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436. 
Брз основа на член 25 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за физичката култура и 
самоуправните интересни заедници на физичката 
култура („Службен весник на СРМ" број 14/84), Зако-
нодавно чпрамната комисија на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на 42-та седница одр-
жана на 24 »октомври 1984 година го утврди пречис-
тениот текст на Законот за физичката култура. 

Пречистениот текст на Законот за физичката кул-
тура ги опфаќа: Законот за физичката култура 
и самоуправните интересни заедници на физич-
ката култура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74), За-
конот за (изменување и дополнување на Законот за 
физичката култура и самоуправните интересни за-
едници на физичката култура („Службен весник на 
СРМ" број 9/78), Законот за изменување на Законот 
за физичката култура и самоуправните интересни за-
едници на физичката култура („Службен весник н:а 
СРМ" број 43/78) и Законот за изменување и (допол-
нување на Законот за физичката култура .и самоуп-
равните интересни заедници на физичката култура 
(„Службен весник на ОРМ" број 1.4/84) во кои е озна-
чено времето на нивното 'влегување во сила. 

Бр. 13-2827 
24 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Зак он од авио -пр авната комисија, 
Крсте Ивановски, е. р. 

3 А К О Н 
ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува системот на физичката 

култура, основните права и обврски на работните лу-
ѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и 
други организации, месните заедници и опште ствено-
ггоптичките заедници во областа на физичката кул-
тура и се утврдува обврска за основање на самоуп-
равни (интересни заедници на физичката култура, на-
челата за нивната организација и за меѓусебните 
односи, камо и обврската за плаќање на придонес на 
заедниците. 

Член 2 
Физичката култура придонесува за изградување и 

оформување на личноста и за развивање на нејзи-
ните творечки способности, .зачувување на здравјето, 
за подигање на работната и одбранбената способност 
на работните луѓе и граѓаните, за' збогатување на со-
држината иа слободното време, спортските достигања 
и продолжување ла активниот живот на човекот. 

Член 3 
Дејноста на организациите за физичка култу-

ра и дејноста на самоуправните (интересни заедници 
на физичката култура е од посебен општествен ин-
терес. 

Член 4 
Физичка га култура ги опфаќа: 
— физичкото образование и воспитување, телес-

ното вежбање, спортската и спортс ко-рекреативната 
активност; 

— организираните облици на спортски и шорт-
ско-рекреативни активности во организациите на здру-
жениот труд, други организации и месните заедници; 

— организираните спортски и шортсконрекреа-
тивни активности со младината во рамките на 'спорт-
ските и другите организации за физичка култура 

— организиран ото телесно вежбање заради от-
странување на лошото држење на телото и рехабили-
тација на телесните деформитет^-

— прикажувањето на достигањата во областа на 
физичкото образование, воспитување и спорт, преку 
натпревари, масовни настапи и слично, и 

— пау что -и стр ажу вачкат а и стручната работа за 
унапредување на физичкото образование и воспиту-
вање, физичкото вежбање, спортската и епортско-рек-
реативната активност. 

Член 5 
Физичката култура ја сочинуваат разновидните 

активности на работните луѓе и граѓаните во (рамни-
те на физичкото воспитување и образование, спортот 
.и спортската рекреација. 

Член 6 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедница!, (општините и 
Републиката, создаваат услови за развој на физичка-
та култура и им даваат поддршка на иницијативите 
на работните луѓе и граѓаните и нивните организа-
ции и заедници во оваа област. 

Член 7 
Училиштата и другите организации за образова-

ние и (воспитување обезбедуваат остварување на оп-
штествените задачи во физичката култура и созда-
ваат трајни навики за активно учество во физичката 
култура. 

Член 8 
Со задолжително физичко образование и воспи-

тување се опфаќаат учениците и студентите, како и 
децата во организациите за згрижување и воспиту-
вање. 

Член 9 
Според своите (можности и потреби, организации-

те на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници обезбедуваат остварување на раз-
ни облици на спортсжо-рекреативни активности на 
своите работници во рамките на работниот процес и 
надвор од него. 

Организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници го уредуваат на-
чинот и условите за извршување на задачите во об- , 
ласта на физичката (култура и го следат нејзиниот 
одраз врз здравјето и работната способност на работ-
ниците. 

Член 10 
Во (месната заедница се задоволуваат потребите 

на работните луѓе и граѓаните од спортско-рекреа-
тивните активности. 

Месната заедница организира спортско-рекреа-
тивна активност со учество на (работните луѓе, гра-
ѓаните, организациите на здружениот труд, другите 
самоуправни организации и заедници и општината. 
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Правата и .должностите на мешата заедница во 
областа на физичката култура се утврдуваат со неј-
зиниот статут. 

Член 11 
Според својот интерес работните луѓе и граѓа-

ните, , сами .или здружени во соодветни организации 
за физичка култура, опи задоволуваат своите потреби 
во областа на физичката култура. 

Задо&олувајќм ги потребите и интересите на ра-
ботните луѓе и (Граѓаните, организациите за физичка 
култура дејствуваат за опфаќање на што поголем 
број деца, младина и возрасни во активностите на 
физичката култура, развиваат врвни достигања и 
го поттикнуваат и организираат телесното вежбање, 
спортските и е пор теко -р екр еативните активности. 

Член 12 
, Во остварувањето на своите права и должности 

општината: 
, — го утврдува развојот на физичката култура со 

своите општествени планови и програми; 
— се грижи за обезбедување на простор за пот-

ребите на физичката култура во своите урбанистич-
ки и други просторни планови; 

— учествува во обезбедување средства за изград-
ба на објекти за физичка култура и се грижи за 
зачувување на намената на објектите за физичка кул-
тура ; 

— се [грижи за задоволување на потребите од 
врвни ш о р тски достигања; 

— се (грижи за задоволување на потребите од 
кадри за физичка култура ; 

— ја поттикнува и помага активноста на органи-
зациите на здружениот труд во областа на воспиту-
вањето, образованието и здравството, како и на орга-
низациите од областа на физичката култура, месните 
заедници и другите самоуправни организации и заед-
ници по прашањата што се од заеднички интерес 
за физичката култура; 

— врши и други работи утврдени со закон и ста-
тутот на општина га. 

Член 13 
Републиката: 
— се грижи и го насочува развојот на физичката 

култура со општествените планови; 
— учествува во создавањето на услови за оспосо-

бување ,и усовршување на кадри во физичката кул-
тура; 

— учествува во 'обезбедувањето средства за из-
градба, адаптација и опремување на објекти за фи-
зичка култура од посебно значење; 

— го следи развојот на физичката култура, по-
себно на (психофизичките способности на работните 
луѓе и граѓаните; 

— создава услови за развој на врвниот спорт и 
врвните спортски достигања и 

— учествува во обезбедувањето средства за одр-
жување на спортските натпревари и [приредби од ре-
публичко, сојузно и меѓународно значење, што се 
организираат или одржуваат на територијата на Ре-
публиката. 

И. ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Член 14 
Со цел за организирано и масовно занимавање 

со активностите на физичката култура и усогласува-
њето на своите 'интереси и самоуправни права во оваа 
област., во согласност со интересите на социјалистич-
кото самоуправно општество, работните луѓе и гра-
ѓаните можат да се здружуваат во општествени 'Орга-
низации за физичка култура во согласност со закон. 

Член 15 
Во органите на општествената 'организација за 

физичка култура се избираат најмалку (половина де-
легати од редот на членовите кои активно се зани-

маваат со спортска, односно спортско-рекреативна ак-
тивност, во согласност со статутот на општествената 
организација за физичка култура. 

Член 16 
Заради остварување на целите на здружувањето 

во општествената (организација за физичка култура, 
како и заради заштита на другите самоуправни пра-
ва, членовите на општествената организација за фи-
зичка култура имаат право и должност да (оствару-
ваат самоуправна контрола непосредно преку орга-
ните на општествената организација и преку посебен 
орган. 

Членовите - на посебниот орган на самоуправната 
контрола се избираат на начин на кој се избираат де-
легати во органите на општествената организација за 
физичка култура. 

Член 17 
Општествената организација за физичка култура, 

за обезбедување на услови за постигнување на врв-
ните спортски достигања, може да им обезбеди на 
своите членови-спортисти посебни права, услови и па-
рични надоместоци на начин предвиден со статутот и 
со друг ОШ1ГТ акт, а во согласност со закон, опште-
ствен договор и самоуправна спогодба. 

III. ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУ^ ВО 
ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Член 18 
Работна организација за (вршење на дејностите во 

областа на физичката култура може да основа орга-
низација на здружениот труд, самоуправна интересна 
заедница, општествено-политичка заедница, месна за-
едница, општествена организација за физичка кул-
тура и друго општествено правно лице. 

Основачот на организацијата од став 1 на овој 
члан е должен пред усвојувањето на елаборатот, за 
општествено-економската оправданост за основањето 
на организацијата, да прибави согласност од самоуп-
равната интересна заедница на физичката култура. 

Член 19 
Работната организација која врши дејност во 

областа на физичката култура не може да ја при-
мени својата дејност без согласност на основачот. 

Член 20 
Работната организација која врши дејност во 

областа на физичката култура може да отпочне со 
работа доколку покрај општите услови утврдени со 
закон, има и: 

а) најмалку еден работник со У1/1 степен на 
стручна подготовка ((виша стручна подготовка) од 
областа на физичката култура; 

б) објекти и опрема за вршење на дејноста ета 
физичката култура и 

в) обезбедени услови за укажување на итна меди-
цинска помош. 

Исполнувањето на условите од став 1 на овој 
член го утврдува општинскиот (Орган н а управата 
надлежен за работите на физичката култура, на чие 
подрачје организацијата има седиште. 

Член 21 
Одредбите од членовите 18, 19 и 20 на овој за-

кон се однесуваат и на (основните и другите органи-
зации на здружениот труд од областа на физичката 
култура. 

» 

IV. ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

Член 22 
Како објекти за физичка култура се сметаат уре-

дени површини и објекти за спортски и шортско-
рекреативни активности кои со просторот и •опрема-
та одговараат на условите за вршење на овие актив-
ности. 
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Член 23 
Општините, »ао своите просторни и урбанистички 

планови, обезбедуваат простор според мрежата на 
објектите за физичка култура за задоволување на 
потребите на работните луѓе и граѓаните од објекти 
за физичка култура. 

Член 24 
Мрежата на објектите за физичка култура го 

содржи видот, бројот и разместеноста на •изградени-
те објекти, како и објектите кои треба да се изгра-
дат, односно уредат на одредено подрачје. 

Мрежата од став 1 на овој член ја утврдува 
собранието на општината на предлог на собранието 
на самоуправната интересна заедница за физичката 
култура. 

Член 25 
При изградбата на објекти наменети за воспиту-

вање и образование, се градат и спортски сали и 
други објекти за физичка култура. 

