радовиш 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА РЕИЗБОР НА РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 
ООЗТ — СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

Покрај општите услови, предвидени со Законот 
за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено шумарски факултет, со 
3 години работно искуство; 

— да ја познаваат проблематиката за шумар-
ство и во работата да имаат покажано успех; 

— да поседуваат морално-политички квали- -
тети; 

— да не им е забрането вршење на раководна 
функција. 

Кандидатите треба да ги достават следните до-
кументи: 

— молба таксирана со 4 динари; 
— диплома за завршен шумарски факултет; 
— потврда за работао искуство — стаж во шу-

марство; 
— уверение дека не е под истрага; 
— уверение дека не осудуван. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Конкурсната комисија при ООЗТ, преку 
архивата на ШИК „Плачковица" Радовиш. 

^ к о м п л е т и р а н и молби со потребните докумен-
ти нема да бидат земени во разгледување. 

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена од објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — 
ГЕВГЕЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за испраќање лекари на специјализација по 
следните специјалности: 

— еден по општа медицина; 
— еден по неуропсихијатрија. 
УСЛОВИ: 
— Кандидатите треба да имаат завршено ме-

дицински факултет; 
— да имаат положено стручен испит; 

— да познаваат еден од светските јазици; 
— да имаат поминато на работа во Центарот 

најмалку 4 (четири) години. 
Молбите со потоебните документи да се доста-

вуваат до Советот на Медицинскиот центар — Гев-
гелија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Личниот доход се одредува според Правилни-
кот за распределба на средствата за лични доходи 
и за заедничка потрошувачка. 

Врз основа на член 545 од Законот за здруже-
ниот труд, како и воз основа на член 25 од Стату-
тот на Пионерскиот дом ..Благој Мучето" — Стру-
мица, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДОМОТ 
Покрај општите услови предвидени во член 10 

став 2 од Законот за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд, кандидатите треба да 

ги исполнуваат и посебните услови предвидени во 
Статутот на Пионерскиот дом, а имено: 

1. високо или више образование од просветна 
струка; 

2. работно искуство над 5 години; 
3. да поседува морално-политички квалитети; 
4. да поседува организациони способности. 
Некомллетираните документи нема да бидат 

разгледувани. Личен доход според Самоуправната 
спогодба за распределба на доходот и личните до-
ходи. 

Конкурсот е отворен 15 (петнаесет) дена од де-
нот на неговото објавување. Пријавите со потреб-
ните документи се доставуваат до Работната заед-
ница на Пионерскиот дом „Благој Мучето" — Стру-
мица. 

Врз основа на член 41 од Статутот на Специ-
јалната детска болница — Охрид, а согласно Про-
грамата за потребите од специјализација на висо-
костручните и другите медицински работници и 
Одлуката бр. 413 од 9. 10. 1978 година на Советот 
на Специјалната детска болница — Охрид 

с е р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА УПАТУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА: 
— ЕДЕН ЛЕКАР ПО СПЕЦИЈАЛНОСТА 

ПЕДИЈАТРИЈА 

Кандидатите, покрај општите услови предви-
дени за специјализација, треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

— завршен задолжителен лекарски стаж, 
— положен стручен испит, 
— познавање на еден странски јазик. 
Предност имаат работниците вработени при 

Специјалната детска болница — Охрид. 
Личниот доход на кандидатот кој ќе биде упа-

тен на специјализација ќе се исплатува според 
Правилникот за распределба на средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка на Специ-
јалната детска болница — Охрид. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребната документација се до-
ставуваат до Советот на Специјалната детска бол-
ница — Охрид. 

Конкурсната комисија за распишување и спро-
ведување на конкурс за именување индивидуален 
работоводен орган — директор на Центарот за со-
цијална работа — Гевгелија, врз основа на член 53 
од Статутот на Центарот за социјална работа — 
Гевгелија, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН — ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА — ГЕВГЕЛИЈА 

УСЛОВИ: 
1. висока или виша школа за социјални ра-

ботници ; 
2. да има работно искуство повеќе од три го-

дини во струката; 
3. да не е осудуван за кривични дела; 
4. да има организациони способности и морал-

но-политички квалитети. 
Предност има оној кандидат кој најповеќе ги 

исполнува условите и во својата работа се истак-
нува со организаторски способности. 

