
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 25 декември 1972 
С к о п ј е 

Број 44 Год. ХХVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

409. 
Врз основа на член 71 став 2, а во врска со 

член 270 од Деловникот на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 13 де-
кември 1972 година, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ПО ПОВОД АНТИСЛОВЕНЕЧКАТА И 

АНТИЈУГОСЛОВЕНСКАТА КАМПАЊА 
ВО АВСТРИЈА 

Македонскиот народ и народностите во Соци-
јалистичка Република Македонија заедно со сло-
венечкиот, хрватскиот и другите народи и народ-
ности во Југославија, му даваат целосна поддршка 
на словенечкото и хрватското малцинство во Ав-
стрија во борбата за опстанок и обезбедување на 
правата за непречен национален развиток. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија изразувајќи ги стремежите на македон-
скиот народ и народностите во Социјалистичка Ре-
публика Македонија ги поддржува мерките и ста-
вовите на Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани преземени за заштита на националните права 
на словенечкото и хрватското малцинство во Ав-
стрија предвидени со меѓудржавната спогодба со 
Австрија. 

Тргнувајќи од усвоената политика на нашата 
земја за добрососедски односи со сите земји во кои 
малцинствата треба да претставуваат мост на при-
јателство меѓу соседите и поучен од борбата за 
својата национална слобода, македонскиот народ, 
кој во својата макотрпна историја го почувствувал 
и се уште го чувствува односот спрема своето на-
ционално малцинство во соседните земји, со посеб-
но внимание ја следи борбата на словенечкото и 
хрватското малцинство во Австрија за свои нацио-
нални права против теророт на неонацистичките и 
шовинистичките елементи во оваа земја. 

Истакнувајќи ја опасноста што во себе ја носи 
агресивната активност на неонацистичките и шо-
винистичките организации во Австрија по рамно-
правната и добрососедска соработка меѓу двете со-
седски земји, македонскиот народ ја дели загри-
женоста на целокупната југословенска јавност за 
положбата на словенечкото и хрватското национал-
но малцинство во Австрија и за развојот на одно-
сите меѓу двете земји. 

Раководејќи се од желбата за развој на прија-
телските и добрососедските односи меѓу земјите и 
народите, нашите народи очекуваат австриската 
влада да ги изврши своите обврски предвидени со 
одредбите на меѓудржавната спогодба и да му ги 
обезбеди сите права на словенечкото и хрватското 
малцинство за непречен национален развиток. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2927 
14 декември 1972 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

410. 
Врз основа на член 71 став 2, а во врска со 

член 270 од Деловникот на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на заеднич-
ката седница на сите собори, одржана на 13 де-
кември 1972 година, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ПО ПОВОД ПРЕГОВОРИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
СПОГОДБА ЗА ОКОНЧУВАЊЕ НА ВОЈНАТА 

ВО ВИЕТНАМ 

Тргнувајќи од ошнтопознатите принципи на 
надворешната политика на нашата земја за неза-
висност на народите, меѓународна соработка, за мир 
во светот и немешање во внатрешните работи на 
други земји, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија му дава целосна поддршка на 
виетнамскиот народ во неговата праведна борба за 
слобода и независност. 

Во моментот кога заинтересираните страни во-
дат преговори за потпишување спогодба за окон-
чување на војната во Виетнам, Собранието на СРМ 
ги поддржува напорите на Владата на Демократска 
Република Виетнам и на Привремената револуцио-
нерна влада на Јужен Виетнам во изнаоѓањето ре-
шенија за окончување на војната. 

Македонскиот народ и народностите во Соција-
листичка Република Македонија заедно со другите 
народи и народности во Југославија очекуваат дека 
Владата на САД ќе ги почитува веќе 'постигнатите 
спогодби во поранешните преговори и во најскоро 
време ќе ја потпише мировната спогодба за окон-
чување на војната во Виетнам. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2928 
14 декември 1972 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

411. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВНИТЕ 

ПРИРЕДБИ 

Се прогласува Законот за јавните собири и 
јавните приредби, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 декември 1972 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 13 декември 1972 година. 

Број 03-2968 
14 декември 1972 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВНИТЕ 

ПРИРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на оствару-

ваше слободата на јавното собирање загарантирана 
со Уставот. 

Член 2 
Слободата на свикувањето и одржувањето на 

јавни собири и јавни приредби (собир) може да се 
ограничи само во случаите предвидени со овој 
закон. 

Член 3 
Свикувачот на собирот е должен да го пријави 

собирот кога има намера да го одржи на плоштад, 
улица или на друго место на кое се врши ја-
вен сообраќај, како и во други случаи кога е тоа 
предвидено со закон. 

Во случаите од претходниот став свикувачот 
на собирот е должен да го пријави одржувањето на 
собирот најдоцна 48 часа пред времето за кое е за-
кажан собирот, и во пријавата да го наведе вре-
мето, местото, целта и мерките што ќе ги презема 
заради одржување на редот на собирот. 

Свикувачот на собирот го пријавува одржува-
њето на собирот на општинскиот орган за внатреш-
ни работи на чие подрачје има намера да го одр-
жи собирот. 

Член 4 
Странци можат дд свикаат и одржат собир само 

по претходно одобрение од надлежниот општински 
орган за внатрешни работи. 

Член 5 
Собир не може да свика лице спрема кое со 

правосилна пресуда е изречена мерка на безбед-
ност забрана на јавно истапување. 

Член 6 
Свикувачот и организаторот на собирот се дол-

жни да обезбедат одржување ред на собирот и за 
таа цел да организираат редарска служба. 

Свикувачот и организаторот на собирот се дол-
жни да го прекинат одржувањето на собирот ако 
дојде до безредие со кое се загрозува безбедноста 
на луѓето или имотот, јавниот ред и мир или без-
бедноста на сообраќајот. 

Во случаите од претходниот став свикувачот и 
организаторот на собирот се должни веднаш да го 
известат надлежниот општински орган за внатреш-
ни работи. 

Член 7 
Надлежниот општински орган за внатрешни 

работи е должен да овозможи непречено одржување 
на собирот. 

Член 8 
Собирот ќе се забрани пред почнувањето одно-

сно за време на одржувањето ако е свикан заради 
вршење на активности односно ако на него се про-
јавува активност насочена кон: 

1. уривање на основите на социјалистичкото де-
мократско уредување утврдено со Уставот; 

2. разгорување на национална, расна или вер-
ска омраза или нетрпеливост; 

3. загрозување на мирот, рамноправната меѓу-
народна соработка или независноста на земјата; 

4. вршење на кривични дела или поттикнување 
на вршење на кривични дела. 

Одржувањето на собирот ќе се забрани и ако 
на собирот се нарушува јавниот ред или се навре-
дува јавниот морал. 

Одржувањето на собирот ќе се забрани и кога 
тоа го бара органот на управата надлежен за за-
штита на здравјето во границите на овластувањата 
утврдени со закон. 

Одржувањето на собирот може да се забрани и 
ако основано може да се очекува дека на собирот 
ќе биде нарушен јавниот ред и мир, или ќе биде 
загрозена личната сигурност или животот на лу-
ѓето или имотот, или дека со одржувањето на со-
бирот ќе се оневозможи нормалниот јавен сообра-
ќај, а свикувачот или организаторот на собирот од-
носно надлежниот општински орган за внатрешни 
работи не е во можност благовремено да обезбеди 
ред на собирот односно нормален јавен сообраќај. 

Член 9 
Решението за забрана на одржувањето на со-

бирот го донесува општинскиот орган за внатреш-
ни работи на чие подрачје треба да се одржи со-
бирот. 

За забраната на одржувањето на пријавениот 
собир надлежниот орган е должен да го извести 
свикувачот најдоцна 24 часа пред времето за кое 
е закажан собирот. 