Член 26 
При проектирањето и изградбата на објектите 

за физичката култура, покрај примената на 'Стан-
дардите, техничките нормативи, урбанистичките и 
други пропишани услови, се применуваат и посебни 
услови што се однесуваат на функционалноста -и 
опремувањето на овие (објекти. 

Член 27 
Републичкиот комитет за образование и наука, 

во согласност со Републичкиот комитет за енергети-
ка, индустрија и градежништво4, ќе ги утврди посеб-
ните услови што се однесуваат на функционалноста и 
опремувањето на објектите за физичка култура. 

Член 28 
За изградба : на објекти за физичка култура и 

објекти наменети за воспитување и образование, ин-
веститорот е должен да прибави согласност и од орга-
нот на управата надлежен за работите на физичката 
култура, за исполнување на условите »од членовите 
25 и 26 на овој закон. 

Член 29 
Работните луѓе и граѓаните организирани во ор-

ганизација за физичка култура имаат право да упра-
вуваат со »објектите за физичка култура што ги из-
градиле или стекнале по друга основа. 

Со објектите за физичка култура кои според сво-
јата Основна намена не (ое дадени на управување на 
организација за физичка култура или друга органи-
зација и заедница, а кои се непосредно во функција 
на задоволување на секојдневните спортски и ^спорт-
ско-рекреативни (потреби и интереси на работните лу-
ѓе и граѓаните, управуваат работните луѓе и граѓа-
ните во месната заедница. 

Член 30 
Бо одлучувањето за работите од посебен опште-

ствен интерес, во организациите на здружениот труд 
од 'областа на физичката култура кои управуваат со 
објектите за физичка култура учествуваат претстав-
ници на опште атвено-нолитичките заедници, основа-
чите, општествено-нолитичкмте организации, самоуп-
равните. интересни заедници, (општествените органи-
зации за физичка култура и месните заедници (прет-
ставници на општествената заедница). 

Бројот на претставниците на општествената заед-
ница и начинот на учеството во одлучувањето за ра-
ботите од посебен »општествен интерес »се утврдува! 
со статутот на организацијата на здружениот труд од 
областа на физичката култура која управува со об-
јекти за физичка култура. 

Собранието на општината, на чие подрачје е се-
диштето на (организацијата на здружениот труд од 
областа на физичката култура која управува со об-
јекти за физичка култура, го определува бројот на 
претставниците на општината. 

Член 31 
Како работи од Посебен општествен интерес во 

организациите на здружениот труд од областа на фи-
зичката култура кои управуваат со објекти за физич-
ка културачсе сметаат: 

— донесување на статут и самоуправна спогодба 
за здружување; 

— одлучување на основните намени за користење 
на средствата; 

— донесување на програма за развој со мерки 
за не јзиното спр одведу вање; 

— утврдување на основните^ услови за стекнува-
ме на доходот и работењето; 

— утврдување на цените на услугите; 
— грижа за одржување и целосно користење на 

објектот; 
— разгледување на извештајот за работата; 
— (одлучување за статусни промени .на организа-

цијата и 
— именување и разрешување на работоводен 

'орган. 
За работите од став 1 на овој "член се одлучува и 

со мнозинство гласови на претставниците на опште-
ствената заедница. 

Член 32 
На одредбите на самоуправната спогодба за здру-

жување и Статутот на организацијата на здружениот 
труд од областа на физичката култура која управува 
со објекти за физичка култура, што се однесуваат 
на остварување на посебниот општествен интерес, да-
ва согласност собранието на општината на чие под-
рачје е нејзиното седиште. 

Член 33 
Општествената организација за физичка култура 

која управува со објектот за физичка култура, мој е 
од посебно 'значење за развојот на физичката култу-
ра, формира совет на Објектот. 7 

Собранието на општината на предлог на самоуп-
равната интересна заедница на физичката култура 
ги 'определува објектите од став 1 на »овој член. 

Член 34 
Во советот на објектот за физичка култура од 

член 33 став 1 учествуваат делегатите на корисни-
ците, општината, самоуправните интересни заедници, 
месните заедници и заинтересираните организации. 

Бројот на делегатите во советот на објектот за 
физичка култура се утврдува со општ акт на оп-, 
штествената организација за физичка култура која-
управува со објектот за физичка култура од посебно-
значење за развојот на физичката култура. 

Член 35 
Советот на објектот (особено се грижи за еконо-

мично и целосно користење на објектот и за утврду-
вања на цената на услугите. 

Член 36 
На работните луѓе и граѓаните под еднакви усло-

ви им се достапни сите објекти за физичка кул-
тура. 

Во користењето на објектите за физичка култура 
право на предимство може да оствари организација 
која на објектот реализира програма за физичко вос-
питување на децата и младината во процесот на вос-
питувањето и образованието. 

Право на предимство во користењето на објекти-
те за физичка култура остваруваат и организациите. 
на здружениот труд и другите организации и заедин-. 
ци кои учествувале со свои средства во нивната из-. 
градба и опремување. 

Условите за користење на објектот за физичка, 
култура ги утврдува со (општ акт (организацијата или 
заедницата која управува со објектот. 

Член 37 
Организацијата или заедницата која управува со 

објектот* за физичка култура должна е секоја годи-
на да ја известува самоуправната интересна заедни-
ца на физичката култура за начинот на користење-
то на објектот и слободните капацитети, како и за 
условите и М1ажностите на (користењето на објектот. 
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Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура ги утврдува слободните (капацитети на објек-
тите за физичка култура, како и условите и можнос-
тите за нивното користење и за тоа ги известува за-

- интересираните организации и заедници. 
Организацијата или заедницата која управува со 

објектот за физичка култура заедно со корисниците 
се договараат за распоредот и приоритетот во корис-
тењето на слободните капацитети на објектите, а по 
прибавено (мислење од самоуправната интересна заед-
ница на физичката култура. 

Ако заинтересираните корисници на објектот не 
постигнат договор според став 3 на овој член, распо-
редот и приоритетот во заедничкото користење на 

' објектот го утврдува сојузот на организациите за фи-
зичка култура 

Член 38 
Организацијата, односно заедницата која упра-

вува со објектот за физичка култура, должна е да 
го одржува објектот во состојба на функционална 
исправност, да овозможи користење на 'Слободните 
капацитети на другите корисници и да обезбеди ус-
лови за употреба на (објектот. 

Организацијата, односно заедницата од став 1 на. 
оадј член (обезбедува санитарно-хигиенски, технички, 
заштитни и други услови и мерки за безбедноста на 
учесниците во спортските активности и посетителите 
на приредбите во согласност со општите прописи. 

Член 39 
Организацијата, односно заедницата која управу-

ва со објектот за физичка култура ги остварува по-
требните средства за одржување на објектот и за из-
вршување на други обврски од вкупниот приход кој 
го остварува: 

— преку цената на услугите за користење на об-
јектот ; 

— со реализација на соодветна програма преку 
самоуправната интересна заедница на физичката кул-
тура и 

— по други основи утврдени со закон или со са-
моуправна спогодба, односно договор. 

Член 40 
Организацијата, односно заедницата која упра-

вува со (објектот за физичка култура и неговите^ ко-
рисници се спогодуваат во рамките на самоуправната 
интересна заедница на физичката култура за полити-
ката на цените и за елементите и критериумите за 
формирање на цените и трошоците за одржување на 
објектот. 

Член 41 
Собранието на 'општината може, во спроведува-

њето на политиката на цените, да одреди цена на ко-
ристењето на одделен објект за физичка култура која 
е пониска од одената формирана според критериумите 
утврдени (во согласност со член 40 на овој закон. 

Општината е должна, во случај кога го користи 
правото од став 1 на овој член, да и изврши соод-
ветно надоместување на организацијата, односно за-
едницата која управува со објектот за физичка кул-
тура, во вишна и на начин утврден со меѓусебен до-
говор. 

Член 42 
Организациите и , заедниците кои управуваат со 

објектите за физичка култура со самоуправна спо-
годба можат да ги здружуваат средствата (остварени 
со амортизација на објектите за физичка култура и 
да ги користат за модернизација, реконструкција или 
изградба на нови објекти за физичка култура, во 
согласност со е ре д порочни от план за развој на фи-
зичката култура на општината. 

V. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 43 
Организациите за физичка култура се должни да 

обезбедуваат здравствен надзор над своите членови 
кои активно се занимаваат со спортска, односно 
спортско-рекреативна активност. 

\ 
Лицата од став 1 на 'овој член се должни да се 

подложат на здравствен надзор. 
Здравствениот надзор опфаќа здравствен преглед 

пред почетокот, како и систематски контролни прег-
леди за време на учеството во активностите на фи-
зичката култура од (став 1 на овој член. 

Општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството врши надзор над спроведува-
њето на здравствениот надзор во организациите за 
физичка култура. 

Член 44 
Организаторите на спортски натпревари и други 

приредби во (областа на физичката култура се долж-
ни да обезбедат укажување на итна медицинска по-
мош. 

Член 45 
Објектите, опремата и реквизитите за спортска и 

епортско^рекреативна активност подлежат на санмтар-
но-хишенски и технички надзор. 

Член 46 
Поблиски прописи за здравствениот надзор на 

членовите на организациите за физичка култура кои 
активно се занимаваат со спортска, односно спорт-
ског^ креативна активност, за обемот и начинот на 
организирање на итна медицинска поимот и за врше-
ње на санитарно-хигиенсжиот надзор на уредите и 
објектите за физичка култура, донесува Републич-
киот комитет за здравство и социјална политика во 
согласност со Републичкиот комитет за образование 
и наука. 

VI. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Член 47 
Работниците во основните организации на здру-

жениот труд и во работните заедници што вршат ра-
боти од заеднички интерес за повеќе основни (Орга-
низации на здружениот труд, работните луѓе кои со 
личен труд и средства на трудот над кои постои 
право на сопственост вршат производни, земјоделски, 
занаетчиски, услужни и други професионални дејнос-
ти, заедно со работниците со кои ш здружуваат тру-
дот и средствата на трудот, организирани во здруже-
нија или во други облици на здружување, работните 
луѓе во работните заедници на државните (органи, оп-
ште ствено^полиТичките организации и 'општествените 
организации и другите работни заедници што не се 
организирани како организации на здружениот труд, 
актргвните воени лица и цивилните лица на служба 
во вооружените сили на СФРЈ, (работните луѓе и гра-
ѓаните во месните заедници, работниците во органи-
зациите на здружениот труд од областа на физичка-
та култура здружени во повисок (облик на здружу-
вање на трудот и средствата, работните луѓе и гра-
ѓаните во општествените организации за физичка 
култура, заинтересираните општествени организации 
и здруженија и други заинтересирани организации и 
заедници и 'работниците во организациите на здру-
жениот труд што вршат дејност во областа на физич-
ката култура, основаат самоуправни интересни заед-
ници на физичката култура заради задоволување на 
потребите и интересите во областа на физичката кул-
тура и заради усогласување на трудот во оваа област 
со тие потреби и интереси. 