Заинтересираните кандидати потребната доку-
ментација ја доставуваат до Конкурсната комисија. 

^благовремено доставената и некомплетира-
ната документација нема да биде разгледувана. 

Конкурсот е отворен петнаесет дена од денот 
на објавувањето. 
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Врз основа на член 12 од Законот за органите 
за водење на постапката за прекршоци („Службен 
весник на СРМ", бр. 36/73) Собранието на општи-
на Радовиш 

О Б Ј А В У В А 

ДЕКА КЕ ВРШИ ИЗБОР НА СУДИЈА ЗА ПРЕ-
КРШОЦИ ВО РАДОВИШ 

За судија за прекршоци може да се пријави 
лице кое, покрај општите услови за засновање ра-
ботен однос, ги исполнува и следните услови: 

— да е државјанин на СФРЈ; 
— да е дипломиран правник; 
— да има положен правосуден испит, испит за 

судија за прекршоци, или без испит но најмалку 
да има две години управна или .судска практика 
или да бил на правни работи во ОЗТ и ел.; 

— да има работно искуство и морално-поли-
тички квалитети за вршење на функцијата судија 
за прекршоци. 

Заинтересираните лица можат да се пријават 
до Собранието на општината Радовиш — Комиси-
ја за прашања на изборите и именувањата во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на објавата 
во „Службен весник на СРМ". 

„ Југокомерциј а" 
ца — Скопје 

Нови Сад, Деловна едини-

— да е лекар специјалист ортопед; 
— да е наставник на Медицинскиот факултет; 
— да има 6 години работно искуство на рако-

водни работи и работни задачи; 
— да поседува морално-политички квалитети; 
— да нема пречки за вршење на работи и ра-

ботни задачи според чл. 511 од Законот за здру-
жениот труд; 

— да понуди програма за развој и извршува-
ње на поставените програмски цели. 

Извршување на работите и работните задачи е 
реизборно, а мандатот на извршителот изнесува 4 
години. 

Личниот доход се определува согласно Пра-
вилникот за распределба на личните доходи и за-
едничката потрошувачка. 

Пријави на конкурсот, со докази за исполну-
вање на претходните услови, се доставуваат до 
Конкурсната комисија на ООЗТ Клиника за орто-
педски болести во рок од 30 дена од денот на рас-
пишувањето на конкурсот. 

Изборот на директор ќе се изврши во рок од 
30 дена по завршувањето на рокот за пријавување 
на конкурсот, а за донесената одлука кандидатите 
ќе бидат известени во рок од 10 дена по изборот. 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ 
МЕСТА 

,1. Референт — комерцијалист, слободни ра-
ботни места четири; 

2. Самостоен комерцијален референт, слободни 
работни места три; 

3. Финансиски работник, слободни работни мес-
та две; 

4. Магационер, слободно работно место едно; 
5. Кафе-куварка, слободно работно место едно. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
Под точка 1 — да има завршена ССС и да има 

работно искуство во комерција најмалку три го-
дини; 

Под точка 2 — да има ВСС со две години ра-
ботно искуство или ССС со шест години работно 
искуство; 

Под точка 3 — да има ВСС со две години ра-
ботно искуство или ССС со шест години работно 
искуство (економска); 

Под точка 4 — да има ССС и три години ра-
ботно искуство; 

Под точка 5 — да има НОС со три години ра-
ботно искуство. 

Молбите со комплетираните документи да се 
доставуваат на адреса: „Југокомерција", ул. „12 
Ударна бригада" бб, нас. Лисиче, Скопје. 

Конкурсот е отворен до пополнувањето на ра-
ботните места. 