Жалбата на решението за забрана не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Член 10 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок правното лице: 
1. ако одржува собир без претходно пријаву-

вање кога пријавувањето е задолжително (член 3 
став 1); 

2. ако не преземе мерки за одржување на ре-
дот на собирот (член 6 став 1); 

3. ако не го прекине одржувањето на собирот 
на кој дошло до безредие или ако веднаш не го 
извести за тоа надлежниот општински орган за 
внатрешни работи (член 6 став 2 и 3). 

За прекршокот од претходниот став ќе се каз-
ни и одговорното лице во правното лице со па-
рична казна до 500 динари. 

Член 11 
Со парична казна до 500 динари или со казна 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок свику-
вачот или организаторот: 

1. ако одржува собир без претходно пријаву-
вање кота пријавувањето е задолжително (член 3 
став 1); 

2. ако не презел мерки за одржување редот на 
собирот (член 6, став 1); 

3. ако не го прекине одржувањето на собирот 
на кој дошло до безредие или ако веднаш не го из-
вести за тоа надлежниот општински орган за вна-
трешни работи (член 6 став 2 и 3). 

Со казната од претходниот став ќе се казни за 
прекршок и странец кој одржува собир без одобре-
ние (член 4). 

Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

412. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ 
Се прогласува Законот за јавни споменици, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 декември 1972 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 13 декември 1972 година. 

Број 03-2994 Претседател 
14 декември 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ 

I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Јавни споменици во смисла на овој закон се 

споменици и спомен-одбележувања. 
Споменици и спомен-одбележувања се спомен-

објекти со уметничка вредност, кои со својата со-
држина, ознаки и функционалност одбележуваат 
настани или личности од историјата и културата 
на македонскиот народ, народностите и етничките 
групи во СРМ, односно од историјата и културата 
на другите народи и народности на Југославија, 
меѓународното работничко движење и културната 
историја воопшто. 

Член 2 
Спомениците и спомен-одбележувањата се по-

дигаат, чуваат и одржуваат под условите и на на-
чинот предвидени со овој закон. 

Член 3 
Споменици се подигаат врз основа на програма. 
Програмата за подигање споменици содржи 

особено: 
— приоритетна листа на настани и личности 

кои во Социјалистичка Република Македонија тре-
ба да бидат одбележани со споменик; 

— видот на споменичкото одбележување; 
— населените места во кои одделни настани 

или личности треба да бидат одбележани со спо-
меник. 

Програмата ја изготвува и донесува Републич-
ката комисија за споменици, а ја потврдува Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 4 
Спомениците имаат својство на споменици на 

културата. 
Член 5 

При подигањето на спомениците и спомен-од-
бележувањата сходно се применуваат одредбите за 
изградба на инвестициони објекти во стопанството, 
општествениот стандард и комуналните дејности, 
како и прописите за просторното планирање. 

Член 6 
Споменик и спомен-одбележување можат да 

подигаат општествено-политичките заедници, орга-
низациите на здружен труд, општествено-политич-
ките организации и здруженијата на граѓаните 
(нарачувачи). 

Нарачувани за подигање на споменици и спо-
мен-одбележувања можат да брадат и група граѓани 
или поединци. 

Член 7 
Заради обезбедување единствени критериуми, 

како и заради насочување и координирање на по-
дигањето на споменици и спомен-одбележувања во 
состав на Републичкиот секретаријат за култура се 
образува Републичка комисија за споменици (Ре-
публичка комисија). 

Општините можат да образуваат комисии за 
споменици на кои им се доверува вршење на од-
делни работи во врска со подигањето на спомени-
ците и спомен-одбележувањата на нивните под-
рачја (општински комисии). 

Член 8 
Републичката комисиј а: 
— ги разгледува општите прашања во врска со 

подигањето на спомениците и спомен-одбележува-
њата; 

— изготвува и донесува програма за подигање 
на споменици; 

— дава согласност за подигање на споменици; 
— донесува деловник за својата работа. 

Член 9 
Стручните и административните работи на Ре-

публичката комисија ги врши Републичкиот се-
кретаријат за култура. 

II 
ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕНИЦИ И 

СПОМЕН-ОДБЕЛЕЖУВАЊА 

Член 10 
Нарачувачот е должен за подигање на споме-

ник да прибави согласност од Републичката ко-
мисија. 

Кон барањето на согласност нарачувачот до-
ставува програма за изградба на споменик, која 
содржи особено: историска документација со опре-
делување на темата за обликување, податоци за ви-
дот, локацијата и просторното вклопување на спо-
меникот, текстот што ќе стои на нив и други по-
датоци потребни за оценување на општествената 
оправданост за подигањето на споменикот. 

Кон барањето на согласност за подигање на 
споменик нарачувачот е должен да достави и ми-
слење од општинската комисија односно од оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на културата. 

Член 11 
За подигање на споменик и спомен-одбележу-

вања одобрение издава органот на управата надле-
жен за работите на урбанизмот на собранието на 
општината на чие подрачје ќе се подигне споме-
никот односно спомен-од бе л ежу в а њ ето. 

Кон барањето за издавање одобрение нарачу-
вачот поднесува програма за изградба на споме-
никот односно спомен-одбележувањето, согласност 
од Републичката комисија и гаранција дека се 
обезбедени материјални средства за нивното поди-
гање. 

Член 12 
Органот од член 11 ќе го одбие барањето на 

нарачувачот ако подигањето на споменикот и спо-
мен-одбележувањето не е во согласност со урбани-
стичкиот план за населеното место, односно со од-
луката на собранието на општината што го заме-
нува урбанистичкиот план, како и кога не е доста-
вена документацијата од став 2 на член 11. 

Член 13 
За подигање на споменик за кој е издадено 

одобрение во смисла на член 11 нарачувачот рас-
пишува конкурс за изработка на идеен проект. 

По исклучок, на барање на нарачувачот Репуб-
личката комисија при давањето на согласност мо-
же да одлучи за подигање споменик да не се рас-
пише конкурс. 

Член 14 
Конкурсот за изработка на идеен проект за по-

дигање споменик се објавува во дневниот печат. 

Член 15 
Конкурсот за изработка на идеен проект за по-

дигање споменик го спроведува конкурсна коми-
сија. која одлучува за приемот на идејниот проект. 

За приемот на идејниот проект за подигање 
споменик за кој не се распишува конкурс одлучува 
стручна комисија. 

Членовите на конкурсната односно стручната 
комисија ги именува нарачувачот од редот на ис-
такнати архитекти, скулптори, сликари, историча-
ри на уметноста и други општествени работници. 
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Член 16 
Нарачувачот е должен да го изложи конкур-

сниот материјал. 
Член 17 

И во случаите кога не е предвидено јавно рас-
пишување на конкурс нарачувачот е должен идеј-
ниот проект да го изложи. 

Член 18 
Одлуката на конкурсната односно стручната ко-

мисија се објавува во службеното гласило на оп-
штествено-политичката заедница и дневниот печат. 

Член 19 
Изведбата на споменик или спомен-одбележу-

вање може, според видот, да се довери на архи-
текти, скулптори, сликари или други уметници или 
организации на здружен труд (изведувачи). 

Член 20 
Приемот на споменик и спомен-одбележување-

то го врши конкурсната, односно стручната коми-
сија. 

Член 21 
Органот од член 11 ќе го одземе издаденото 

одобрение ако при изведувањето на споменикот или 
спомен-одбележувањето се отстапува од програмата 
врз основа на која е издадено одобрението и ќе му 
нареди на нарачувачот во определен рок подигна-
тото да го отстрани односно да го урне. 

Органот од претходниот став ќе нареди нара-
чувачот во определен рок да го отстрани односно 
да го урне споменикот или спомен-одбележувањето 
ако тие се подигнати без одобрение. 

Во случаите од претходните ставови органот ќе 
преземе мерки за отстранување односно урнување, 
ако нарачувачот тоа не го стори во определениот 
рок. 

Трошоците на отстранувањето односно урнува-
њето ги сноси нарачувачот. 

III 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИ И 

СПОМЕН-ОДБЕЛЕЖУВАЊА 

Член 22 
За чувањето и одржувањето на подигнатите 

споменици и спомен-одбележувања се грижи оп-
штината на чие подрачје тие се подигнати. 