Член 48 
Самоуправна интересна заедница на физичката 

култура, по правило, се оанова за подрачјето на една 
општина (општинска заедница на физичката кул-
тура). 

Во општинската заедница на физичката култура, 
под условите утврдени со самоуправната спогодба за 
нејзиното (основање или со нејзиниот статут, можат 
да се организираат (основни заедници или единици 
за определено подрачје или за остварување на »опре-
делени Заеднички интереси заради што понепосредно 
остварување на определени самоуправни права и инте-
реси на работниците и другите работни луѓе, орга-
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низациите на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници. 

Кога самоуправната интересна заедница на фи-
зичката култура ое основа за подрачје пошироко од 
подрачјето (на општината, за подрачјата ша општини-
те можат да се основаат основни заедници, како де-
лови на таа самоуправна интересна заедница. 

Општинските заедници на физичката култура мо-
жат да се здружуваат во регионални самоуправни 
интересни заедници. 

Член 49 
Општинска самоуправна интересна заедница мо-

же да се основа и за повеќе сродни дејности. 

Член 50 
Заради задоволување на заедничките потреби и 

лнтереси, (остварување на солидарноста и заемноста 
и заради изедначување на условите за развој на фи-
зичката култура во Републиката, општинските заед-
ници на физичката култура заедно со општествените 
организации од областа на физичката култура, како 
и заинтересираните организации на здружениот труд 
и другите организации и здруженија на граѓаните 
што се од општ интерес за Републиката, со самоуп-
равна спогодба се здружуваат во Републичка самоуп-
равна интересна заедница на физичката култура (Ре-
публичка заедница). 

Член 51 
Самоуправната интересна заедница се основа со 

самоуправна спогодба што се утврдува на собирите 
иа работните луѓе. 'со мнозинство на гласови на ра-
ботните луѓе што го сочинуваат собирот. 

Самоуправната спогодба, во името на учесниците 
на спогодбата, ја склучуваат органите определени со 
статутот, односно друг самоуправен општ акт на ор-
ганизацијата на здружениот труд и други организа-
ции и заедници. 

Самоуправната спогодба за основање на општин-
ската заедин ица на физичката култура, односно неј-
зиниот статут го потврдува собранието на општината 
на чие подрачје е седиштето на заедницата, а само-
управната с т о г о в а за основање на републичката за-
едница на физичката култура, односно нејзиниот ста-
тут го потврдува Собранието на Социјалистичка 'Ре-
публика Македонија. 

Член 52 
Надзор над законитоста на работата на општин-

ската заедница на физичката култура врши собрание-
то на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на заедницата. 

Надзор над законитоста на работата на Репуб-
личката заедница на физичката култура врши Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

VII. СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Член 53 
Работниците и другите работни луѓе во органи-, 

зацките на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници можат да издвојуваат сред-
ства од доходот на организацијата, односио заедни-
цата за задоволување на потребите и интересите од 
активностите на физичката култура на своите ра-
ботници. 

Член 54 
Работниците и другите работни луѓе и граѓаните 

во организациите на здружениот труд, другите само-
управна организации и заедници можат преку непос-
редна размена на трудот да обезбедуваат средства за 
задоволување на заедничките потреби и интереси во 
областа на физичката култура со работниците и гра-
ѓаните во (организациите за физичка култура. 

Член 55 
Врз основа на ' програмите за работа и развој на 

општинските заедници на физичката култура, работ-
ниците и другите работни луѓе врз самоуправна осно-
ва во рамките на заедниците (на физичката култура, 
обезбедуваат средства за задоволување на заеднички-
те потреби и интереси во областа на физичката кул-

тура, а врз (начелата на заемност и солидарност го 
утврдуваат обемот на средствата за задоволување на 
заедничките потреби и интереси во рамките на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на фи-
зичката култура. 

Член 56 
Средства за потребите на физичката култура во 

рамките и преку заедниците на физичката култура 
им обезбедуваат работните луѓе со: 

— придонес од доходот на основните организа-
ции на здружениот труд; 

— придонес од личен доход од работен однос; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност ; 
— придонес од личен доход од самостојно в(рше-

ње на стопанска дејност и 
—• придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност. 
Средства на (општинската заедница на физичката 

култура може да обезбеди и општината од споите 
приходи. 

Член 57 
За активностите на физичката култура од општ 

интерес за Републиката, средства може да обезбеди 
и Републиката. 

Член 58 
Обврзници на придонесот за физичка култура 

•од доходот се основните 'организации на здружениот 
груд и другите корисници на општествени средства, 
распоредени со Одлукава за утврдување на стопан-
ските и вонстопан ските дејности („Службен лист на 
СФРЈ" број 14/77) во областа на дејностите од 01 
до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на основните организации на здружениот труд 
од став 1 на овој член претставува остварениот доход. 

Член 59 
Обврзници на придонесот за физичка култура од 

личен доход се работниците кои остваруваат личен 
доход од работен однос, освен работниците вработе-
ни ка ј обврзниците од член 58 на овој закон. 

Основица за пресметување и плаќање на придо-
несот од став 1 на овој член претставуваат сите па-
рични примања според Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 60 
Обврзници на придонесот за физичка култура од 

личен доход се и работните луѓе кои самостојно 
вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност. 

Основица за пресметување и плаќање на придо-
несот од став 1 на (овој член е (основицата на која се 
плаќа данок според Законот за даноците на граѓа-
ните. 

Член 61 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

за физичка култура од личен доход од работен однос 
го 'вршат исплатителите на личните доходи. 

Утврдување? о и наплатата на придонесот за фи-
зичка култура од личен доход од член 60 на овој 
закон, го врши органот за приходи на општината во 
роковите и на начин пропишани во Законот за дано-
пите на граѓаните. 

Член 62 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, зас-

тареноста и присилната наплата на придонесот од 
доходот за физичка култура се применуваат соодвет-
ните прописи за оданочување на доходот на (Орга-
низациите на здружениот труд. 

Во поглед на пресметувањето, плаќањето и олес-
нувањата, ослободувањата, застареноста, присилната 
наплата и отписот на (придонесот за физичка култура 
и казните се применуваат соодветните одредби од 
Законот за даноците н а граѓаните. 
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Член 63 
Со закон, општествени договори, самоуправни 

сно подби, одлуки и договори се обезбедуваат и други 
средства за остварување на програмата на заедница-
та на физичката култура. 

Член 64 
Средствата иа заедниците на физичката култура 

се користат 'според утврдените програми на заедни-
ците. 

Член 65 
Средствата на заедниците на физичката култура 

се доделуваат врз основа на програма за активноста 
во областа на физичката култура и резултатите во 
работата. 

Заедниците со корисниците склучуваат договори 
за користење на средствата. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член бб 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата или заедницата 
која управува ао објектот за физичка култура: 

(1) ако со објектот за физичка култура не упра-
вува на начин утврден со ов!ој закон (членови 30 
и 33) и 

(2) ако без оправдани причини не овозможи ко-
ристење на слободните капацитети на објектот за фи-
зичка култура на другите корисници или не ш обез-
беди потребните услови за употреба на објектот 
(член 38). 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице во организацијата, .односно заедницата. 

Член 67 
Со. парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата за физичка кул« 
тура ако не обезбеди здравствен надзор над своите 
членови кои активно се занимаваат со 'спортска, од-
носно спортсконрекре ативна активност (член 43). 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице во организацијата ѕа физичка култура. 

Член 68 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок организаторот на 'спортски нат-
превари и други приредби од областа на физичката 
култура ако не обезбеди укажување на итна меди-
цинска помош при организирање на спортски натпре-
вари и други приредби од областа на физичката кул-
тура (член 44). 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за 
прекршок од (став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице на организаторот на спортски натпре-
вари и други приредби од областа на физичката кул-
тура. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Подготовките за основање на општинска заедни-

ца на физичката култура ги врши иницијативен од-
бор што го именува собранието на општината. 

Подготовките за основање на републичката за-
едница на физичката култура пи врши иницијативен 
одбор, што го именува Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Иницијативниот (одбор подготвува самоуправна 
спогодба, го шикува првото собрание на заедницата 
на физичката култура, утврдува предлог на статут 
на заедницата и деловник на собранието на заедни-
цата. 

Член 70 
Заедниците на физичката култура биле должни 

да отпочнат со работа до 31 март 1974 година. 

Член 71 
Доколку општинските заедници на физичката 

кулпура не се основале до рокот од член 70 на овој 

закон,, собранието на општината донесувало одлука 
за основање на општинска заедница на физичката 
култура. 

Член 72 
Заедниците на физичката култура ги утврдувале 

стапките на придонесите (според овој закон, најдоцна 
до 31 март 1974 година. 

Ако во рокот определен со став 1 на овој член 
не биле утврдени стапките на придонесите на заед-
ниците на физичката култура, од 1 април 1974 го-
дина привремено се применуваат: 

1) за општинската заедница на физичката кул-
тура стапки што ги утврдувало собранието на општи-
ната и 

2) за републичката заедница на физичката кул-
тура: 

— 0,04% од доходот на основните организации 
на здружениот труд (член 58) и 

— 0,05% од личниот доход од работен однос 
(член 59). 

Член 73 
Постојните општествени (организации за физичка 

култура се должни да ги усогласат своите статути и 
другите општи акти со -одредбите на овој закон, во 
рок (Од две години (од денот на влегувањето во сила 
на Законот за изменување и (дополнување на Зако-
нот за физичката култура и самоуправните интересни 
заедници на физичката култура („Службен весник на 
СРМ" број 14/84). 

Член 74 
Организациите на здружениот труд во областа на 

физичката култура ќе ја уредат својата организација 
и работа, во согласност со Законот за изменување и 
дополнување на Законот за физичката култура и са-
моуправните интересни заедници на физичката кул-
тура („Службен весник на СРМ" број 14/84) во рок 
од една година од денот на неговото влегување во 
аила. 

Член 75 
Организациите на здружениот труд од областа 

на физичката култура кои управуваат со објекти за 
физичка култура се должни во рок од една година, 
од денот на влегувањето во сила на Законот за изме-
нување (и дополнување на Законот за физичката кул-
тура и самоуправните интересни заедници на физич-
ката култура („Службен весник на СРМ" број 14/84), 
своите самоуправни општи акти да ги усогласат со 
неговите одредби. 

Општествените (организации за физичка култура 
кои управуваат со објекти за физичка култура од по-
себно значење за развојот на физичката култура во 
општината, се должни во рок од една година од де-
нот на донесувањето на одлуката од став 2 на член 
33 на овој закон да го основаат советот на објектот. 

Член 76 
Републичкиот комитет за образование и наука, 

во согласност со Републичкиот комитет за енергети-
ка, индустрија и градежништво ќе ги утврди посеб-
ните услови за функционалноста и опремувањето на 
објектите за физичка култура (член 27) во рок од 
две години од денот на влегувањето во сила на За-
конот за изменување и дополнување на Законот за 
физичката култура и самоуправните интересни заед-
ници на физичката култура („Службен весник на 
СРМ" бр. 14/84). 