Врз основа на чл. 46 од Законот за избор на 
органите на управување и на другите органи во 
организациите на здружениот труд, Советот на 
ООЗТ Клиника за ортопедски болести при ОЗТ 
Медицински факултет во Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА Р13ВРШИТЕЛ НА 
РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ 

ДИРЕКТОР НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
Кандидатите за директор, покрај општите ус-

лови, треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

ФЕНИ — Рудници и индустрија за никел, че-
лик и антимон — Кавадарци, врз основа на Пра-
вилникот за начинот и постапката за отстапување 
изградба на инвестициони објекти („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/74), 

о б ј а в у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ОБЈЕКТ „ГЛАВЕН ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ЗА 

РУДА „РУДНИК — ТОПИЛНИЦА" 
1. Предмет на отстапувањето се градежните ра-

бови, изработка и монтажа на челичната конструк-
ција, монтажа на погонската и останатата опрема, 
транспортниот систем и др. 

2. Ориентациона вредност на инвестиционите 
работи на објектот изнесува 250 ООО ООО дин. 

3. вид и обим на работите кои треба да бидат 
изведени и тоа: 

— Градежни работи: 
— ископи сса 600 ООО м3 

— насипи сса 400 ООО м3 

— фундаменти сса 18 ООО м3 

— сервисен пат сса 36 км х 3 м 
— пристапни патишта според проектот 
>— тунел 1-. = 407 м. Р = 9 м2 

— челична и мостовна конструкција 
(изработка и монтажа) 4.000 тона 

—• монтажа на погонска и останата опрема на 
транспортниот систем. 

— Електрика: 
— изградба на 35 КУ далековод девет 

трафостаници Л. = 36 км 
— електрично осветление, уземление и гро-

мобранска заштита на девет погонски станици — 
според проектот. 

4. Рок за завршување на работите е како сле-
дува: 

— градежни работи — 8 месеци, 
— тунел — 4 месеци, 
— изработка и монтажа на чел. конст. — 6 

месеци, 
— електро работи — 9 месеци, 
— монтажа на опрема —< 5 месеци. 
5. Заинтересираните изведувачи — ОЗТ подне-

суваат пријави во писмена форма со напомена за 
учество на конкурсот. 

6. Пријавата за учество на конкурсот треба 
да ги содржи следните податоци: 

а) полн назив на ОЗТ и точна адреса, 
б) податоци за квалификационата структура на 

вработените, 

1 ноември 1978 
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в) податоци за техничката опременост на ОЗТ, 
г) податоци за капацитетот (работна сила и 

структура, опрема) која ќе биде ангажирана 
за изведување на инвестициониот објект, 

д) податоци и список на изведувани слични 
работи, 

ѓ) за кој вид на изведувачки работи конкурира, 
е) можности и услови на кредитирање. 
7. Подносителот на пријавата должен е да под-

несе доказ (регистрација) дека е овластен за изве-
дување на работи на инвестициони објекти од овој 
вид. 

8. Краен рок за поднесување на пријави е 10 
(десет) дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

9. Одлука за оценка за подобност ќе донесе 
комисијата во рок од 5 дена по истекот на рокот 
за пријавување. 

10. Претставниците на изведувачките ОЗТ кои 
поднеле пријави должни се на стручната комисија 
да и ги предадат своите писмени овластувања за 
застапување.; 

11. Нема да се земат во разгледување неком-
плетните пријави и пријавите кои се доставени 
по истекот на определениот рок. 

12. Изведувачките ОЗТ кои ќе бидат оценети 
како подобни должни се во рок од 30 дена од денот 
на приемот на одлуката да ги достават своите 
понуди., 

Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

13. Отстапувањето на работите ќе се изврши 
под условите определени со овој конкурс, инвес-
тиционо-техничката документација, општите услови 
за договарање и градење на инвестициони објекти, 
како и посебните услови на инвеститорот. 

14. Во времетраењето на конкурсот заинтереси-
раните можат да извршат увид на расположивата 
инвестиционо-техничка документација, секој рабо-
тен ден од 10—12 часот во просториите на инвес-
титорот во Кавадарци. 

15. За одлуката за избор на најповолен пону-
дувач ќе бидат известени сите учесници во рок од 
10 (десет) дена од денот на истекот на конкурсот. 