Член 23 
Подигнатите споменици се регистрираат во ре-

гистар на спомениците на културата. 
Подигнатите спомен-одбележувања се регистри-

раат во посебен регистар. 
Регистрите од претходните ставови ги води 

надлежниот завод за заштита на спомениците на 
културата. 

Член 24 
Пријава до надлежниот завод за заштита на 

спомениците на културата за подигнат споменик, 
односно спомен-одбележување поднесува општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
културата. 

Член 25 
Ако на местото или објектот на кои се наоѓа 

спомен-одбележување се предвидува вршење на 
градежни или други работи, инвеститорот е дол-
жен пред започнувањето на работите тоа да го 
пријави на општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на културата. 

Органот од претходниот став е должен да пре-
земе мерки да се зачува спомен-одбележувањето и 
во таа смисла може да му нареди на инвеститорот 
спомен-одбележувањето на свој трошок да го вкло-
пи на соодветен начин на истиот простор или во 
објектот што се гради, како и да му нареди на 
друг начин да го обезбеди спомен-одбележува-
њето. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
издавање одобрение за вршење на градежни или 
други работи нема да издаде одобрение ако не се 
исполнети условите од претходните ставови. 

IV 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во правното лице 
како и граѓани, ако издадат налог за подигање на 
споменик или спомен-одбележување без претходно 
одобрение (член 11). 

Лицата од претходниот став ќе се казнат со 
парична казна од 1.000 динари за прекршок и ако 
наредат изведување на градежни или други рабо-
ти во местото или на објект на кои се наоѓа спомен-
одбележувањето, а претходно не поднеле пријава 
до надлежниот орган (член 25). 

V 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Најдоцна до 31. ХП. 1973 година Републичкиот 

завод за заштита на спомениците на културата ќе 
изврши преглед на постојните споменици и спомен-
одбележувања и ќе и предложи на Републичката 
комисија разгледување на нивната општествена 
оправданост, оценување на уметничките и технич-
ките вредности и нивните функции и врз основа на 
утврдената положба преземање на соодветни ин-
тервенции за усогласување со одредбите на зако-
нот (поправка, конзервација, реконструкција, от-
странување и ел.). 

Член 28 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за подигање на јавни споме-
ници („Службен весник на СРМ" бр. 14/65 и 9/67). 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

вото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

413. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СПО-
МЕНИК НА НАЦИОНАЛНО -ОСЛОБОДИТЕЛНАТА 
БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО 
КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА 
И СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за учество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во финансирањето на изградбата на спо-
меник на Национално-ослободителната борба и 
Илинденското востание во Крушево, дом на поези-
јата во Струга и спомен-дом на културата во Све-
ти Николе, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 декември 1972 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 13 декември 1972 година. 

Број 03-2995 Претседател 
14 декември 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА 
НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИ-
ТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТА-
НИЕ ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО 
СТРУГА И СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

Член 1 

Во член 1 од Законот за учество на Социјалис-
тичка Република Македонија во финансирањето на 
изградбата на споменик на Национално-ослободи-
телната борба и Илинденското востание во Круше-
во, дом на поезијата во Струга и спомен-дом на 
културата во Свети Николе („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/70), износот од 14.600.000 динари се 
заменува со износот од 17.200.000 динари. 

Член 2 
Во член 3 износот од 8.000.000 динари се заме-

нува со износот од 9.600.000 динари, а износот од 
5.000.000 динари со износот од 6.000.000 динари. 

Член 3 
Во член 4 износот од 3.600.000 динари се заме-

нува со износот од 4.320.000 динари. 

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

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

414. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕН-

ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за учество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во финансирањето изградбата на спомен-
домови на културата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 декември 1972 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 13 декември 1972 година. 

Број 03-2992 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕ-
СТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБА-

ТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА 

Член 1 

Во член 1 од Законот за учество на Социјали-
стичка Република Македонија во финансирањето 
изградбата на спомен-домови на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 18/70), износот од 57.800.000 
динари се заменува со износот од 69.600.000 динари. 

Член 2 

Член 4 се менува и гласи: 
„Учеството на Републиката изнесува 40 отсто 

и тоа: 

на износ до учество 
динари динари 

1. Битола 16,800.000 6.720.000 
2. Прилеп 14.400.000 5.760.000 
3. Куманово 14.400.000 5.760.000 
4. Тетово 13.200.000 5.280.000 
5. Титов Велес 13,200.000 5.280.000 
6. Охрид 10.800.000 4.320.000 
7. Гостивар 10.800.000 4.320.000 
8. Штип 9.600.000 3.840.000 
9. Струмица 0.600.000 3.840.000 

10. Кичево 7.200.000 2.880.000 
11. Кавадарци 7.200.000 2.880.000 
12. Ресен 4.200.000 1.680.000 
13. Гевгелија 4.200.000 1.680.000 
14. Крива Паланка 4.200.000 1.680.000 
15. Кочани 3.600.000 1.440.000 
16. Неготино 3.600.000 1.440.000 
17. Радовиш 3.600.000 1.440.000 
18. Берово 5.400.000 2.160.000 
19. Виница 3.000.000 1.200.000 
20. Делчево 3.600.000 1.440.000 
21. Кратово 3.000.000 1.200.000 
22. Пробиштип 3.000.000 1.200.000 
23. Валандово 1.800.000 720.000 
24. Демир Хисар 1.800.000 720.000 
25. Македонски Брод 1.800.000 720.000 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

415. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ ПРАВАТА НА ОСНОВАЧ СПРЕМА 

КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за престанување пра-
вата на основач спрема Концертната дирекција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 декември 1972 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 13 декември 1972 година. 

Број 03-2993 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ПРАВАТА НА ОСНОВАЧ 

СПРЕМА КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА 

Член 1 

Правата на основач што Социјалистичка Репуб-
лика Македонија ги има спрема Концертната ди-
рекција со седиште во Скопје, престануваат. 



Стр. 974 — Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 25 декември 1972 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат и обврските на Социјалистичка Ре-
публика Македонија спрема Концертната дирекција. 

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

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

416. 
Врз основа на точка 1 од Уставниот амандман 

XXXII на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 
декември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ВТОРАТА 
ЕТАПА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ НА 
РЕГУЛАЦИЈАТА НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО 

ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА 

I 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се согласува Сојузната скупштина да до-
несе закон за финансирање на втората етапа на 
инвестиционите работи на регулацијата на Дунав 
од Белград до ј у гос ло в енско - ун гарска т а граница. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1256/2 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

417. 
Врз основа на член 13 од Законот за Фондот на 

федерацијата за кредитирање побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/71) и точка 2 под Б, став 1 од Општествениот 
план за развој на Социјалистичка Република Ма-
кедонија од 1971 година до 1975 година, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 13 
декември 1972 година, и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОВНАТА БАНКА 
ПРЕКУ КОЈА КЕ СЕ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА 
ОД ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И 
АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

1. Средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраи-
ни, што се распоредуваат на Социјалистичка Ре-

публика Македонија од 1971 до 1975 година, и се 
даваат во вид на кредит на Стопанската банка — 
Скопје. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
користат во согласност со начелата за користење 
на другите средства од општествена репродукција, 
со цел за развој на стопанството како и за намени-
те и во обемот што се утврдени со Општествениот 
план за развој на Социјалистичка Република Маке-
донија од 1971 до 1975 година. 

