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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИ-
ТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ 

, ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 

1983 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените сред-
ства на општините, Републиката и на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените деј-
ности за п-отрошувачката во 1983 година, -

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
септември 1983 година. 

Бр. 08-2511 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМО-
УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧ-

КАТА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со ОВОЈ закон се уредува привремената забра-

на на располагањето со дел од општествените сред-
ства утврдени со Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства 
на општествено-политичките заедници и на само-
управните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачка во 1983 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/83) и се пропишува на-
чинот на располагањето со овој дел на општестве-
ните средства на општините, Републиката и на са-
моуправните интересни заедници од општествени-
те дејности. 

Член 2 
Забраната на располагањето со дел од сред-

ствата на општините, Републиката и на самоуп-
равните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачката во 1983 година се утвр-
дува во процент од остварените изворни приходи 
во текот на 1983 година и тоа: 

— за општините и Републиката (средствата на 
буџетите и други приходи од даноци, надоместоци 
и такси) — во висина од 2,00/о; 

— за областа на образованието и здравството 
— во висина од 1,0%; 

— за областа на пензиското и инвалидското 
осигурување, општествената заштита на децата, со-
цијалната заштита и вработувањето — во висина 
од 1,4% и 

— за областа на науката, културата и физич-
ката култура — во вишна од 2,2%. 

Член 3 
Забраната на располагањето со дел од о-пште-

ствените средства утврдена со Законот од член 1 
на ОВОЈ закон не се однесува на делот од сред-
ствата на Републичкиот буџет кои се користат за 
намирување на обврската по основа на придонесот 
за Буџетот на Федерацијата. 

Член 4 
Средствата што се обезбедуваат според член 

2 на ОВОЈ закон ќе се користат за поттикнување 
на извозот. 

Член 5 
Средствата од член 2 на овој закон ќ е ги из-

двојува Службата на општественото книговодство 
на посебна сметка на секоЈ корисник месечно, поч-
нувајќи од 1 август 1983 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе ги пре-
несува Службата на општественото книговодство 
во согласност со републичкиот секретар за финан-
сии, а преку преодна републичка сметка, на Инте-
ресната заедница на Југославија за унапредува-
ње на економските односи со странство во периоди 
и износи што ќе бидат утврдени со меѓурепублич-
ко-покраинскиот договор. 

Пресметката на издвојувањето на дел од сред-
ствата според член 2 на овој закон за приходите 
остварени во периодот Јануари — јули 1983 година 
ќе ја врши Службата на општественото книговод-
ство во рок од 10 дена по влегувањето во сила на 
овој закон, а нивното издвојување на преодната 
републичка сметка ќе го обезбеди веднаш или на ј -
доцна до 15 октомври оваа година, во зависност од 
расположливите средства на жиро-сметката на ко-
рисникот на општествени средства. 

Пресметувањето и издвојувањето на средства-
та за приходите што ќе се остварат, почнувајќи 
од месец август 1983 година, ќе се врши до 20-ти 
во месецот за претходниот месец. 

Договорот од став 2 на овој член го склучува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 6 
На средствата издвоени на посебна сметка спо-

ред член 4 на овој закон не се однесуваат пропи-
сите за ограничување на приходите на општините, 
Републиката и на самоуправните интересни заед-
ници од општествените дејности за 1983 година. 

Член 7 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии, во рок од 30 дена од денот на донесува-
њето на овој закон, да донесе упатство за начинот 
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на пресметувањето и уплатувањето на обврската, 
како и за насочувањето на средствата од преодна-
та репуоличка сметка. 

Член 8 
ОВОЈ закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на оојавувањето во „службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Се прогласува Законот за земање и пресаду-
вање делови од човековото тело заради лекување, 

што Собранието на социјалистичка Репуолика 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 септември 1983 
година и на седницата на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита, 
одржана на 27 септември 1983 година. 

Бр. 08-2505 
28 септември 1983 родина 

скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
БлагоЈа Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ЧО-

ВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој закон се пропишуваат условите под кои 

можат да се земаат и пресадуваат делови од чове-
ковото тело заради лекување, правата, обврските 
како и условите што треба да ги исполнуваат 
здравствените организации и другите организации 
на здружен труд што вршат работи кои се одне-
суваат на земањето, обработката, чувањето и пре-
садување делови од човековото тело заради леку-
вање. 