Рудници и индустрија за никел, челик и анти-
мон ФЕНИ — Кавадарци, врз основа на Правил-
никот за начинот и -постапката за отстапување 
на изградба на инвестициони објекти („Сл. весник 
на СРМ", број 24/74), 

о б ј а в у в а 

К О Н К У Р С 
ЗА ПОДОБНОСТА НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНАТА РАСКРИВКА НА ПОВРШИНСКИОТ КОП 

НА РУДНИК „РЖАНОВО" — КАВАДАРЦИ 

1. Предмет на отстапување се рударските ра-
боти на инвестиционата раскривка, пристапните 
патишта до ја ловиштата и припремање на етажи 
за експлоатација, кои ќе се работат на површин-
скиот коп Ржаново — Кавадарци. 

2. Со инвестиционата раскривка е зафатено 
1300 000 м3 јаловина и пристапни патишта во 
вкупна должина од сса 3 км. 

3. Рок за завршување на работите на инвес-
тиционата раскривка е 12 (дванаесет) месеци. 

4. Заинтересираните изведувачи — ОЗТ под-
несуваат пријави во писмена форма со напомена за 
учество на конкурс. 

5. Пријавата за учество на конкурсот треба да 
ги содржи следните податоци: 

— полн назив на ОЗТ и точна адреса, 
— податоци за квалификационата структура на 

вработените, 
— податоци за техничката опременост на ОЗТ, 
— податоци за капацитетите (работна сила и 

структура, рударска опрема) кои ќе бидат 
ангажирани за изведување на инвестици-
ониот објект. 

— податоци и список на изведени слични об-
јекти — референци 

— извод од завршната сметка за 1976 и 1977 
година и успехот на работењето, 

— можности за кредитирање на работите од 
страна на изведувачот, 

— подносителот на пријавата е должен да под-
несе доказ (регистрација) дека е овластен за 
изведување на инвестициони објекти од овој 
вид. 

6. Краен рок за поднесување на пријави е 7 
(седум) дена од денот на објавувањето на овој 
конкурс. 

7. Одлука за оценка за подобност ќе донесе 
комисијата во рок од 5 дена по истекот на рокот 
за пријавување., 

8. Претставниците на изведувачките ОЗТ кои 
поднеле пријави се должни на стручната комисија 
да и ги предадат своите писмени овластувања за 
застапување. 

9 Нема да се земат во разгледување неком-
плетни пријави и пријави кои се доставени по 
истекот на определениот рок, 

10. Конкурсот ќе се одржи во колку пристигнат 
најмалку две пријави. Отсуството на претставни-
ците не го одложува одржувањето на конкурсот. 

11. Изведувачките ОЗТ кои ќе бидат оценети 
како подобни, се должни во рок од 30 дена од денот 
на приемот на одлуката да ги достават своите 
понуди, врз основа на лицитациониот елаборат кој 
ќе го добијат од инвеститорот. 

Секој изведувач може да достави по една 
понуда. 

12. Отстапување на работите ќе се изврши под 
условите определени со овој конкурс, инвестиционо-
техничката документација, општите услови за дого-
варање и градење на инвестициони објекти, како 
и посебните услови на инвеститорот. 

13. Во времето на траењето на конкурсот заин-
тересираните можат да извршат увид на распо-
ложивата инвестиционо-техничка документација 
секој работен ден од 7—15 часот во просториите 
на инвеститорот во Кавадарци. 

14. За одлуката за избор на најподобни пону-
дувачи ќе бидат известени сите учесници во рок 
од 10 дена од денот на истекот на Конкурсот. 

15. Понудите подносителите да ги достават на 
следната адреса: 

Рудници и индустрија за никел, челик и анти-
мон ФЕНИ — сектор рудник Ржаново, ул. „Шишка" 
бб —Кавадарци. 

Врз основа член 65 од Статутот на Работнич-
киот универзитет „Професор М и ј а л к о в и ћ —Кума-
ново, Собирот на работниците 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА (РЕИЗБОР) 

Покрај општите услови кандидатот треба да 
ги исполнува и следните посебни услови: 

1. да има завршено природно-математички или 
филозофски факултет — наставен смер; 

2. да има најмалку 6 години работно искуство 
во областите на образованието на возрасните; 

3. да поседува позитивни морално-политички 
квалитети и а ф и р м и р а н о ^ на полето на самоупра-
вувањетоа 

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Кон пријавата кандидатите треба да ги при-
ложат и следните документи: 