3. Се овластува Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија да ги определи условите за 
користење на средствата од точка 1 на оваа од-
лука од крајните корисници по одделни дејности и 
гранки, а републичкиот секретар за финансии, во 
името на Социјалистичка Република Македонија, со 
Стопанската банка да го склучи договорот за ко-
ристењето на овие средства. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2970 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

418. 
Брз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СР Македонија на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 
1972 година, и на седницата на Просветно-култур-
ниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА — 
СТРУМИЦА 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и допол-
нување на Статутот на Вишата земјоделска школа 
во Струмица, што ја донесе Советот на Школата 
на седницата од 14 јуни 1971 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2986 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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419. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СР Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 
1972 година, и на седницата на Просветно-култур-
ниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Природно-математичкиот 
факултет во Скопје што ја донесе Советот на фа-
култетот на седницата од 14 јуни 1972 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2988 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

420. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Собра-
нието на СР Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 го-
дина, и на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 13 ноември 1972 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Технолошко-металурш-
киот факултет во Скопје, што ја донесе Советот на 
факултетот на седницата од 9 март 1972 година. 

П 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2990 
14 декември 1972 година 

Скопје 

421. 
Врз основа на член 9 од Законот за стимули-

рање талентиран оста и успехот на младите („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 32/71), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 
1972 година, и на седницата на Просветно-кул-
турниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУ-
ЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА НА МЛАДИТЕ ЗА 

1972 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на финансискиот план на 
Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста 
на младите, што го донесе Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за стимулирање талентираноста 
на младите на седницата одржана на 11 февруари 
1972 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2991 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

422. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СР Македонија на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 
1972 година и на седницата на Просветно-култур-
ниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" — 

ШТИП 

I 
Се потврдуваат одлуките за изменување и 

дополнување на Статутот на Педагошката акаде-
мија во Штип, што ги донесе Советот на Академи-
јата на седниците од 20 мај 1971 година и 20 мај 
1972 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2989 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 
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423. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 
декември 1972 година, и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 13 декември 1972 го-
дина, донесе 

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

ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Статутот на Медицинскиот фа-
култет во Скопје, што го донесе Советот на Фа-
култетот на седницата од 7 декември 1972 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2987 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

425. 
Врз основа на член 66 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 13 декември 1972 година, и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 13 
декември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО 

ОШТЕТЕН СЛУХ — БИТОЛА 

I 

Се дава согласност на Статутот на Заводот за 
рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола, 
што го донесе Советот на работната заедница на 
Заводот, на својата седница од 29 декември 1970 
година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2966 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

424. 
Врз основа на член бб од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 13 декември 1972 година, и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 13 
декември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА 

I 

Се дава согласност на Статутот на Специјални-
от завод — Демир Капија, што го донесе Советот 
на работната заедница на Специјалниот завод на 
својата седница одржана на 20 ноември 1970 го-
дина. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2967 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

426. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
13 декември 1972 година, и на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор, одржана на 13 но-
ември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО 
ДЕМИР ХИСАР 

I 

Се дава согласност на Статутот на Болницата 
за душевни болести во Демир Хисар, што го до-
несе Советот на работната заедница на Болницата 
на својата седница од 25. Ш. 1971 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2969 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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427. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
13 ноември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ОКРУЖ-

НИОТ СУД ВО ШТИП 

1. Се разрешува Гаврил Дракалеки, од судија 
на Окружниот суд во Штип, поради заминување на 
нова должност. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3012 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

428. 
Врз основа на член 6 од Законот за стопан-

ските судови во Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 
декември 1972 година, и на седницата на Соборот 
на општините, одржана на 13 декември 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

I. Се избираат за судии на Окружниот стопан-
ски суд во Скопје: 

1. Емилија Димитрова; 
2. Гане Тодоров; и 
3. Владимир Марина. 
П. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3011 
14 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

136. 
Врз основа на член 10 од Законот за општестве-

но договарање и самоуправно спогодување за ос-
новите и мерилата за распределба на доходот и на 
личните доходи и за општествено насочување на 
распределбата на доходот („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/71), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Републичката конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија, Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Македонија, Претседателството на 
Сојузот на синдикатите на Македонија, Републич-
киот одбор на Сојузот на здруженијата на борците 
од Народноослободителната војна на Македонија и 
Стопанската комора на Македонија, на ден 8 де-
кември 1972 година, го склучија следниот 

ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УСОГЛА-
СУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДО-
ХОД И НА ПРИМАЊАТА НА ПРАТЕНИЦИТЕ И 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРААТ ИЛИ 
ИМЕНУВААТ СОБРАНИЕТО, ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТОПАН-

СКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој посебен општествен договор се утврду-
ваат критериумите и мерилата за усогласување на 
надоместокот на личен доход, на личните примања 
од средствата за заедничка потрошувачка и на 
личните примања што ги товарат материјалните 
трошоци на републичките пратеници и функцио-
нерите, кои според своите општи акти, ги избираат 
и именуваат: Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Републичката конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија, Централниот комитет на Сојузот на ко-
мунистите на Македонија, Претседателството на Со-
јузот на синдикатите на Македонија, Републичкиот 

одбор на Сојузот на здруженијата на борците од 
Народноослободителната војна на Македонија и 
Стопанската комора на Македонија (во натамош-
ниот текст: потписници на Договорот). 

Член 2 
Критериумите и мерилата утврдени со овој до-

говор служат како основа за донесување на оп-
шти акти од страна на потписниците на Догово-
рот за утврдување на надоместокот на личен до-
ход, на личните примања од средствата за заеднич-
ка потрошувачка и на личните примања што ги то-
варат материјалните трошоци, а што се однесуваат 
на републичките пратеници и функционерите што 
ги избираат или именуваат потписниците на Дого-
ворот, како и за самоуправните спогодби на соод-
ветните републички органи и организации што ќе 
се склучат во рамките на овој договор. 

Член 3 
Критериумите и мерилата за усогласување на 

надоместокот на личен доход и на другите примања 
на функционерите што ги избираат и именуваат 
собранијата и општествено-политичките организа-
ции во општините се утврдуваат со самоуправна 
спогодба во општината, во рамките на овој дого-
вор. 

П. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД 

Член 4 
Основни критериуми за утврдување на висина-

та на надоместокот на личен доход на републич-
ките пратеници и на функционерите што ги изби-
раат или именуваат потписниците на овој дого-
вор се: 

— огпнтествено-политичкото значење на функ-
цијата и одговорноста, обемот и сложеноста на 
работите што се вршат; и 

— просечно остварениот личен доход во Соци-
јалистичка Република Македонија во 1971 година. 
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Член 5 
Месечниот надоместок на личен доход, според 

критериумите од член 4 од овој договор се утврду-
ва кога просечниот личен доход по вработен во Со-
цијалистичка Република Македонија се зголемува 
со следните коефициенти: 

1. за најодговорните изборни функции до 5; 
2. за функционерите што ги избираат и имену-

ваат потписниците на овој договор од 2 до 4,5; 
3. за републичките пратеници најмалку 2. 
Со свој општ акт потписниците на овој дого-

вор ќе ги утврдат категориите на функциите спо-
ред нивната одговорност и значење, а во рамките 
на постојната организација и ќе го определат на-
доместокот на личен доход според критериумите од 
претходниот став. 

Член 6 
За функционерите што ги избираат и имену-

ваат собранијата и општествено-политичките орга-
низации во општините, надоместокот на личниот 
доход се утврдува врз просечно остварениот личен 
доход во општината. 

Член 7 
Надоместокот на личен доход утврден според 

членот 5 од овој договор, се зголемува соодветно 
со зголемувањето на просечните животни трошоци 
во текот на годината. 

По предлог од Заедничката комисија од член 
15 од овој договор, зголемувањето на надоместокот 
на личниот доход од претходниот став, може да 
биде и во помал процент од процентот на зголе-
мените животни трошоци во текот на годината. 

Надоместокот на име зголемувањето на животни 
трошоци може да се исплатува најмногу двапати 
во текот на годината. 

Член 8 
Надоместокот на личен доход на републичките 

пратеници и на функционерите што ги избираат 
и именуваат потписниците на овој договор може 
да се зголемува и по основ на порастот на просеч-
ниот реален личен доход во Републиката во текот 
на годината, но најмногу до 60°/о од тој пораст. 

Зголемувањето од претходниот став се врши 
по дегресивна скала што ја утврдува Заедничката 
комисија од член 15 од овој договор. 