Член 77 
Средствата на Републичката заедница н а физич-

ката култура во 1978 и, 1979 година се обезбедувале 
според прописите што важеле на денот на влегување-
то во аила на Законот за изменување и дополнување 
на Законот за физичката култура и самоуправните 
интересни заедници на физичката култура („Службен 
весник на СРМ" број 9/78). 
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437. 
Врз основа на член 23 од Законот за (изменување 

и дополнување на Законот за библиотекарската деј-
ност („Службен весник на СРМ" бр. 17/84), Законо-
давно-правната комисија на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на 42-та седница, одр-
жана на 24 октомври 1984 година, го утврди пречис-
тениот текст на Законот за библиотечната дејност. 

Пречистениот текст на Законот за библиотечна-
та дејност ги опфаќа Законот за библиотекарската 
дејност („Службен весник на СРМ" број 17/74), За-
конот за изменување на Законот за библиотекарската 
дејност („Службен весник на СРМ" бр. 42/76) и За-
конот за изменуваше и дополнување на Законот за 
библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ" 
број 17/84), во кои е означено времето на нивното 
влегување во сила. 

Бр. 13-2783 
24 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Крсте Нелковски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Библиотечната дејност е општествена дејност која 

преку библиотечниот материјал го шири образова-
нието, трајно ги задоволува културните потреби на 
работните луѓе и граѓаните и придонесува за унапре-
дување на стручната и научно -истражу вачк ат а работа 
и за развојот на образованието, културата, науката, 
стопанството и другите дејности. 

Член 2 
Библиотечната дејност во смисла на овој закон 

опфаќа набавување, чување, обработување и давање 
на користење библиотечен материјал, како и приби-
рање, обработка и презентирање на »информации и 
податоци за библиотечниот материјал. 

Член 3 
Библиотечната дејност се врши врз единствени 

принципи во согласност со современите методи и 
стандарди за обработка, чување и користење на биб-
лиотечен материјал и други видови библиотечно-ин-
формативна работење. 

Член 4 
Како библиотечен материјал во смисла на овој 

закон се сметаат сите видови печатен или на друг 
начин умножен материјал како: книги, брошури, вес-
ници. списанија, докторски дисертации, магистерски 
трудови. н1ауч!нп-истра,жувачки и истражувачки про-
екти. материјали от 'научни и стручни собири, рако-
писи, елаборати, каталози, проспекти, плакати, лето-
ци, програми, картографски и нотен материјал, сепа-
рати, стандарди, патенти, репродукции на ликовни 
дела, разгледници, календари, фотографии, грамо-
фонски плочи, тонски и видео-касети, магнетофонски 
и магнетни ленти, дискови, дискети, микрофилм ови, 
микрофилм! и друг материјал создаден со репрограф-
ска техника од (интерес за библиотечната дејност. 

Член 5 
Библиотечната дејност е од посебен општествен 

интерес. 
Општествен о-политичките заедници, самоуправни-

те интересни заедници на културата, науката и обра-
зованието, организациите на здружениот труд и дру-
ги самоуправни организации и заедници, обезбеду-
ваат услови за работа на библиотеките и развој на 
библиотечната дејност. 

Член 6 
За библиотечниот материјал што има својство 

на споменик на културата се применуваат прописите 
за заштита на спомениците на културата. 

Член 7 
Стручните работи во врска со орган изи р ање то и 

унапредувањето на библиотечната дејност ги вршат 
матичните библиотеки според одредбите на овој 
Закон. 

II. БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 8 
Библиотечниот материјал библиотеките го набаву-

ваат со купуваше, /размена, подароци и завештанија 
и преку задолжителниот примерок што одредени 
библиотеки го добиваат според Законот за доставу-
вање на печатени работи на определени установи. 

Член 9 
Библиотечниот материјал се чува во погодиш ус-

лови и се заштитува со примена на современи тех-
нички средства и уреди заради неговото одржување 
и трајно користење. 

Член 10 
Прописи за стручно обработување на библио-

течниот материјал донесува Народната и универзи-
тетска библиотека „Климент Охридски" во Скопје 
(Народна и универзитетска библиотека). 

Член 11 
Библиотеките повремено вршат ревизија на биб-

лиотечниот материјал, со која се утврдува состојбата 
на библиотечниот материјал и потребата од презе-
мање на мерки за неговата заштита. 

Рокот за вршење на ревизија се определува со 
статутот на библиотеката. 

Член 12 
Библиотеките можат да го ограничат користење-

то на оштетениот редок библиотечен материјал за-
ради негово трајно зачувување. 

Член 13 
Расходување на библиотечен материјал се врши 

комисиски според -единствени критериуми. 
Критериумите од став 1 на овој член ги утврдува 

Народната и универзитетска библиотека. 

Член 14 
Кој библиотечен материјал ќе се смета за споме-

ник на културата и редок библиотечен материјал, 
како и условите и начинот на стручното обработува-
ње, заштита, чување и користење на овој материјал 
определува Народната и универзитетска библиотека. 

Член 15 
Поединци, државни органи, организации на здру-

жениот труд, самоуправни интересни заедници и дру-
ги организации и заедници што набавиле редок биб-
лиотечен материјал се должни во рок од шеесет дена 
од денот на набавувањето да го пријават на Народ-
ната и универзитетска библиотека за евиденција. 

Народната и универзитетска библиотека, во дого-
вор со имателот, врши микрофилмување на реткиот 
библиотечен материјал од став 1 на овој член. 

Член 16 
Во случај на престанок на работа на библиотека, 

со актот за престанок се определува на која библио-
тека ќе и биде предаден библиотечниот материјал на 
библиотеката Што престанува со работа, по претход-
но прибавено мислење на Народната и универзитет-
ска библиотека. 1 

Член 17 
Издавачките организации и книжарниците се 

должни библиотечниот материјал што го раеходуваат 
претходно да го понудат ч за продажба на матичната 
библиотека на подрачјето на ^општината, по цена и 
други услови под кои се продава на" организациите 
за откуп и преработка на хартија. 
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Матичната библиотека од став 1 на овој член е 
должна ио рок од триесет дена да го извести понуду-
вачот дали ја п р и ф а ќ а понудата. 

По истекот на рокот од став 2 на овој член по-
нудата може да ја прифати друга библиотека во ист 
рок и под исти услови. 

Член 18 
Библиотеките можат да вршат размена, позајму-

вање и отстапување на библиотечен материјал со биб-
лиотеки и други сродни организации во земјата и 
странство. 

Во размена, позајмување и отстапување на редок 
библиотечен материјал, библиотеките се должни да 
прибават претходна согласност на Народната и уни-
верзитетска библиотека. 

Член 19 
Библиотечен материјал што има својство на спо-

меник на културата не може да се извезува ниту 
изнесува во странство. 

По исклучок, библиотечен материјал од став 1 на 
овој член може да се извезе односно изнесе во 
странство само со одобрение на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за култура, по претходно при-
бавено мислење од Народната и универзитетска биб-
лиотека. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА БИБЛИОТЕЧНАТА 
ДЕЈНОСТ 

Член 20 
Библиотеки (основаат општините и Републиката, 

месните и самоуправните интересни заедници, орга-
низациите на здружениот труд и други организации 
и заедници и здруженија на граѓани. 

Член 21 
Библиотечна дејност вршат самостојни библиоте-

ки и библиотеки во состав. 
Самостојни библиотеки се организации на здру-

жениот труд што вршат »библиотечна дејност. 
Библиотеки во состав се посебно организирани 

делови што вршат библиотечна дејност во рамките 
•на организации на здружениот труд од областа на 
културата, образованието, науката и во други (орга-
низации на здружениот труд, општествено-политички 
организации, други општествено-правни лица, држав-
ни органи и граѓа^ско^прашни лица. 

Член 22 
Библиотека може да се основа, односно органи-

зира ако се исполнети следниве услови: 
— да има библиотечен материјал потребен за из-

вршување на задачите на библиотеката; 
— да се обезбедени простории и опрема за смес-

тување и чување на библиотечниот материјал и за 
работа на библиотеката; 

— да се обезбедени финансиски средства за вр-
шење на дејноста на библиотеката; 

— да има потребен стручен кадар. 

Член 23 
Библиотеките, според намената и корисниците, 

можат да бидат народни, специјални, виоокошколски 
и училишни. 

Народните библиотеки се наменети за задоволу-
вање на општообразовните, културните и други по-
треби на работните луѓе и граѓаните. 

Специјалните библиотеки се наменети за стручна 
и научно-истражувачка работа во одделни подрачја 
на општествениот труд. 

Високошколските библиотеки се наменети за об-
разовно-воапитни и научно-истражувачки потреби на 
студентите и наставниот кадар. 

Училишните библиотеки се наменети за образов-
нонвоспитните потреби на учениците и наставниот 
кадар во основните училишта и средното насочено 
образование. 

Член 24 
Задоволувањето на оиштообразовните, културни-

те и други потреби на работните луѓе и граѓаните и 
стручната и научноистражувачка работа во сите 
подрачја на општествен ио г труд се остваруваат во 
Народната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски" во Скопје, како народна библиотека на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 25 
Библиотеките ги вршат следните работи: 
—• набавуваат, стручно обработуваат, заштитуваат, 

чуваат и даваат на користење библиотечен материјал; 
— (Вршат библиографско-информативна и доку-

ментаристичка дејност; 
— 1го попу париз ир а ат библиотечниот материјал 

преку изложби, литературни читања, предавања, при-
кажување на филмови и друго; 

— вршат позајмување и размена на библиотечен 
матери јал со други библиотеки и сродни установи; 

— се грижат за правилно применување на тех-
ничко-заштитните мерки за чување и (одржување на 
библиотечниот материјал; 

— доставуваат податоци за централните катало-
зи за библиотечен материјал и бази на податоци; 

— вршаг и други работи предвидени со закон 
и други прописи. 

Библиотеките ја вршат својата дејност и преку 
подрачни и подвижни библиотеки. 

Библиотеките можат да вршат продажба на ан-
тикварен библиотечен материјал под услови што (ќе 
ги определи Народната и универзитетска библиотека. 

Член 26 
За трајно организирано и систематско развива-

ње и унапредување на (библиотечната дејност за по-
драчје на (општина, односно за територијата на Ре-
публиката, одредени народни библиотеки, покра ј сво-
јата редовна дејност, вршат и \други работи опреде-
лени оо овој закон (матични библиотеки). 

Работите на матична библиотека за територија-
та на Републиката ш врши Народната и универ-
зитетска библиотека, како централна матична биб-
лиотека за Социјалистичка Република М1акедонија. 

Општината определува народна библиотека што 
ќе ги врши работите н а матична библиотека за по-
драчјето на општинара. 

Матична библиотека од една општина може да 
врши матична дејност и за подрачје на друга оп-
штина, врз основа на договор на општините. 