Член 2 
Земање и пресадување делови од човековото 

тело заради лекување (во натамошниот текст: пре-
садување) може да се врши само во случаи кога 
е тоа медицински оправдано, кога е тоа најпово-
лен начин за лекување на болниот и кога се ис-
полнети другите услови предвидени со закон. 

Член 3 
Делови од телото на умрено лице можат да се 

земаат заради пресадување откако е утврдено дека 
настапила смрт ка ј тоа лице. 

Смртта на лицето од кое може да се земаат де-
лови од телото заради пресадување ја утврдува, 
според пропишани медицински критериуми за ут-
врдување на смрт, комисија составена од најмал-
ку три лекари, која со сигурност ќе утврди прес-
танок на работата на мозокот или срцето. 

Член 4 
Делови од телото на умрено лице не може да 

зема лекар кој учествувал во утврдувањето на 
смртта на тоа лице. 

Член 5 
Делови од телото на умрено лице можат да се 

земаат заради пресадување, ако умреното лице до-
дека било живо изрично не се противело, односно 
ако за тоа изрично не се противи родителот, ста-
рателот, брачниот другар или полнолетно дете на 
умрениот. 

Изрично противење во смисла на став 1 на 
овој член се смета, ако умреното лице додека би-
ло живо писмено се изјаснило дека делови од не-
говото тело не сака да бид^т користени за преса-
дување, односно ако родителот, старателот, bpa4-
ниот другар или полнолетно дете на умреното лице 
не се согласи делови од телото на умреното лице 
да се земат за пресадување. 

Член 6 
Делови од телото на живо лице можат да се 

земаат од лице постаро од 25 години заради пре-
садување со цел за лекување, ако со тоа тешко 
не се наруши здравјето на давателот, и ако дава-
телот е претходно известен за евентуалниот ризик 
по неговото здравје и дал доброволен пристанок. 

Во особено оправдани случаи што ги цени ко-
мисијата од три лекари, делови од телото на ж и -
во лице можат да се земаат и од лице помладо 
од 25 години, но не помладо од 18 години под 
условите од став 1 на овој член. 

Член 7 
Согласност за давање делови од своето тело 

заради пресадување може да даде само душевно 
здраво полнолетно лице. 

(Согласност за давање делови од човековото те-
ло заради пресадување се дава во писмена форма. 

Согласност за давање делови од телото зара-
ди пресадување од живо лице може да се отповика 
се до отпочнувањето на зафатот. 

Член 8 
Согласноста за давање делови од телото зара-

ди пресадување давателот може да ја услови да-
дениот дел од телото да биде пресаден на опре-
делено лице. 

Ако давателот го условил давањето во корист 
на определено лице, волјата на давателот може да 
се измени само ако земениот дел од телото веќе 
не може да се пресади на определено лице. 

Член 9 
Пресадување делови од човековото тело може 

да се врши, ако деловите до пресадувањето се чу-
вани под услови кои ja спречуваат нивната квали-
тативна промена или злоупотреба и ако е извр-
шена обработка (типизација) кога совпаѓањето на 
ткивото е услов за успешно пресадување. 

Член 10 
Пресадување делови од човековото тело може 

да се врши само со писмен престанок на прима-
телот, откако претходно е известен за евентуал-
ниот ризик за неговото здравје. 

Ако примателот е малолетно или душевно за-
болено лице, или ако не може да ја изрази своја-
та волЈа поради состојбата во која се наоѓа, пис-
мена согласност за пресадување дава него-виот ро-
дител, старател, брачниот другар или полнолетно 
дете. 

Член 11 
Давателот и примателот можат да дадат сог-

ласност само откако претходно ќе им се објасни 
природата и целта на зафатот, евентуалната опас-
ност на која се изложуваат и веројатноста за ус-
пехот на зафатот. 

Објаснувањето од став 1 на овој член го дава 
комисијата составена од најмалку два лекари. 