Во колку просечниот реален личен доход во 
Републиката во текот на годината биде под про-
сечниот реален личен доход во претходната година, 
надоместокот на личен доход, утврден според чле-
новите 5 и 7 од овој договор, се намалува процен-
туално со намалениот просечен реален личен до-
ход. 

Член 9 
На републичките пратеници и на функционери-

те чиј просечен личен доход за последните 12 ме-
сеци пред изборот односно именувањето на пора-
нешната функција односно на работното место бил 
поголем од надоместокот на личниот доход што му 
припаѓа според критериумите и мерилата од членот 
5 од овој договор им се утврдува, по правило, на-
доместок на личен доход во износ што го имале на 
поранешната функција односно на работното место. 

За одделни републички пратеници и функцио-
нери, чиј надоместок на личен доход, утврден спо-
ред претходниот став, битно ги нарушува односите 
на надоместоците на личните доходи во групата во 
која се наоѓа републичкиот пратеник или функ-
ционер, по предлог од Заедничката комисија од 
член 15 од овој договор, може да се определи и 
понизок надоместок на личен доход. 

Републичките пратеници и функционери што ќе 
бидат избрани и именувани по влегување во сила 
на овој договор, доколку просечниот личен доход 
за последните 12 месеци на поранешното работно 
место им бил понизок од надоместокот на личниот 

доход утврден за функцијата на која доаѓаат, имаат 
право на минима лимот надоместок на личен доход 
утврден за таа функција. 

Член 10 

Надоместокот на личен доход на републичките 
пратеници и на функционерите од член 9 став 1 
од овој договор не може да се зголемува по основ 
на член 8 од овој договор, се додека неговиот на-
доместок на личен доход не се изедначи со надо-
местокот на личниот доход утврден за таа функ-
ција според критериумите и мерилата од бвој до-
говор. 

Член 11 

На функционерите што ги избираат и имену-
ваат потписниците на овој договор, а дои не се нао-
ѓаат на постојана работа на таа функција, може 
да им се определи посебен додаток за вршење на 
таа функција. 

Работните места, висината и условите за опре-
делување на посебен додаток од овој член ги опре-
делуваат потписниците на овој договор со свои 
општи акти, за што ја известуваат Заедничката 
комисија од член 15 од овој договор. 

Член 12 

На републичките пратеници кои имаат право 
на надоместок на личен доход во Собранието, а 
кои тоа право не го остваруваат во Собранието, 
може да им се исплатува разлика меѓу личниот 
доход на постојаното работно место и минималниот 
износ на надоместокот на личен доход утврден за 
пратениците со општ акт на Собранието. 

Собранието со свој акт определува кои прате-
ници имаат право на надоместок на личен доход 
во Собранието. 

III. НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ГОДИШЕН ОДМОР 

Член 13 
На републичките пратеници и на функционе-

рите што ги избираат и именуваат потписниците 
на овој договор може да им се определува надо-
месток за користење на годишен одмор најмногу 
до 800 динари во една календарска година. 

_ Надоместокот од претходниот став се валори-
зира со 50% од порастот на животните трошоци 
на Републиката од претходната година. 

Потписниците на овој договор во свој општ акт 
ќе ги утврдат поблиските критериуми и мерила за 
надоместокот од овој член. 

IV. ЛИЧНИ ПРИМАЊА НА ТОВАР НА 
МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ 

Член 14 
Личните примања на републичките пратеници и 

на функционерите што ги избираат и именуваат пот-
писниците на овој договор, што се исплатуваат на 
товар на материјалните трошоци, можат да изне-
суваат најмногу: 

— дневниците за патување во земјата до ви-
сината на дневниците пропишани за републичките 
пратеници и функционери од страна на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, или спо-
ред членот 16, алинеа 1 од Општествениот договор 
за усогласување на распределбата на доходот и 
личните доходи во организациите на здружениот 
труд во стопанството; 

— дневниците за патување во странство до ви-
сината утврдена со прописите што важат за репуб-
личките органи на управата; 

— надоместокот за користење на сопствено во-
зило најмногу до износот на патните трошоци на 
кои имаат право според прописите за патни и 
дневни трошоци; 
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— надоместок за одвоен живот од семејството 
до 1000 динари. 

Потписниците на овој договор со свој општ акт 
ќе ги утврдат поблиските мерила и услови за кори-
стење на средствата од претходниот став, а Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
ќе го определи надоместокот на трошоците за вр-
шење на пратеничката функција во изборната еди-
ница. 

V. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ДОГОВОРОТ 

Член 15 

Следењето на спроведувањето на овој договор 
го врши Заедничката комисија избрана од потпи-
сниците на Договорот. 

Член 16 

Секој потписник на овој договор во Заеднич-
ката комисија избира по еден член и по еден за-
меник на членот. 

Заедничката комисија од редот на своите чле-
нови избира претседател и негов заменик за време 
од две години. 

Член 17 

Заедничката комисија особено: 
— врз основа на службени податоци за про-

центот на зголемените животни трошоци во текот 
на годината дава предлог според членот 7, став 2 
од овој договор; 

— ги усогласува временските периоди за испла-
та на надоместокот на име зголемени животни тро-
шоци од член 7, став 3 од овој договор; 

— го утврдува процентот на зголемувањето на 
надоместокот на личен доход по основ на зголеме-
ните реални лични доходи според член 8, став 2 
од овој договор; 

— дава предлог според членот 9, став 2 од овој 
договор; 

— ја утврдува согласноста на самоуправните 
спогодби што се склучуваат во општините со од-
редбите на овој договор; 

— го следи спроведувањето на овој договор и 
за резултатите и проблемите ги известува потпи-
сниците; 

— на потписниците им предлага преземање на 
соодветни мерки за доследно спроведување на До-
говорот; 

—дава толкување на одредбите на овој до-
говор; 

— им предлага на потписниците, кога е тоа 
нужно, измени и дополнувања на овој договор. 

Член 18 

Административните и стручните работи на За-
едничката комисија ги врши Стручната служба на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

VI. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 19 

Постапка за изменување и дополнување на овој 
договор може да покрене секој од потписниците 
со образложено писмено барање што го доставува 
на Заедничката комисија од член 15 од овој дого-
вор. Заедно со барањето се поднесува и преднацрт 
на измените и дополнувањата што се предлагаат. 

Барање за изменување или дополнување на 
овој договор не може да се поднесе пред истекот 
на шест месеци од денот на неговото потпишување. 

Член 20 

Заедничката комисија, по барање од член 19 
од овој договор, доколку најде дека е тоа основа-
но. изготвува нацрт на измени и дополнувања на 
Договорот и го доставува на нејзините потписници. 

Ако Заедничката комисија најде дека барањето * 
од член 19 од овој договор не е оправдано, за тоа 
го известува подносителот, а овој има право со 
својот предлог да се обрати непосредно до сите 
потписници на овој договор. 

Член 21 

Измените и дополнувањата на овој договор ќе 
се сметаат за донесени кога ќе ги усвојат сите не-
гови потписници. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 

Критериумите и мерилата за утврдување на 
надоместокот на личен доход од овој договор ќе се 
применуваат од 1 јануари 1972 година. 

Член 23 

Потписниците на овој договор, во рок од 45 
дена од неговото влегување во сила, ќе ги усогла-
сат со него своите општи акти и ќе ги достават на 
увид на Заедничката комисија од член 15 на овој 
договор. 

Самоуправните спогодби од членовите 2 и 3 на 
овој договор ќе се донесат во рок од 60 дена. 

Член 24 

Овој посебен општествен договор се смета за 
донесен кога ќе го потпишат овластените прет-
ставници на сите потписници, а ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Број 03-3013 
8 декември 1972 година 

Скопје 

Потписници на договорот: 

За Собранието на СРМ, 
Хиџет Рамадани, е. р. 

За Републичката конференција на ССРНМ. 
Методи Антов, е. р. 

За Централниот комитет на СКМ, 
Благоја Сиљановски, е. р. 