Член 27 
Матичните библиотеки, покра ј работите од член 

25 на овој закон, ги вршат и следните работи: 
— ја проучуваат состојбата, потребите и усло-

вите за развој на библиотечната мрежа, организаци-
јата и унапредувањето на библиотечната дејност на 
подрачјето на кое дејствуваат и . даваат . мислења и 
предлози; 

— вршат стручен надзор над работата на биб-
лиотеките и им укажуваат стручна помош; 

— се грижат за стручното усовршување на биб-
лиотекарските кадри,-

— организираат соработка меѓу библиотеките, 
особено во набавувањето, стручната обработка, по-
зајмувањето и размената на библиотечен материјал; 

— водат евиденција за библиотеките; 
—. вршат и други работи предвидени со закон 

и други прописи. 

Член 28 
Народната и универзитетска библиотека, како 

централна матична библиотека, покрај работите од 
член 25 и член 27 на овој закон, ги врши и следните 
работи: 

— истражува, прибира и обработува библиоте-
чен ^ материјал кој се однесува на Македонија, а се 
наоѓа во други социјалистички републики и покраи-
ни и во (странство; 

— врши стручен надзор над работата на матич-
ните библиотеки; 
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— донесува прописи за техничко-заштитните мер-
ки за чување и одржување на библиотечниот мате-
ријал; 

—• води централни каталози на библиотечниот 
материјал; 

— води регистар на библиотечен материјал што 
има својство на споменик на културата и на редок 
библиотечен материјал; 

— врши конзервација и реставрација на библио-
течен материјал; 

— ја координира библиотечно-ивформативната и 
документаристичка дејност; 

—• донесува стандарди за сите видови библио-
теки и дејности; 

— изработува и објавува тековна и ретроспек-
тивна библиографија на Македонија и други посеб-
ни б и б л но г р аф и и; 

— прибира, чува и обработува текстови на док-
торски дисертации и магистерски трудови; 

— ја помага размената на библиотечен матери-
јал меѓу библиотеките во Социјалистичка Република 
Македонија и библиотеките во другите социјалистич-
ки републики и покраини; 

—• посредува во размената и позајмувањето на 
библиотечен материјал меѓу библиотеките во Репуб-
ликата и странски библиотеки; 

—• подготвува и издава публикации што произле-
гуваат од нејзината работа и што се во врска со 
нејзините задачи односне делокруг; 

— врши и други работи предвидени со закон и 
други прописи. 

Член 29 
Народната и универзитетска библиотека, покрај 

работите од членовите 25, 27 и 28 на овој закон, вр-
ши и функција на Реферален центар на Социјалис-
тичка Република Македонија, преку кој: 

— истражува, собира, чува, стручно обработу 
ва и формира бази на податоци за колективни и ин-
дивидуални извори и корисници на информации во 
СР Македонија, како и база на податоци на нивните 
трудови; 

— истражува, собира, пренесува, дава на корис-
тење и упатува корисници на извори на информации, 
создадени во Социјалистичка Република Македонија, 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и странство, како и на меѓународни извори на ин-
формации и 

— се поврзува и соработува со други носители 
на системот на научни информации во Социјалис-
тичка Република Македонија и со рефералним и ин-
формативните центри во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и во странство. 
г 

Член зо 
Посебниот општествен интерес во вршењето на 

библиотечната дејност се обезбедува со учество на 
претставници на корисниците на услугите и другите 
заинтересирани организации и заедници, претстав-
ници на основачите, претставници на општината, од-
носно Републиката, општеетвено^иолитичките и опште-
ствените организации и на здруженијата на граѓа-
ните (претставници на општествената заедница) во 
одлучувањето во библиотеките за работи од посебен 
општествен интерес. 

Член 31 
Како работи од посебен општествен интерес во 

библиотечната дејност се сметаат: 
— донесување на статутот и 'склучување на са-

моуправните спогодби за здружување; 
— утврдување на предлогот на основите на пла-

нот на библиотеката и донесување на програмите за 
работа; 

— утврдување на предлог — елементите за склу-
чување самоуправни спогодби за (основите на планот 
на самоуправните организации и заедници и осно-
вите на плановите на општествено-политички;те за-
едници ; 

— определување на основните услови за стекну-
вање на доходот, работењето и за основните намени 
за користење на 'средствата; 

— усвојување на (извештаите за остварување на 
програмите за работа; 

— усвојување на финансискиот план и утврду-
вање на завршната сметка; 

— именување и разрешување на работоводниот 
орган и 

— избор во стручни звања. 

Член 32 
Корисниците на услугите и другите заинтереси-

рани организации и заедници, општеетвено-политич-
ките и општествените организации и здруженијата на 
граѓаните, како и бројот на нивните претставници, 
што учествуваат во одлучувањето за работите од 
член 31 на овој закон, се определуваат со статутот 
на библиотеката. 

Основачот и собранието на општината имену-
ваат по двајца претставници во библиотеката што 
учествуваат во (одлучувањето за работите од посе-
бен општествен интерес во библиотечната дејност. 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија именува тројца претставници во Народната 
и универзитетска библиотека што учествуваат во 
одлучувањето за работите од посебен општествен ин-
терес во билиотечната дејност. 

Член 33 
Одлука за работите од член 31 на овој закон 

е донесена ако делегатите на работниците и прет-
ставниците на општествената заедница ја усвоиле 
со мио зин ство гласови. 

Член 34 
Собранието на општината дава согласност на од-

редбите на самоуправната спогодба за здружување 
и на статутот на библиотеката што се однесуваат на 
работите од посебен општествен интерес и на уче-
ството на претставниците на (општествената заедни-
ца во одлучувањето по тие работи. 

Согласност од став 1 на овој член на Статутот 
на Народната и универзитетска библиотека дава Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 35 
Работоводен орган на библиотеката се именува 

и разрешува во согласност со собранието на општи-
ната. 

Работоводен орган на Народната и универзитет-
ската библиотека се именува и разрешува во сог-
ласност со Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Ко ику рената комисија за утврдување предлог за 
именување на работоводен орган на Народната и 
универзитетска библиотека се состои од 8 членови, 
од кои по 2 члена именуваат (органот на управување 
на библиотеката, Основната организација на синди-
катот, Републичкиот одбор на Синдикатот на работ-
ниците од образованието, науката и културата и Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 36 
За разгледување на определени прашања од 

стручноннаучен карактер во библиотеките можат да 
се образуваат стручни совети. 

Во работата на стручните совети можат да уче-
ствуваат и стручни и .научни работници што не се 
во работен однос во библиотеката. 

.Делокругот и составот на стручните совети по-
блиску се уредуваат со статутот на библиотеката. 

Член 37 
Надзор над законитоста на работата на Народ-

ната и универзитетска библиотека врши Републич-
киот комитет за култура. 

Член 38 
Заради разгледување на прашања од заеднички 

интерес за унапредување на библиотечната дејност, 
стручна соработка на библиотеките и други прашања 
од заеднички интерес за развој на библиотечната 
дејност, библиотеките од Социјалистичка Република 
Македонија можат да се здружат во заедница на 
библиотеките. 



Стр. 730 —, Бр. 35 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 ноември 1984 

IV. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ 

Член 39 
Библиотеките во СР Македонија дејствуваат како 

единствен б и бл ио те чно-инф о р матив ен систем што се 
поврзува со соодветните системи во другите соција-
листички републики и социјалистички автономии по-
краини и во странство. 

Библиотечно-информативниот (систем е дел од оп-
штествениот систем на информирање на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 40 
Библиотеките, преку соработка со информативно-

документаристичките служби и информативните цен-
три на научно-истражувачки организации, се поврзу-
ваат со системот на научните информации. 

Член 41 
Преку библиотечно-информативниот систем се 

обезбедува усогласено, стандардизирано и економич-
но библиотечно работење, рационално користење на 
библиотечниот материјал и задоволување на потре-
бите од информации. 

Член 42 
Библиотечно-информативниот систем на Соција-

листичка Република Македонија го сочинуваат пот-
системи чиј број, видови и функционирање го одре-
дува Народната и универзитетска библиотека во за-
висност од потребите на општествената заедница. 

Член 43 
Единственоста на библиотечно-информативниот 

систем се обезбедува особено преку: 
— матична дејност,-
— единствена стручна обработка на библиотеч-

ниот материјал; 
— единствен начин на собирање и обработка на 

информации и податоци; 
— единствено водење на каталози и други ин-

формативни помагала и заедничко обезбедување на 
дејствувањето на централни каталози и 

— развивање на меѓубиблиотечна соработка и 
позајмување на библиотечен материјал. 

Член 44 
Правата и обврските на субјектите на библиотеч-

но-информативниот систем поблиску се регулираат со 
самоуправни спогодби. 

V. СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Член 45 
Стручните работи во областа на библиотечната 

дејност ги вршат работници што имаат стручна под-
готовка за библиотекарски помошник II врста, биб-
лиотекарски помошник I врста, библиотекар, виш 
библиотекар и библиотекар — советник. 

Член 46 
Во звањето виш библиотекар може да биде из-

брано лице кое има академски степен на магистер 
или најмалку 10 години работа како библиотекар, 
објавени или познати стручни работи од значење за 
унапредување на библиотечната дејност и способност 
за самостојно организирање на стручната работа. 

Во звањето библиотекар — (советник може да 
биде избрано лице кое има докторат на науки или 
најмалку 10 години работа како виш библиотекар, 
истакнати објавени или познати (стручни работи (од 
посебно значење за унапредување на библиотечната 
дејност и лице кое има постигнато 'извонредно зна-
чајни резултати во развојот и унапредувањето на 
библиотечната дејност. 

Член 47 
Определени стручни работи во областа на биб-

лиотечната дејност можат да вршат и работници што 
имаат научни звања, како и стручни звања во облас-
та на заштитата на спомениците на културата, архив-
ската и музејската дејност. 

Член 48 
Стручни работи во областа на библиотечната деј-

ност вршат и работници што имаат соодветна средна 
стручна подготовка за библиотекарски помошник II 
врста, соодветна виша стручна (подготовка за библио-
текарски помошник I врста, односно соодветна ви-
сока стручна подготовка за библиотекар. 

Која стручна подготовка е соодветна за вршење 
на стручни работи во областа на библиотечната деј-
ност од став <1 на овој член се 'определува со 'општ 
акт на библиотеката. 

Член 49 
Изборот во звањето виш библиотекар и библио-

текар —• советник го врши органот на управување 
на библиотеката, по предлог на посебна стручна ко-
мисија која е составена (од најмалку три члена. 

Членовите на стручната комисија од став 1 на 
овој член треба да го имаат најмалку она звање за 
кое (се врши изборот или соодветно научно звање. 

Членовите на стручната комисија ги именува и 
разрешува органот на управување на библиотеката. 
За членови на стручната комисија можат да бидат 
именувани и лица надвор од библиотеката. 

Член 50 
На лицата кои до 8 август 1965 година се здоби-

ле со звањето виш библиотекар, здобиеното звање 
им се признава. 