— диплома за завршен факултет, 
— доказ за работно искуство, 
— кратка биографија и 
— уверение дека не е под истрага. 
Некомплетните документи нема да бидат земени 

во разгледување. 
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Работничкиот совет на ООЗТ Болничко-диспан-
зерска дејност на Медицински центар — Куманово 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ (РЕИЗБОР) НА: 
Раководител-началник на хируршко одделение — 1 
У с л о в и : 

Покрај општите услови предвидени во Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат посебните ус-
лови: 

— да имаат завршен медицински факултет, по-
ложен специјалистички испит по општа хирургија 
со 5 години работно искуство. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен БОСНИЌ на СРМ" — Скопје. 

Молбите со потребна документација се адреси-
раат и доставуваат до Советот на ООЗТ Болничко-
диспанзерска дејност на Медицински центар — 
Куманово, соба број 39. (474) 

Врз основа на Одлуката на Работничкиот совет 
на ОЗТ „Бреза" Жировница, бр. 03-294/2 од 04. 10. 
1978 година, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР НА РАБОТНИЦИ НА РАБО-
ТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ СО ПОСЕБНИ ОВЛАС-
ТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ ВО ОЗТ „БРЕЗА" — 

ЖИРОВНИЦА, И ТОА: 
1. Шеф на општа и правна служба, 
2. Шеф на комерцијална служба, 
3. Шеф на сметководство, 
4. Раководител на пилана. 
Покрај условите пропишани со Законот, канди-

датите треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

а) За работното место под ред. бр. 1: висока 
стручна подготовка од правна насока, 

— 1 (една) година работно искуство; 
— морално-политички квалитети; 
б) За работното место под ред. бр. 2: виша 

стручна подготовка од економска насока со 
2 год. работно искуство, или средна стручна 
подготовка од економска насока со 4 години 
работно искуство; 

— морално-политички квалитети; 
в) За работното место под ред. бр. 3: виша 

стручна подготовка од книговодствена насока 
со 2 години работно искуство, или средна 
стручна подготвха од економска насока со 
4 години работно искуство; 

— морално-политички квалитети; 
г) За работното место под ред. бр. 4: висока 

стручна подготовка, со 1 год. работно искус-
тво, виша стручна подготовка со 2 години 
раб. искуство или средна стручна подготовка 
со 3 години работно искуство — дрвопрера-
ботувачка или шумарска насока; 

— морално-политички квалитети. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а заинте-
ресираните кандидати пријавите (со 10 дин. таксени 
марки) со доказите за другите услови да ги доста-
вуваат до: ОЗТ „Бреза" — Жировница — За Кон-
курсната комисија, 91255 Жировница. 

Стан не е обезбеден. 
Некомплетираните документи нема да се раз-

гледуваат. (473) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", бр. 10/76, 30/77 
и 36/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија 

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР — РЕИЗБОР НА СУДИИ 
ВО СЛЕДНИТЕ ОКРУЖНИ СУДОВИ: 

— Окружен суд Скопје тројца судии, реизбор. 
— Окружен суд Битола двајца судии, реизбор. 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите од член 74 став 1 од Законот за редов-
ните судови, пријавите со биографски податоци и 
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податоци за движењето 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. 

Врз основа на член 78 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ", бр. 10/76), 
Собранието на општина Кочани 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на еден судија во Општин-

скиот суд — Кочани (реизбор) 
Кандидатите за споменатото работно место тре-

ба да ги исполнуваат условите предвидени во член 
74 од Законот за редовните судови („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 10/76). 

Пријавите со документите за докажување на 
исполнувањето на условите, заинтересираните кан-
дидати да ги достават до Комисијата за избор и 
именување на Собранието на општината Кочани, во 
рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на 
објавувањето. (475) 

СОДРЖИНА 
Страна 

460. Одлука за висината на надоместокот за 
вршење задолжителна здравствена кон-
трола на растенијата кои се извезуваат 897 

461. Одлука за изменување на Одлуката за 
условите за одобрување кредити за стан-
бена изградба на функционерите — — 897 

462. Решение за утврдување престанување на 
функцијата претседател, секретар и чле-
нови и за именување претседател, секре-
тар и членови на Републичкиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата 897 