За Претседателството на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, 

Боге Сотировски, е. р. 

За Републичкиот одбор на Сојузот 
на здруженијата на борците од НОВ, 

Хамид Таќи, е. р. 

За Стопанската комора на Македонија, 
инж. Трајко Апостоловски, е. р. 
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Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 369, страна 355, книга П е запишана под 
фирма: „Напредок — Универзално трговско прет-
пријатие во село Требиште — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — 
Продавница број 2 во село Требиште, Гостиварско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Напредок" — Универзално трговско претпри-
јатие — село Требиште, со одлуката од одржаната 
седница на 15. XI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Феј зули Феј-
зов Зеќир. 

Продавницата број 2 ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1165/71 од 16. III. 1972 година. (501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 369, страна 355, книга П е запишана под 
фирма: „Напредок" — Универзално трговско прет-
пријатие село Требиште — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Продав-
ница број 3 во село Велебрдо, Гостиварско. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
мешани стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Напредок" — Универзално трговско прет-
пријатие — село Требиште, со одлуката од одржа-
ната седница на 15. XI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Феј зули Феј-
зов Фатмир. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1166/71 од 15. Ш. 1972 година. (502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 369, страна 355, книга II е запишана под 
фирма: „Напредок" — Универзално трговско прет-
пријатие село Требиште — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Продав-
ница број 4 во село Ростуша, Гостиварско. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на чевли. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Напредок" — Универзално трговско прет-
пријатие — село Требиште, со одлуката од одржа-
ната седница на 15. XI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Матевска Ми-
лева Јелица. 

Продавницата број 4 во село Ростуша ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1167/71 од 16. Ш. 1972 година. (503) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 463, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, за 
промет со селскостопански производи и прехран-
бени артикли „Вардар" — Неготино — Организа-
ција на здруженѕ труд, без својство на правно лице 
— Продавница — Сала биљард, „Младост" во Не-
готино, ул. „Даме Груев" б.б. Предмет на работе-
њето на продавницата — сала биљард е играње 

биљард и продажба на флаширани алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, чоколади, бонбони и локум. 

Продавницата — сала биљард е основана од 
работничкиот совет на Трговското претпријатие, на 
големо и мало, за промет со селскостопански про-
изводи и прехранбени артикли „Вардар" — Него-
тино, со одлуката од одржаната седница на 20. XI. 
1970 година. 

Раководител на продавницата е Вандов Јор-
дан Благој. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 394/71 од 17. Ш. 1972 година. (504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 154, страна 505, книга П е запишана под 
фирма: Кондураџиска производителна задруга 
„Мишка" — Тетово — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Продавница 
во Скопје, ул. „НО" број 38. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на чевли. 

Продавницата е основана од Кондураџиската 
произв одите лна задруга „Мишка" — Тетово, со од-
луката број 137 од 3. VI. 1971 година на работнич-
киот совет. 

Раководител на продавницата е Јаневска 
Ленче. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 87 од 9. Ш. 1972 година. (505) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 436, страна 714, книга VI е запишана 
под фирма: „Сеча" — Трговско претпријатие за 
промет со огревни и градежни материјали, на го-
лемо и мало — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Бен-
зинска пумпа број 180, во Топаанско поле — Скопје, 
булевар „Македонска косовска бригада" б. б. Пред-
мет на работењето на бензинската пумпа е про-
мет со нафта и нафтени деривати, мазива, масла 
и масти и тоа: разни бензини, петролеуми, масла, 
масти, гориво за дизел-мотори, масла за ложење и 
друго. 

Бензинската пумпа е основана од „Сеча" — Тр-
говско претпријатие за промет со огревни и гра-
дежни материјали, на големо и мало — Скопје, со 
решението бр. 02-2338/1 од 28. I. 1972 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 28. 
IX. 1971 година. 

Раководител на бензинската пумпа е Ралев 
Лазо. 

Бензинската пумпа број 18 ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпри-
јатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. бб од 9. Ш. 1972 година. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1539, страна 205, книга VII е запишано 
основањето и конституирањето на Деловното здру-
жение „Стококооп" — Скопје кое ќе работи под 
фирма: Деловно здружение на стопански органи-
зации и научни институции за унапредување на 
производството, преработката, пласманот и економ-
ските односи со странство и во земјата — „Стоко-
кооп" — Скопје, ул. „Тиранска", кула број 2 или 
скратено „Стококооп" — експорт-импорт — Скопје. 
Предмет на работењето на здружението е промет 
со следните групи производи: 

— стока, живина, нивни производи и преработ-
ки, и пердуви; 
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— сточна храна, зеленчук, овошје и прера-
ботки; 

— месни преработки; 
— алкохолни и безалкохолни пијалоци; 
— жита и мелнички преработки; 
— земјоделски машини и алат; 
— патни моторни возила, делови, прибор и гу-

ми за моторни возила; 
— металопреработувачка и техничка стока; 
— стакло, порцелан и керамичка стока; 
— вештачки ѓубрива; 
— бои и лакови; 
— дрво, дрвни производи и целулоза; 
— канцелариски материјал, хартија, прибор за 

пишување, школски прибор и целулоза; 
— тутун, преработки од тутун, кибрит и при-

бор; 
— стока за широка потрошувачка; 
— кожа, волна; 
— градежни материјали на база на неметали. 
Членки на Деловното здружение се: Земјодел-

ско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда" — 
Штип; Земјоделско-индустрискиот комбинат „Стру-
мица" — Струмица; Агрокомбинатот „Лозар" — Ти-
тов Велес; Индустријата за кожи „Борис Кидрич" 
— Битола; Индустријата за сточарство и ветери-
нарство — Скопје; Земјоделско-прехранбениот ком-
бинат „Струшко Поле" — Струга; Трговското прет-
пријатие на големо и мало „3 Ноември" — Прилеп; 
Земјоделската задруга „Горица" — Охрид; Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Повардарие" — 
Неготино; Земјоделско-сточарското стопанство „11 
Октомври" село Гнеотино — Битолско; Земјодел-
ската задруга „Габрово", село Нистрово, Гостивар-
ско; Трговското претпријатие „Стококооп" — Скоп-
је; Трговското претпријатие „Бистра" — Кичево; 
Претпријатието за промет и снабдување „Горни 
Полог" — Гостивар; Сточарското стопанство „На-
предок" — Гостивар; Волнарскиот институт — 
Лесковац; Овчарското стопанство „1 Мај" село 
Драгоево, Штипско; Земјоделскиот комбинат „Про-
грес" — Дебар; Земјоделската задруга „Чеде Фи-
липовски" — Маврово; Земјоделската задруга „Га-
леб", село Тркање, Кочанско; Индустриското прет-
пријатие за преработка на кожи „Братство" — 
Димитровград; Индустријата за преработка на ко-
жа и крзно „Шар" — Тетово; Земјоделската задру-
га „Нова Слога", село Лешок, Тетовско и Земјо-
делско индустрискиот комбинат — Тетово, согласно 
со договорот за основање на деловното здружение 
број 5 од 30. ХИ. 1971 година. 

Вршител на должноста директор е Христовски 
Јован, кој е овластен за потпишување на деловното 
здружение. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Работите на Бирото на здружението ќе ги вр-

ши членката на здружението — Трговското прет-
пријатие за промет со волна, стока и сточни про-
изводи „Стококооп" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 99 од 9. Ш. 1972 година. (507) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 93, страна 7, книга И е запишано под фир-
ма: Автотуристичко претпријатие „Радика" — Го-
стивар — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Туристичко претставништво 
„Радика-турист" — Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 
бб. Предмет на работењето на претставништвото е 
организирање на туристички патувања во земјата 
и надвор од земјата, во име и за сметка на прет-
пријатието. 

Раководител на претставништвото е Худавер 
Јусуф. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Автотранспортното претпријатие „Радика" 
— Гостивар, со одлуката број 0201/5-9 од 24. IX. 
1971 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 56 од 16. Ш. 1972 година. (511) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 15, страна 369, книга П е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Слобода" — Зелени-
ково, Скопско — Продавница број 1, Станица Зеле-
никово. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на сувомесни производи, млеко и млечни 
производи, леб и бело печиво. 