Лицата што се здобиле со стручни звања по 8 
август 1965 година, до влегувањето во аила на овој 
закон можат да се реизберат во исто или повисоко 
звање под условите определени со овој закон. 

VI, КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 51 
Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќ е 

се казни за прекршок библиотека која без согласност 
на Народната и универзитетска библиотека изврши 
размена, позајмување или отстапуван^ на редок биб-
лиотечен материјал (член 18). 

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари за 
прекршок (од став 1 ќе се казни и (одговорното лице 
во библиотеката. 

Член 52 
.Со парична казна од 4.000 до 20.000 (динари ќе 

се казни за прекршок библиотека што не обезбеди-
ла услови за чување и заштита на библиотечниот ма-
теријал (член 9). 

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за пре-
кршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во 
библиотеката. 

Член 53 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
'ТРУД/ самоуправна интересна заедница и друга орга-
низација и заедница што (не ќе пријави редок биб-
лиотечен материјал во пропишаниот рок (член 15). 

Со парична казна од 500 до 1.500 динари за пре-
кршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во 
правното лице, /во (органот на управата, другите др-
жавни органи, и стручните служби на општеетвено-
политичките организации. 

За прекршок од став 1 ќе се казни поединец со 
парична казна од 200 до 1 000 динари. 

Член 54 
Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружениот труд 
која ќе постапи спротивно на член 17 од овој закон. 

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари за пре-
кршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во 
организацијата. 
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УЦ. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 55 
Работниците што вршат стручни работи во (об-

ласта на библиотечната дејност, а не ги .исполнуваат 
условите во однос на стручната подготовка пропи-
шани со овој закон, се должни во рок од пет години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон да ти 
исполнат тие услови. 

Член 56 
Со влегувањето во сила на Законот за библиоте-

карската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 17/74) 
престанал да важи Законот за библиотеките („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 14/65). 

438. 
Врз основа на член 10 од Одлуката за личните 

доводи и другите примања на делегатите и на функ-
ционерите што ги избира и именува Собранието на 
СРМ („Службен весник на ОРМ" број 15/78), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 26 
септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Основицата за утврдување на личните доходи 
на функционерите што ги избира и именува Собра-
нието на СРМ се утврдува во износ од 14.934 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јули 1984 година, а ќе се изврши на 
товар на наменските средства на органот во кој 
функционерот остварува личен доход. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-2831 
26 септември 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на СРМ, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

439. 
Врз основа на точка 8 од Одлуката за основите 

и мерилата за утврдување на личните доходи и дру-
гите пр имања на раководните и други работници што 
ги именува Собранието на СРМ и назначува Претсе-
дателството на Собранието на СРМ („Службен весник 
на СРМ" број 21/84), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на СРМ, на сед-
ницата (Одржана на 26 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАКОВОДНИТЕ 
И ДРУГИ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБ-
РАНИЕТО НА СРМ И НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛ-

/ СТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Основицата за утврдување на личните доходи 
на раководните и други работници што ги именува 
Собранието на СРМ и назначува Претседателството 
на Собранието на СРМ, се утврдува во износ од 
14.934 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јули 1984 година, а ќ е се изврши на 
товар на наменските средства на Собранието на СРМ. 

3. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка (Република Македонија". 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-2833 
26 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на СРМ, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

440. 
Врз основа на член 21 од Одлуката за личните 

доходи и другите примања на делегатите и на функ-
ционерите што ги избира и именува Собранието на 
СРМ („Службен весник на СРМ" број 15/78), Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на СРМ, на седницата (одржана на 26 сеп-
тември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТО-
КОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ГО ОСТВАРУВААТ ВО 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Надоместокот на личниот доход на делегати-
те кои надоместокот на личниот доход, во постојан 
месечен износ, го остваруваат во Собранието на СРМ 
се усогласува за 20%. 

2. Усогласувањето на надоместокот на личниот 
доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 
1 јули 1984 година, а ќе се изврши на товар на на-
менските средства на Собранието на СР Македонија. 

3. Право на усогласување од точката 1 (од оваа 
одлука имаат и делегатите и функционерите кои 
остваруват личен доход во Собранието на СРМ спо-
ред Законот за работата и правата на делегатите во 
Собранието и на функционерите во Републиката на 
кои им престанала функцијата 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-2832 
26 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на СРМ, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

441. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и на Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/77 и 37/83) и член 
7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет 
за 1984 година („Службен весник на СРМ" бр. 38/83), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ БУЏЕТ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1984 година („Службен 

весник на СРМ" бр. 38/83), се вршат следниве изме-
ни на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во Раздел 5 — Уставен суд на Македонија, по-
зиција 75, конто 418 — .Учество во трошоците за одр-
жување на зградата, износот „2.500.000" се заменува 
со износот „3.436.000". 
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2. В|о Раздел 8 —• Републички секретаријат за 
шатре иш и работи се вршат следниве измени: 

— позиција 95, (конто 401 — Материјални трошо-
ци, износот „60.000.000" се заменува со износот 
„75.000 ООО"; 

—. позиција 98. конто 415 — За набавка на опре-
ма и за други потреби од Програмата, износот 
„57.000.000" се брише; 

— позиција 99, конто 415 —• Државни врски, изно-
сот „26.000.000", се заменува со износот „33.500.000"; 

— позиција 102, конто 415 — Набавка на безбед-
носна опрема за аеродромите и граничните премини, 
износот ,„3.000.000" се заменува со износот „1.500.000"; и 

— позиција 106 — конто 418 — за посебни на-
мени износот „143.000.000" се заменува со износот 
„181.000.000". 

3. Во Раздел 12 — Републички комитет за енер-
I етика, индустрија и градежништво, позиција 153, 
конто 451 — Дотација иса Сеизмолошката опсервато-
рија, износот „6.684.000" се заменува со износот 
„7.034.000". 

4. Во Раздел 13 — Републички комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, позиција 169 
— конто 433 — пошумување на галините, износот 
,.20.000.000" се брише. 

5. Во Раздел 20 — Републички комитет за здрав-
ство и социјална политика се вршат следниве измени-. 

— позиција 231, К10НТ10 418 — Материјални тро-
шоци, износот „2.200.000" се заменува со износот 
„2.500.000"; 

— позиција 235, конто 418 — трошоци за корис-
тење и одржување на работните простории, износот 
„1.455.000" се заменува со износот „1.965.000"; и 

— позиција 243, конто 456 — Болнички трошоци 
за душевно болни, износот „15.880.000" се заменува 
СО ИЗНОСОТ „24.580.000". 

6. Во Раздел 42 — Окружен стопански суд — 
Битола, позиција 412, конто 401 — Материјални тро-
шоци, износ ст „800.000" се заменува со износот 
„1.080.000". 

7. Во Раздел 43 — Окружен стопански суд — 
Скопје, позиција 418, конто 401 — Материјални тро-
шоци, износот „3.400.000" се заменува со износот 
„4.900.000". 

8. Во Раздел 48 — Суд на здружен труд на Маке-
донија, позиција 448 — конто 401 — Материјални тро-
шоци, износот „1.000.000" се заменува со износот 
„1.700.000". 

9. Во Раздел 59 — Републичка (конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, позиција 528 — конто 461 — Дотација на 
весникот „Остен", износот „4.800.000" се заменува со 
износот „8.5С0.000". 

10. Во Раздел 60 — Републичка конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, 
се вршат следниве измени: 

—, позиција 544 — конто 461 — Дотација на вес-
никот „Млад борец", износот „8.400.000" се заменува 
СО (ИЗНОСОТ „9.1860.000"; 1И 

— позиција 546, конто 461 — Дотација на весни-
кот „Студентски збор", износот „7.200.000" се заме-
нува со износот „9.200.000". 

11. Во Раздел 65 — Средства за финансирање на 
потребите на други опште ствено-политички заедни-
ци, позиција 576, конто 440 — Придонес на Републи-
ката за Буџетот (на Федерацијата, износот 
„7.646.200.000" се заменува со износот „7.643.764.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на об јавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1625/1 
3 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

442. 
Врз основа н а член 18, стас 1 (од Законот за адво-

катурата и другите видови на правна помош („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 6/72 и 13/78), Извршниот со-
вет на Собранието на ОР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА НА- ' 
ГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ НА АДВОКАТСКАТА 

КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се дава согласност на Тарифата за наградата 
и надоместокот на трошоците за работата на адво-
катите на Адвокатската комора на Македонија, доне-
сена на 32-то редовно годишно собрание на Адвокат-
ската 'Комора на Македонија, одржано на 24. XII. 
1983 година. , 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на (објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

ђр. 23 4567/1 
3 ноември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

443. 
Уставниот суд на Македонија, (врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, н а седницата одржана на 12 септем-
ври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Точките 10 и 11 од делот 
„Служба за општи работи" на Т а б е л а р н и ^ преглед 
со аналитичка пронела на работите и работните за-
дачи како составен дел на Правилникот за основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците во Работната заедница на Стопанската бан-
ка — Основна банка Скопје со .референдум одржан 
•на 16 јануари 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Стопанската банка — Основна банка (во 
Скопје на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Со предлог на Основниот суд на здружениот 
труд во Скопје пред Уставниот суд на Македонија е 
поведена постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на одредите од оспорениот акт означен во 
точката 1 на (оваа одлука. Според наводите во пред-
логот, работите и работните задачи на ВКВ и КВ 
возачите се различно вреднувани но основот сложе-
ност односно основни теоретски знаења, иако тие ра-
боти и работни задачи се исти, со што е повредено 
уставното начело на распределба според трудот. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судот утврди дека во делот „Служба за општи рабо-
ти", во точката 10, за управување и одржување на 
моторни возила (ВКВ шофер), по основот сложеност 
односно основот теоретски знаења се предвидени 46 
бода. Во точката 11, пак, за управување и одржува-
ње моторни возила (КВ шофер) по истиот основ се 
предвидени 36 бода. По другите односи, предвидени 
во оспорениот акт, според одговорноста и посебните 
работни услови КВ и ВКВ возачите се еднакво вред-
нувани. Исто така. Судот утврди дека според Пра-
вилникот за внатрешна организација и систематиза-
ција на работите и (работните задачи, донесен од ра-
ботниците со референдум одржан на 23 јануари 1978 
година, КВ и ВКВ (возачите вршат работи истоветни 
шо својата содржина и сложеност. 

5. Согласно уставното начело за распределба спо-
ред трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и во член 126 од Законот за здружениот 
груд, на секој работник од доходот на основната 
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организација на здружениот труд му припаѓа личен 
доход (според резултатите Од неговиот труд и него-
виот личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на основна-
та организација. 