Член 12 
Кога постојат поволни изгледи за пресадува-

ње, здравствената организација која зема делови 
од телото на умрено лице заради пресадување 
должна е сама или во соработка со здравствена 
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организација која исполнува услови за вршење 
пресадување делови од човеково тело, под услови 
утврдени со овој закон, да зема делови од телата 
на умрени лица во тие здравствени организации 
и да ги обработува и чува додека бидат употребе-
ни, односно да ги доставува7 до здравствената ор-
ганизација која исполнува услови за вршење ис-
питување за совпаѓање на ткивата. 

Член 13 
Земање делови од човековото тело на живи 

лица може да се врши само во здравствена орга-
низација која ќе изврши пресадување на деловите 
од човековото тело. 

Член 14 
За секоја работа на пресадување на делови од 

чо,вековото тело се составува записник. Кон за-
писникот се прилагаат и други документи кои 
произлегуваат од одредбите од член 5 до член 11 
на овој закон. 

Записникот го потпишува стручниот раково-
дител на екипата. 

Записникот и документите од став 1 на овој 
член се составен дел на медицинската документа-
ција на здравствената организација во која е из-
вршено земање, односно пресадување делови од 
човековото тело. 

Член 15 
Сите здравствени организации кои вршат зема-

ње, обработка, чување и пресадување делови од 
човековото тело, или вршат испитување за совпа-
ѓање на ткивата, должни се меѓусебно да сорабо-
туваат во разменувањето и давањето на соодветни 
податоци, заради што поуспешно вршење и на-
учно и стручно унапредување на о-вој метод на 
лекување. 

Член 16 
Собирање и обработка на податоци потребни за 

размена и пресадување делови од човековото тело 
вршат здравствени организации оспособени за вр-
шење испитување на совпаѓање на ткивата. 

Здравствените организации од став 1 на овој 
член, должни се да соработуваат со соодветните ор-
ганизации во другите републики и автономни по-
краини и со соодветни институции во странство. 

Член 17 
Здравствените организации кои земаат, разме-

нуваат или пренесуваат делови од човековото те-
ло за пресадување заради лекување, се должни од 
посебната евиденција што ја водат за вршење на 
тие работи, да доставува-ат податоци и известување 
до здравствените организации од член 16, став 1 
од овој закон и до Сојузниот завод за здравствена 
заштита. 

Член 18 
Здравствените организации и другите органи-

зации на здружен труд кои вршат работи што се 
однесуваат на земање, обработка, чување и преса-
дување делови од човековото тело заради лекува-
ње или вршат испитување за совпаѓање на ткива-
та, мораат да имаат работници со соодветна струч-
на подготовка и соодветна медицинска и техничка 
опрема и мораат да исполнуваат и, други пропи-
шани услови. 

Член 19 
Републичкиот комитет за здравство и социјал-

на политика ќе ги пропише условите што треба да 
ги исполнува здравствената организација која вр-
ши земање делови од човековото тело заради пре-
садување и условите што треба да ги исполнува 
здравствената организација која врши обработка, 
чување, пресадување делови од човековото тело, 
испитување за совпаѓање на ткивата во однос на 
стручни работници, медицинско-техничка опрема и 
градежно-технички услови во рок од 1 година од 
денот на влегувањето ео сила на овој закон. 

Член 20 
Републичкиот комитет за здравство и социјал-

на политика утврдува кои здравствени организа-
ции ги исполнуваат условите од член 18 на овој 
закон. 

Член 21 
Републичкиот комитет за здравство и социјал-

на политика ќе пропише поблиски услови кои мо-
раат да ги исполнуваат членовите на комненј ата 
од член 3 став 2 и од член 11 став 2 на овој за-
кон во рок од 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 22 
Надзор над спроведувањето на одредбите на 

ОНОЈ закон и на Законот за условите за размену-
вање и пренесување на делови од човековото тело 
за пресадување зарад,и лекување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 43/82) и на прописите донесени врз 
основа на нив врши Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика. 

Член 23 
Со парична казна од 10.000 до 70.000 динари ќе 

се казни за прекршок здравствена организација 
која врши земање, обработка, чување и пресадува-
ње делови од човековото тело заради лекување, а 
не ги исполнува условите утврдени со прописите 
донесени врз основа на член 20 и 21 од овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член, со па-
рична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд од областа на здравството. 