Раководител на продавницата е Костовски Трај-
че Борис. 

Продавницата е основана од деловниот одбор 
на Земјоделската задруга „Слобода" — Зелениково, 
со одлуката бр. 25 од 3. IX. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичната задруга, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 38 од 22. II. 1972 година. (512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1540, страна 210, книга VII е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Технокомерц", Нови Сад — Самостојна организација 
на здружен труд, без својство на правно лице — 
Скопје, ул. „Илинденска" бр. 41. Предмет на рабо-
тењето на организацијата е заклучување на дого-
вори за купопродажба на стока од регистрираната 
дејност на матичното претпријатие, во име и за 
сметка на претпријатието. 

Директор на организацијата е Димитров Здрав-
ко. 

Организацијата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Технокомерц" — Нови Сад, со одлуката бр. 065 
од 7. I. 1972 година. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Димитров Здравко и Ласков 
Душан. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 64 од 16. III. 1972 година. (513) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 58, книга VII е запишана под 
фирма: „Жито Македонија" — работна организа-
ција — Прехранбен комбинат — Скопје — Органи-
зација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Продавница број 47, во Скопје, ул. „Пазар 
Сингелиќ" број 17. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на леб и бели печива, мле-
ко и млечни производи и сувомесни производи 
(конзерви) оригинално спакувани. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Жито Македонија" — Прехранбен комбинат 
— Скопје, со одлуката бр. 03-1024 од 8. I. 1971 го-
дина, од одржаната седница на 8. I. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Тевдовски Дра-
ган. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1193/71 од 14. III. 1972 година. (514) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 58, книга VII е запишана под 
фирма: „Жито Македонија" — работна организа-
ција — Прехранбен комбинат — Скопје — Органи-
зација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Продавница број 65 во Скопје, ул. „Ра-
душка" бр. 65. Предмет на работењето на продав-
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ницата е продажба на леб, млеко и млечни произ-
води, сувомесни производи, оригинално спакувани. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Жито Македонија" — работна организација 
— Прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката број 
03-1024 од 8. I. 1971 година, од одржаната седница 
на 8. I. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Живко Ан-
дреевски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1194/71 од 14. Ш. 1972 година. (515) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 59, книга VII е запишана под 
фирма: „Жито Македонија" — работна организа-
ција — Прехранбен комбинат — Скопје — Орга-
низација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Продавница број 53, во село Маџари. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
леб, бели печива, млеко и млечни производи и 
сувомесни производи — оригинално спакувани и 
други колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Жито Македонија" — работна организација 
— Прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката 
број 03-1024 од 8. I. 1971 година, од одржаната сед-
ница на 8. I. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Коста Кара-
пеев. 

Продавницата број 53 во село Маџари ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1195/71 од 14. Ш. 1972 година. (516) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 59, книга VII е запишана под 
фирма: „Жито Македонија" — работна организација 
— Прехранбен комбинат — Скопје — Организаци-
ја на здружен труд, без својство на правно лице — 
Продавница број 98, во населба Маџари. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на леб, 
бело печиво, млеко и млечни производи, сувомесни 
производи и други колонијални стоки, оригинално 
спакувани. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Жито Македонија" — Пдехранбен комбинат — 
Скопје, со одлуката бр. 03-1024 од 8. I. 1971 година, 
од одржаната седница на 8. I. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Перо Трпков-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1196/71 од 14. III. 1972 година. (517) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1541, страна 212, книга VII е запишана под 
фирма: Претпријатие „Слобода" — Чачак, Органи-
зација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Сервисна работилница — Скопје, ул. „Илин-
денска" б. б., Автокоманда. Предмет на работењето 
на сервисната работилница е поправка на апарати 
за домаќинството кои ги произведува претприја-
тието. во гарантен и вонгарантен рок, како и про-
дажба на резервни делови за своите апарати. 

Сервионата работилница е основана од работ-
ничкиот совет на претпријатието „Слобода" — Ча-
чак, со одлуката бр. РС-Ш/1 од 30. VII. 1970 година. 

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Димитриевиќ Драгиќ, шеф на сервисот. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 214 од 20. III. 1972 година. (518) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1544, страна 220, книга VII е запишан под 
фирма: Фабрика за намештај „Сима Погачаревиќ" 
— Врање — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продажен салон број 5, 
населба Драчево, Скопје. Предмет на работењето на 
продажниот салон е продажба на мебел и друга 
стока (теписи, лустери и нафтени печки). 

Раководител на продажниот салон е Шутарев 
Александар. 

Продажниот салон е основан од работничкиот 
совет на Фабриката за намештај „Сима Погачаре-
виќ" — Врање, со одлуката број 02-111/71 од 28. VI. 
1971 година. 

Продажниот салон ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Фабриката, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 889/71 од 10. III. 1972 година. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1543, страна 218, книга VII е запишан под 
фирма: Фабрика за намештај „Сима Погачаревиќ" 
— Врање — Продажен салон број 4, во Скопје, ул. 
„Варшавска" б. б. Предмет на работењето на про-
дажниот салон е продажба, на мало, на намештај, 
теписи, лустери и нафтени печки. 

Салонот има статус на организација на здружен 
труд, без својство на правно лице. 

Продажниот салон е основан од работничкиот 
совет на Фабриката за намештај „Сима Погачаре-
виќ" — Врање, со одлуката бр. 02-111/71 од 28. VI. 
1971 година. 

Продажниот салон ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Фабриката, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 888/71 од 10. III. 1972 година. (520) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1542, страна 216, книга VII е запишана под 
фирма: Индустрија за вар и камен „Лепенец" — 
Качаник — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница во село 
Синѓелиќ, Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на вар. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Индустријата за вар и камен „Лепенец" — 
Качаник, со одлуката бр. 8368 од 15. XII. 1971 го-
дина, од одржаната седница на 15. ХИ. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Селим Дема. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува Индустријата, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1258/71 од 14. III. 1972 година. (521) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 687, книга VI е запишано след-
ното: Трговско претпријатие за промет со инду-
стриски стоки „Инпрес" — Скопје — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Ми-
нимаркет — Титов Велес, ул. „Енѓелсова" б. б. Пред-
мет на работењето на минимаркетот е промет на 
мало на прехранбени производи, предмети за се-
којдневни домашни потреби и индустриски стоки. 

Раководител на миѕнимаркетот е Дангалов Панче. 
Минимаркетот е основан од работничкиот совет 

на Трговското претпријатие „Инпрес" — Скопје, со 
одлуката број 0201/3342, од 15. IV. 1970 година. 

Минимаркетот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 41/71 од 14. III. 1972 година. (522) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 22, книга VII е запишана под 
фирма: „Интерпромет" — Трговско претпријатие за 
промет со универзални стоки, на големо и мало — 
Скопје — Стоковна куќа — Тетово - Организација 
на здружен труд, без својство на правно лице — 
Продавница број 15 во Тетово — „Масларски пазар", 
ул. „Беличица" број 21. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на текстил. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Интерпромет" — Трговско претпријатие за про-
мет со универзални стоки на големо и мало — 
Скопје — Стоковна куќа „Тетово" — Тетово, согла-
сно со одлуката бр. 3318 од 9. XI. 1971 година, од 
одржаната седница на 16. VII. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Рушити Идриз. 
Продавницата ќе ја потпишува,, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие — Стоков-
ната куќа „Тетово" — Тетово, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1084/71 од 15. III. 1972 година. (523) 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 504/71. (561) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. III. 1972 година, рег. бр. 14/63, книга I е запиша-
на под фирма: Воденица број 1 во село Могила, 
на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелаго-
нија" — Битола — Погон за кооперација — Битола. 
Предмет на работењето на воденицата е мелење на 
сточна храна. 

Раководител на воденицата е Борис Миле Са-
ботковски. 