Со оглед на тоа што работите и работните задачи 
на возачите по основот сложеност односно (основни 
теоретски знаења во оспорениот табаларен преглед 
се различно вреднувани и покрај тоа што по својата 
сложеност се исти, Судот утврди дека точките 10 и 
11 од оспорениот Табеларен преглед не се (во соглас-
ност со уставното начело за распределба според тру-
дот, предвидено во член 22 од Уставот на СР Маке-
донија и дека се во спротивност со член 126 од За-
конот за здружениот труд. Ова оатоа што за исти 
работи и работни задачи се предвидени (различни 
мерила во зависност од стручната подготовка. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 159'84 
12 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот (суд на Македонија, 
д^р Владимир Митков, е. р. 

444. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите (одлуки, на седницата одржана на 26 
септември 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје одделение — Титов Ве-
лес за Оценување уставноста и законитоста на Табе-
ларниот преглед составен дел на Правилникот за 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка на Ра-
ботната заедница Заеднички служби во состав на 
Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Велес, во делот 
на работите и работните задачи што ги вршат рефе-
ренти!« по општи работи и самоуправување и во де-
лот на работите и работните задачи на книговоди-
телите, донесен од работниците со референдум одр-
жан на 28 декември 1977 година. 

2. СЕ УКИНУВА точката 4, во делот што се од-
несува на потребното работно искуство на Правил-
никот за (систематизација на работите и т б о т н и т е 
задачи донесен од работниците со референдум одр-
жан на 28 декември 1977 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Агрокомб ин ате г „Лозар" — Титов Ве-
лес, на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
одделение — Титов Велес поднесе предлог за оцену-
вање Уставноста и законитоста на актот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот, »оспорениот Табеларен преглед е противу ста-
вен и незаконит затоа што според основот стручна 
подготовка за референтите и книговодителите со нис-
ка стручна подготовка се предвидени помалку бодо-
ви во однос на референтите со средна стручна под-
готовка иако според описот и пописот тие вршат 
исти работи и работни задачи. 

5. Разгледувајќи го оспорениот табеларен преглед 
Судот утврди дека во делот на работите и работ-
ните задачи што ги вршат референтите по општи 
работи и самоуправување по основот ало лесност од-
носно падосновот стручно знаење за федна стручна 
подготовка се предвидени 130 бода, а за ниска струч-
на подготовка 118 бода. (Понатаму, Судот утврди де-
ка за книговодител (со средна стручна подготовка 
според основот стручно знаење се предвидени 130 

орда, а за ниска стручна подготовка 118,8 бода. По 
другите основи тие добиваат еднаков број бодови. 

Во Правилникот за систематизација на работите 
и работните задачи Судот утврди дека за вршење на 
работи и работни задачи на референт по општи ра-
боти и самоуправување е предвидена средна стручна 
подготовка и за вршење работи и работни задачи 
мниговодител исто така е предвидена средна стручна 
подготовка. Според описот и пописот на работите и 
работните задачи тие вршат по карактер исти ра-
боти и работни задачи. 

6. Во член 22 од Уставот на СР Македонија и 
член 126 од Законот за здружениот труд предвиду-
ваат на секој работник во согласност со начелото за 
распределба според .трудот и со порастот на продук-
тивноста на неговиот и на (вкупниот 'општествен труд 
и со начелото на солидарноста на работниците во 
здружениот труд, да му припаѓа од доходот на ос-
новната организација личен доход за задоволување 
на неговите лични, заеднички и (општи општествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и него-
виот личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемување на доходот на 'основната 
организација. 

Со (оглед на тоа што во делот на работите и ра-
ботните задачи на референтите по (општи работи и 
самоуправување и книго водител во оспорениот табе-
ларен преглед според основот стручно знаење раз-
лично е вреднувана стручната подготовка и покрај 
тоа што по карактер вршат исти работи и работни 
задачи, тој не е во несогласност со уставното начело 
за распределба според трудот и не е во спротивност 
со законот за здружениот труд. Ова од причини што 
работник кој ја нема пропишаната стручна подготов-
ка за работите и работните задачи на кои работи 
се претпоставува дека со (помал успех ќе ги извршува 
работите и работните задачи од работникот кој ја 
има пропишаната стручна подготовка, доколку нама-
лувањето се врши (само по основот стручна подго-
товка, а не и по другите основи, како што е случајот 
со оспорениот табеларен преглед. • 

7. Исто така, разгледувајќи го Правилникот за 
систематизација на работите и работните задачи, по 
сопствена иницијатива, Судот утврди дека во точката 
4 во делот што се однесува на потребното работно 
искуство, за сите работи и работни задачи е предви-
дено работно искуство од три година (домаќин, ре-
ферент за народна одбрана, дактилограф и други), 
а за работите и работните задачи на правен советник 
се цредвидени 10 години работно искуство. 

Согласно член 7 (став 1 од Законот за работни 
односи работниците со самоуправен општ акт со мој 
се уредува работниот однос ќе го утврдат како посебен 
услов и работното искуство на помалку сложени ра-
боти и работни задачи тоа искуство нема да биде 
подолго од две години, а за раководните и по сло-
женост и (одговорност на нив слични работи и работ-
ни задачи не подолго од шест години. 

Со оглед на тоа што за помалку сложените 
работи и работни задачи е предвидено работно ис-
куство од најмалку три години, а за работите и ра-
ботните задачи на правниот советник се предвидени 
10 години работно искуство. Судот утврди дека точ-
ката 4 во делот што се однесува на означениот Пра-
вилник за систематизација на работите и работните 
задачи, не е во согласност со член 7 (став 1 од За-
конот за работни односи. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 178/84 
16 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 
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445. 
Уставниот суд на Маке домија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 3 октомври 1934 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА одделот 6 од Систематизацијата 
на раб отмите места (Табеларен преглед), составен дел 
на Пр а ш лимко т за • окшовите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи во Основната 
организација на здружениот труд „Тапацирана" во 
состав на ДИК „Црн Бор" во Прилеп, донесен од ра-
ботниците со рефе1рендум на 14 октомври 1983 го-
дина. 

2. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на ОРМ" и во Основната организација на здружени-
от труд „Тапацирана" во состав на ДИК „Црн Бар" 
ио Прилеп на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општч акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, оо решение У. 
бр. 216/83 од 23 мај 1984 година, поведе постанка 
за (оценување уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е по-
ведена затоа што основано се постави прашањето за 
согласноста на »оспорената »одредба со начелото на 
распределба според трудот и за нејзината спротив-
ност со член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во Система-
тизацијата на работните места (Табеларен преглед), 
е утврден одреден број на бодови по основот струч-
на подготовка и одреден број на бодови по > основот 
стручност. Притоа, (во член 13 од Правилникот за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи е предвиден и основот сложеност 'во 
кој како подоено ви се предвидени школска подго-
товка, стручност, спретност и раководење. Меѓутоа, 
во Табеларни^ преглед ме е вреднуван основот сло-
женост, туку како посебни основи се 'вреднувани под-
о снови те стручна подготовка и стручност, со што 
всушност стручната подготовка два пати е вредну-
вана. 

Според член 129 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд, придонесот на работникот во работата 
се утврдува зависно од квантитетот и (квалитетот на 
работа, земајќи го предвид особено обемот и сло-
женоста на работата, квалитетот на остварените ре-
зултати од трудот, успешноста дао користењето на 
средствата на трудот, остварените заштеди во рабо-
тата, користењето иа работното .време, одговорноста 
во работата и условите под кои работникот работи. 

Со Оглед на тоа што во Табеларниот преглед 
стручната подготовка е предвидена како посебен и 
самостоен основ за (распределба на средствата за 
лични доходи и со оглед на тоа што е -веќе /вредну-
вана во (рамките на основот стручност, тоа всушност 
е двојно (вреднување. Затоа, Судот утврди дека 'одде-
лот 6 од Систематизацијата на р а б о т и т е места (Та-
б е л а р н о г преглед), не е во согласност' со начелото 
на распределба според трудот и е во спротивност со 
член 129 став 3 од Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 216/83 
3 октомври 1984 година 

Скопје 

: Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

днр Владимир Митков, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
општински СУД во ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд ио Тетово се 'води спор 
за развод на брак ио тужбата на тужителот Меваип 
Јашар Емини од Тетово, против тужената Два Изаир 
Емини, родена Бајрами, од Тетово, сега -со непозната 
адреса во Германија. 

Се /повикува тужената Два Емини ЈОД Тетово, а 
сега со непозната адреса во СР Германија, да се јави 
во овој (суд или постави свој полномошник ©о рок од 
30 дена сметано од денот на (објавувањето на огла-
сот. Во спротивно, на истата по службена должност 
ќе и се постави привремен старател кој ќе се грижи 
за нејзините интереси и права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1676/84. 
(164) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се веди постап-
ка за раскинуваше на договор за доживотна издршка 
по тужбата на тужите лката Менуша ид. Гогова Коста-
динЈоска, род. Симоска, ЈОД село Вратница, (Против 
тужениот Ристо Гогов Костадинов ски од сел(о Врат-
ница, -а сега со непознато место на живеење во САД. 

Се повикува тужениот Ристо Гогов Костадиновски 
да се јави во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас, достави своја адреса или овласти 
свој полномошник кој ќе опи застапува неговите инте-
реси во постапката пред »овој суд. Во спротивно, су-
дот, преку Центарот за социјални работи, ќе му поста-
ви привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1510/84. 
(165) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Ефремовски Стојмен од Ти-
тов Велес, против тужената Ефремовска Добрица од 
е .Огут, Криш Паланка, сега со непознато живеа-
лиште и престојувалиште. Вредност на спорот 2.000,00 
динари. 

Се повикува тужената Ефремовска Добрица да се 
јави (во Општинскиот суд во Титов Велес во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас или, пак, (во 
истиот рок да ја соопшти својата тоЈчна сегашна 
адреса на живеење. Доколку тужената не се јави во 
овој рок од 30 дена, |ќе биде застанав ана од привре-
мен старател. 

Од Општинскиот суд «0 Титов Велес, П. бр. 57/82. 
(160) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп <се води оста-
винска постапка за расправање на оставината на »оста-
вителот Вељановски Јованов Јандро, порано од е. 
Крушевица, роден на 14. II. 1881 (Година, а умрел на 
5. XI. 1978 година, земјоделец, државјанин на СФРЈ, 
заведена под О. бр. 262/84 година. 

Се повикуваат (наследниците од втор и трет нас-
леден ред да се јават во овој или било кој општин-
ски суд на територијата на 'СФРЈ, или во дипломат-
ско прет став ништво во странство во рок од една го-
дина од објавувањето иа огласот во „(Службен весник 
на СРМ" да дадат наследничка изјава за оставината 
на оставителот. 

Во спротивно, оставината ќе премине во опште-
ствана сопственост и ќе биде предадена на СО — 
Прилеп, согласно чл. 132 Од ЗН. 