463. Решение за повторно именување помош-
ник на Републичкиот секретар за наука 
и образование — — — — — — — 898 

464. Упатство за начинот на водење евиден-
ција за корисниците на материјално 
обезбедување — учесници во Народноос-
лободителната војна и за потрошените 
средства — — — — — — — — 898 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

339. Општествен договор за рационализација 
на станбената изградба во Социјалистич-
ка Република Македонија — — — — 900 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
Битола 

340. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците за 1978 го-
дина _ _ _ _ _ _ _ _ _ 903 
Скопје 

341. Одлука за ослободување од обврска за 
уплата на придонес од доход на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита за период јул и-де-
кември 1978 година — — — — — — 904 

342. Одлука за бројот и составот на делегати-
те и делегатските единици за избор на 
делегати во Собранието и во Комисијата 
за самоуправна контрола на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците 904 

343. Одлука за именување на претседател, 
секретар и член (и нивни заменици) на 
изборната комисија за спроведување на 
изборите за делегати во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна за-
едница за старосно осигурување на зем-
јоделците — — — — — — — — 906 

344. Решение за распишување на избори за 
избор на делегати во Собранието на Ре -
публичката самоуправна интересна заед-
ница за старосно осигурување на земјо-
делците — — — — — — — — — 906 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа од печат 
ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

од д-р Владимир Митков, професор на Правниот факултет во Скопје. 
Рецензент: проф. Евгени Димитров. 
Во книгата е опфатена целокупната материја предвидена со наставната про-

грама на Правниот факултет во Скопје, по предметот Комунален систем и комунална 
политика. Овој труд на авторот претставува еден прилог во напорите за натамошен раз-
виток на науката на комуналниот систем и комуналната политика. Во него обработената 
материја е систематизирана во увод и пет дела. УБОДОТ е посветен на комуналниот 
систем и комуналната политика како научна и наставна дисциплина, првиот дел на тео-
ретските проблеми за изучување на комуналниот систем и локалната самоуправа, вториот 
дел на поимот, развитокот и современите облици на локалната самоуправа, третиот и 
четвртиот дел на развитокот на комуналниот систем и на современиот комунален систем 
во СФР Југославија, и петтиот дел на кому налната политика. 

Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на студентите на Прав-
ниот факултет кои добиваат целосен учебник по предметот Комунален систем и комунал-
на политика, туку и на сите други што про јавуваат интерес за проблемите на комунал-
ниот систем и современиот комунален систем во СФР Југославија. 

Цената е 200 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

со предговор, судска практика и со предметен регистар 
— второ допол нето издание — 

Ова второ дополнето издание на Збирката, првото е исцрпено, е усогласено со 
сите измени и дополнувања извршени во периодот 1976/77 година, дополнето е со новите 
прописи излезени во овој период, а е збогатено и со објавување на одлуки од судската 
практика и објавената литература во перио дот 1973—1977 година. 

Целта на збирката е да ја олесни примената на законите и другите прописи. 
Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што ги решаваат проб-
лемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите 
па управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите, како и на гра-
ѓаните и студентите. 

Збирката ја приготвил: д-р Миле Хаџи Василев, професор на Правниот фа-
култет во Скопје. 

Цената е 65 динари. 
Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија: 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје. 
Рецензија и предговор: проф. днр Јован ѓорѓевиќ. 
Цената е 90 динари. 

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ 
во една книга 

Цената е 50 динари. 
Збирка на новите кривични закони 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со ек спозе 
Цената е 60 динари. 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Цената е 62 динари. 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и упатства за примена во практиката 
Цената е 100 динари. 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
со об јас ну вања 

Цената е 120 динари. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

Цената е 30 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

со обрасци и прилози 
Цената е 35 динари. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА 
за периодот од 1976 до 1980 година 

Цената е 45 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 

МАКЕДОНИЈА 
Цената е 150 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД 

НА МАКЕДОНИЈА 
Цената е 50 динари. 
Порачки прима Претплатата слу жба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, 

пешт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро-сметка 40100-603-12498 кај Службата на оп-
штественото книговодство — Скопје. 

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 

Службата на општественото книговодство. Пе чат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