Воденицата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Пелагонија" — Битола, со од-
луката број 02-1012/1 од 20. XI. 1970 година на ра-
ботничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 40/72. (559) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. III. 1972 година, рег. бр. 6/72, книга I е запишано 
под фирма: Стовариште во Битола, ул. „Никола 
Тесла" бр. 37, на „Словенија вино" — Љубљана — 
„Винарска визба" — Охрид. Предмет на работењето 
на,стовариштето е промет, на големо, на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

Раководител на стовариштето е Котевски Бла-
гоја. 

Стовариштето е основано од „Словенија вино" 
— Љубљана — „Винарска визба" — Охрид, со одлу-
ката број 935 од 6. XII. 1971 година на управниот 
одбор. 

Стовариштето' ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 82/72. (560) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. III. 1972 година, рег. бр. 50/71, книга I е запи-
шан под фирма: Посебен погон за картонажа — 
Битола, Индустриски дел б. б., на Занаетчиското 
претпријатие „Социјален борец" — Битола. Пред-
мет на работењето на погонот е производство на 
разни картонажни кутии. 

Раководител на погонот е Влашки Ристо. 
Погонот е основан од Занаетчиското претпри-

јатие „Социјален борец" — Битола, со одлуката бр. 
02-503/2, од 24. V. 1971 година. 

Погонот ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 13/72. (562) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. III. 1972 година, рег. бр. 8/71, книга I е запиша-
но под фирма: Стовариште во село Црнобуки, на 
Земјоделското трговско производно претпријатие 
„Шевница" — село Црнобуки. Предмет на работе-
њето на стовариштето е продажба на градежни 
материјали (бетонско железо, цемент, режана и об-
ла граѓа, камен-јаглен, огревно дрво, ќерамиди 
и др.). 

Раководител на стовариштето е Димовски Цве-
тан. 

Стовариштето ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 98/72. (563) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. II. 1972 година, рег. бр. 7/66, книга I е запишана 
под фирма: Продавница во село Житоше, Крушево, 
на Трговското претпријатие „3 Ноември" — При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на колонијална стока, прехранбени ар-
тикли, предмети за домашна употреба и друго од 
регистрираната дејност на претпријатието. 

Раководител на продавницата е Мерсимоски 
Алија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „3 Ноември" — Прилеп, со одлуката од 
работничкиот совет, од 19. VII. 1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 68/72. (564) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. III. 1972 година, рег. бр. 56/70, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница во Битола, ул. „Алек-
сандар Турунџев" бр. 58, на Фабриката за конзер-
ви „Пелагонија" — Битола. Предмет на работењето 
на продавницата е промет, на мало, со конзерви-
рани прехранбени стоки, флаширани алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, маја за сирење, киселина 
и масло, тестенини, вафел-производи, чоколада, 
кекс, варива, пакуван шеќер и брашно, разни спа-
кувани колонијални производи, спакувани шеќер-
ни производи, јужно и домашно овошје. 

Раководител на продавницата е Драги Бу ју-
ковски. 

Продавницата е основана од Фабриката за кон-
зерви „Пелагонија" — Битола, со одлуката бр. 
03-1189 од 17. V. 1971 година на работничкиот со-
вет. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. III. 1972 година, рег. бр. 9/72, книга II е запи-
шана под фирма: Оптичка продавница „Геталдус" 
— Охрид, ул. „Моша Пијаде" бр. 106, на Оптичката 
индустрија „Геталдус" — Загреб. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е вршење на оптичка 
дејност. 

Раководител на продавницата е Домазетовски 
Георги, кој има ограничени права на потпишување. 

Продавницата е основана од Оптичката инду-
стрија „Геталдус" — Загреб, со одлуката на работ-
ничкиот совет од 1. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 87/72. . (565) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. III. 1972 година, рег. бр. 10/72, книга И е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 104, на Трговското претпријатие 
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„Фотоцентар" — Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со електро-акустичка стока 
(транзистор^ магнетофони, грамофони, радио-маг-
нетофони, радио-грамофони и телевизори), фото-
материјали и фото-оптика. 

Раководител на продавницата е Сулејман Ја -
хија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Фотоцентар" — Скопје, со одлуката на 
работничкиот совет бр. 1806 од 5. УП. 1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 93/72. (566) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. И. 1972 година, рег. бр. 1/56, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „15 
корпус" б. б., на Земјоделската задруга „Рашанец" 
— Прентов Мост. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со индустриски, прехранбени и 
други колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Милеска Зора. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Рашанец" — Прентов Мост, со одлуката бр. 
01-149/2 од 29. VII. 1971 година, на задружниот со-
вет на Земјоделската задруга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 70/72. (567) 

Врз основа на член 20 од Законот за судовите 
од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

С О О П Ш Т У В А 

дека ќе врши избор на судии и тоа: 

— на Окружниот суд — Битола, еден судија; 
— на Окружниот суд — Штип, еден судија. 

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат ус-
ловите од член 40 од Законот за судовите од општа 
надлежност („Службен лист на СФРЈ" бр. 7/65), 
своите пријави да ги достават до Собранието на 
СРМ — Комисија за прашања на изборите и име-
нувањата, во рок од 30 дена, сметано од денот на 
објавувањето на ова соопштение. 

Скопје, 25 декември 1972 година 
ОД СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

СОДРЖИНА 

^Декларација по повод антисловенечката 
и антијугословенската кампања во Ав-
стрија — — — — — — — — — 969 
^Декларација по повод преговорите за 
склучување спогодба за окончување на 
војната во Виетнам — — — — — — 969 
^Закон за јавните собири и јавните при-
редби _ — _ — — _ — — — 970 

Закон за јавни споменици — — — — 971 
Закон за изменување на Законот за 
учество на Социјалистичка Република 
Македонија во финансирањето на из-
градбата на споменик на Национално-
ослободителната борба и Илинденското 
востание во Крушево, Дом на поезијата 
во Струга и Спомен-дом на културата 
зо Свети Николе — — — — — — 973 
Закон за изменување на Законот за уче-
ство на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во финансирањето изградбата 
на Спомен-домови на културата — — 973 
Закон за престанување правата на ос-
новач спрема Концертната дирекција — 973 
Одлука за давање согласност за доне-
сување на закон за финансирање на 
втората етапа на инвестиционите работи 
на регулацијата на Дунав од Белград 
до југословенско-унгарската граница — 974 
Одлука за определување на деловната 
банка преку која ќе се користат сред-
ствата од Фондот на Федерацијата за 
кредитирање побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и 
автономни покраини — — — — — 974 
Одлука за потврдување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот 
на Вишата земјоделска школа — Стру-
мица — — — — — — — — -— 974 
Одлука за потврдување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот 
на Природно-математичкиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 975 
Одлука за потврдување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот 
на Технолошко-металуршкиот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 975 
Одлука за давање согласност на финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
стимулирање талентираноста на младите 
за 1972 година — — — — — — — 975 
Одлука за потврдување на одлуките за 
изменување и дополнување на Статутот 
на Педагошката академија „Гоце Делчев" 
— Штип — — — — — — — — 975 
'Одлука за потврдување на Статутот на 
Медицинскиот факултет во Скопје — 976 
Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Специјалниот завод — Демир 
Капија — — — — — — — — — 976 
Одлука за давање согласност на Статутот 
на Заводот за рехабилитација на деца со 
оштетен слух — Битола — — — — 976 
Одлука за давање согласност на Статутот 
на Болницата за душевни болести во 
Демир Хисар — — — — — — — 976 
Одлука за разрешување на судија на 

.Окружниот суд во Штип — — — — 977 
'Одлука за избор на судии на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје — — — 977 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

^Посебен општествен договор за критери-
умите и мерилата за усогласување на 
надоместокот на личен доход и на при-
мањата на пратениците и функционе-
рите што ги избираат или именуваат Со-
бранието, општествено-нолитичките ор-
ганизации и Стопанската комора на 
Македонија — — — — — — — — 977 

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