Од Општинскиот суд во Прилеп. (167) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Ф|и. бр. 741 од 25. VI. 1984 под ина, на регистарот 
влошка бр. 1-800-0-0-0 ја запиша во судскиот (регис-
тар промената на фирмата на Гимназијата „Коч!о Ра-
цин", Ц. О. — Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев" бр. 
40 со следните податоци: Досегашната фирма на ра-
ботната организација Гимназија „Кочо Рацин", Ц. О. 
— Титов Белее се менува тама што во иднина ќе 
гласи: Училиште за (средно образование Гимназија 
„Кочо Рацин", Ц. О. -— Титов Белее, ул. „Благој Ѓо-
рев" бр. 40. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
741/84. (282) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. Ор. 738 од 25. VI. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-709-0-0-0 ја заниша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата на Економското учи-
лиште „Јовче Тесличков", Ц. О, — Титов Велес со 
следните податоци: Досегашната фирма на (работ-
ната организација Економско училиште „Јовче Тес-
л ичков", Ц. О. — Титов Велес се менува, така што 
во иднина ќе гласи: Училиште за средно образова-
ние „Јовче Тесличков", Ц. О. — Титов Велес," ул. 
„Иво Лоша Раб ар" бр, 4. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
738/84. (283. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 737 од 22. VI. 1984 година, на регистарска 
влашка бр. 1-513-6-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на Хемиско -те хно л о т к о то 
техничко училиште „Варне Кидрич", Ц. О. — Титов 
Велес, ул. „Благој Ѓорев" бр. 40 со следните пода-
тоци: Досегашната фирма на (работната организаци-
ја Хемиско-технолошко техничко училиште „Борис 
Кидрич", Ц. О. — Титов Белее се менува, така што 
во иднина ќе гласи: Училиште за средно образова-
ние „Борис Кидрич", Ц. О. — Титов Велес, ул. „Бла-
гај Ѓорев" бр. 40. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Скопје, Фи. бр. 
"37/84. . (284) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр. 150 од 23. V. 1984 »година, на рег,истар-
ска влошка 'бр. 523 по запиша во СУДСКИОТ регистар 
проширувањето на дејноста на РО Заштитна органи-
зација „Украс" со ц.о. — Охрид со следните пода-
тоци: 

Основна дејност: 130—232 — социјална заштита 
за физички и -психички дефектни возрасни лица (про-
фесионална рехабилитација и вработување на глуви, 
наглуви и други инвалидни лина). 

Споредни дејноста: 050302 — Завршни и занает-
чиски работи во градежништвото (фасадерски, тера-
церски, молер о-ф ар барски, паркетарски, гипсарски, 
штукомермерски и изолатерски работи). 

011231 — производство на порцелан и керамика 
за домаќинствата (изработка на уметничка «и украс-
на керамика); 

011949 — друга (преработеа на (пластични мааи 
(монтажа на играчки и кукли); 

012323 — производство на галантерија (од (дрво и 
плута (стапови, закачалки, рамови за слики и огле-
дала) ; 

012544 — производство на предиво, јажарија од 
тврди ликести влакна (јажарија од коноп); 

012324 — производство на предмети од ирачки 
' (други ситни предмети од прачки, трска и рогозина) ; 

013909 — друга неотомиста индустрија (кукли оо 
народни носии, сувенири и домашни ракотворба чет-
ки и метли). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
150/84. <285) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр. 164 од 6. VI. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 81 ја запиша во судскиот (регистар про-

мената на лицето овластено за застапување на РО 
Станица за унапредување на индивидуалното земјо-
делство — Струга со следните податоци: Работната 
организација ќе ја застапува тулески Тане Михајло, 
директор, (ао неограничени овластувања. Му преста-
нува овластувањето на Никола Кочоски. 

Од Окружниот (стопански суд во Битола ,Фи. бр. 
164/84. , (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 786 од 5. VII. 1984 година, на регистарска 
Блашка бр. 1 943-2 0-0 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Училишниот центар за средно образование — Ку-
маново со /аол. о., ООЗТ Економско училиште „Моша 
Пијаде" — Куманово, ул. „Бајрам Шабани" бб, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Пешевски Воислав, директор, без ограничување, а се 
запишува како нов застапник Љупка Миле Чугун-
цалиева, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
786/84. (291) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 785 од 5. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-221-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Основното училиште „Кирил и Методија" со Ц. О., 
е. Орашец — Куманово, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник (Стојан Младенов, в. д. 
директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Митковска Вера, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
785/84. (292) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 773 од 2. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-»80-0-0-0 ја заниша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Основното училиште „Вера Которка", ц. о. е. Клечов-
це, ао следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Стојановски Борко, в. д. директор, со неогра-
ничено (овластување, а се запишува новиот застапник 
Михајл овски Ташко, директор, со неограничено ов-
ластување. . ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи., бр! 
7731/84. (293): 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи : 

Воена книшка на име Садуш Мучев ул. „Сре-
дорек" бр. 22, Куманово. (6183) 

Воена книшка на име Шефки Адеми, е. Веша-
ла, Тетово. (6187) 

Воена книшка на име Миљазим Мемети е. Не-
проштено, Тетово. (6191) 
ф Возачка дозвола на име Стојко Велков ул. „Ро-
за Петрова" бр 16 Кочани. (6198) 

Воена книшка на име Ивица Тренчевски ул. „Бл. 
Гунев" бр. 23. (6215) 

Воено уверение на име. Даре ѓорѓиевски е. Фо-
рино, Кавадарци. (6218) 

Воша книшка на име Драги Николов, Штип. 
(6228) 

Воена книшка на име Агрон |Ка1ба, е. Велешта, 
Струга. (6269) 

Возачка (дозвола издадена од СУП — Нови Град, 
Сарајево на име Несмедин Хакини, ул. „Булаков по-
ток" бб 2/2 Сарајево. (6272)' 

Сообраќајна дозвола издадена од СВР — тето-
во, на име Имер Лимани, е. Шипковица, Тетово (6273) 

Воена (Книшка на име Азем Алилај, ул. „Вардар-
ска" бр. 7к Тетово. (6274) 

Воена книшка на име Рамадан Казими, е. Не-
раште, Тетово. (6290) 

Воена книшка на име Ариф Арифи е. Теарце, 
ТеТОво. (6293) 

Чек бр. 4250196 издаден од СИЗ на становање на 
град Скопје, на износ од 120.000,00 динари, на име 
Горазд Роооклија, Скопје. (6175) 

Воена книшка издадена (во Пробиштип на име 
Ацо Стојановски, Пробиштип. (6176) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 792 од 11. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 3-1377-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Самоуправната интересна заедница за становање 
со Ц. О. — Македонски Брод, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Бранко Ј андриески, 
в. д. директор, без ограничување, а се занишува но-
виот застапник Драган Столески, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
792/84. (294) 

Окружниот стопански, суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 735 од 11. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-570-0-0-0 Ја запиша во судскиот регистар 
промената на својството на застапникот на Заводот 
за ментално здравје на деца и младинци „Младост" 
— Скопје, булевар „Партизански одреди" бр. 60/А со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
прим. днр Петар Настов, в. д. директор, а се запи-
шува во својство на директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
735/84. (295) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр. 816 од 11. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1.-1590-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Медицинскиот факултет О. СОЛ. О. со ООЗТ — 
Скопје при Универ. центар за медицински науки, ул. 
„50 дивизија" бр. 6, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник проф. д-р. Борислав Каран-
филски, декан, без ограничување, а се запишува како 
нов застапник проф. д-р Бранислав Нико ди јевиќ, де-
кан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
816/84. (296) 

Окружниот стопански суд- во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 782 од 10. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-781-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Драмскиот театар, Ц. О. — Скопје, ул. „Шекспи-
рова" бр. 15, со следните податоци: Досегашниот в.д. 
директор Паревски Благој се запишува за директор, 
без ограничување. 

Од Окружени от стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
782/84. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 809 од 9. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1776-0-0-0 ја запиша во (судскиот регис-
тар промената односно проширувањето на дејноста 
на Електроградежната услужна задруга „Југоелектро"# 
Р. О. — Скопје, ул. „Градски ѕид" блок бр. 13 со след-
ните податоци: Се запишува проширувањето на деј-
носта со споредна дејност: електроинсталатерска (ин-
сталирање на електрични водови, лифтови, светлечки 
реклами и слично). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
809/84. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 762 од 6. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-230-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Заводот за водостопанство на СРМ, Ц. О. — 
Скопје, ул. „Апостол Гусларот" бр. 1 со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник д-р Мом-
чило Андрејевиќ, директор, а се запишува новиот 
застапник Методи Боев, дипл. град. инж., директор, 
со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
762/84. (299) 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 од 
Законот за редовните судови („Службен весник »на 
СРМ" бр. 17/79), член 12 од Законот за органите за 
водење на постапката по* прекршоците („Службен 
весник на СРМ" бр. -36/73) и член 156 од Деловникот 
на Собранието на општина Крива Паланка, Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на двајца судии на Општинскиот 
суд и судија за прекршоци во Општинскиот. судија 

за прекршоци во Крива Паланка 

1. За судии во Општинскиот суд, заинтересирани-
те кандидати, покрај општите услови, треба да ги 
исполнуваат и следните услови: да се државјани на 
СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и 
стручно занимање, со положен правосуден испит и 
морално-политички квалитети за вршење на судската 
функција. 

2. За судија на Општинскиот судија за прекршо-
ци, заинтересираните кандидати покрај општите ус-
лови треба да ги исполнуваат и следните услови: да 
се дипломирани правници со положен правосуден 
испит или испит за судија за прекршоци; или дипло-
миран правник со најмалку две години управна или 
судска практика или правни работи во организација 
на здружен труд или друга самоуправна организација 
или заедница. 

Пријавите со потребните документи кандидатите 
ги доставуваат до Собранието на општината Крива 
Паланка — Комисија за прашања на изборите и име-
нувањата, Во рок од 15 дена од објавувањето. 

Комисија за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на општи-

на! Крива Паланка 
(405) 

СОДРЖИНА 
Страна 

436. Закон за физичката култура (Пречистен 
текст) — — — — — — — — — 721 

437. Закон за библиотечната дејност (Пречис-
тен текст) — — — — — — — — 727 

438. Одлука за усогласување на основицата за 
утврдување на личните доходи на функ-
ционерите што ги избира и именува Со-
бранието на СР Македонија — — — - — 731 

439. Одлука за усогласување на основицата за 
утврдување на личните доходи на рако-
водните и други работници што ги име-
нува Собранието на СРМ и назначува 
Претседателството на Собранието на СРМ 731 

440. Одлука за усогласување на надоместокот 
на личниот доход на делегатите кои на-
доместокот на личниот доход го^ (оствару-
ваат во Собранието на СРМ — — — — 731 

441. Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1984 година — — 731 

442. Одлука за давање согласност на тарифата 
за наградата и надоместокот на трошо-
ците за работата на адвокатите на Адво-
катската комора на Македонија — — — 732 

443. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. б р . 159/84 о д 12 с е п т е м в р и 1984 година 732 

444. Одлука на Уставниот суд на М1акедокија, 
У. бр. 178/84 од 26 септември 1984 година 733 

445. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 216/83 ОД 3 о к т о м в р и 1984 година 734 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