Член 24 
Овој закон влегува во аила осмиот ден од де-

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

449. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за дополнување на За -
конот за системот на општественото планирање и 
за Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, 

што Собранието на Ооциј а листичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
септември 1983 година. 

Бр. 08-2513 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на iGPM, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕ-
МОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за системот на општественото пла-

нирање и за Општествениот план на СР Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 10/79 и 42/ВО) 
по членот 115-а, се додава нов член 115—6, кој 
гласи: 
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„Член 115-6 
Но исклучок од одредбите на членовите 84 

став 2, 85 став 2 и 101 став 2 на ОВОЈ закон, во 
периодот 1984 и 1985 година, усогласувањето на це-
лите и средствата за остварување на планот со ре-
ално оценетите можности и услови за развој и 
усогласување на материјалните рамки на развојот 
предвидени со среднорочниот план за периодот од 
1981 до 1985 година со можностите на развој во 
тековната година, кога е тоа неопходно заради 
приспособување кон изменетите услови и спречу-
вање и отстранување на поголемите нарушувања 
во тековите на општествената репродукција, се вр-
ши со актот за остварување на среднорочниот план 
за поодделна година." 

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

нот на објавувањето во „Слз^жбен весник на Соци-
јалистичка република Македонија". 

450. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАН-

СТВОТО 

Се прогласува Законот за дополнување на За -
конот за електростопанството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 септември 1983 
година. 

Бр. 08-2504 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

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

ТРОСТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за електростопанството („Службен 

весник на СРМ" бр. 10/78 и 42/82) по член 28-а 
се додава нов член 28-6 КОЈ гласи: 

„За остварување на функциите на Републич-
ката заедница од член 28-а на овој закон, основ-
ните организации на здружениот труд, работните 
организации кои во својот состав немаат основни 
организации на здружен труд, основните организа-
ции на кооперанти, земјоделските и други задру-
ги, договорните организации на здружениот труд, 
работните заедници што во организациите на здру-
жениот труд вршат определени работи од заед-
нички интерес за основните организации во нив-
ни состав, работните заедници што такви работи 
вршат во земјоделски и други задруги, деловните 
заедници, банките, заедниците на осигурување на 
имоти и лица и други финансиски организации 
плаќаат придонес од доходот на основната органи-
зација и заедница. 

Обврзници на придонесот од доходот се и ос-
нов-ните организации на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници чие се-
диште се наоѓа во друга социјалистичка републи-
ка и социјалистичка автономна покраина, за дохо-

дот што го остваруваат во делот на организациЈ ата 
односно заедницата што траЈно вршат дејност на 
територијата на СР Македонија". 

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

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

451. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И 
МИР 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за прекршоците против јав-
ниот ред и мир, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и (Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28 септември 1983 го-
дина. 

Бр. 08-2553 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ 

РЕД И МИР 

Член 1 
Во Законот за прекршоците против ј-авниот 

ред (и мир („Службен весник на СРМ" бр. 25/72), 
член 1 се менува и гласи: 

„'Со овој закон се утврдуваат прекршоците 
против јавниот ред и мир, прекршочните казни и 
заштитните мерки за повреда на јавниот ред и мир, 
како и се пропишуваат условите и постапката за 
приредување огномет, бакљада или слични приред-
би, условите и постапката за собирање на добро-
волни прилози од граѓаните, организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници, ошнтествено-политичките организации, 
општествените организации и здруженијата на 
граѓаните". 

Член 2 

По член 1, се додава нов член 1-а, кој гласи: 

„Член 1-а 
Прекршок против јавниот ред и мир врши се-

кој КОЈ со своето однесување или постапка го на-
рушува вообичаениот начин на живеење и работи 
на работните луѓе и граѓаните, ја загрозува нив-
ната безбедност или создава несигурност, го оневоз-
можува нивното непречено движење на јавни мес-
та, го нарушува Јавниот морал, ја попречува ра-
ботата и извршувањето на службените задачи на 
државните органи, организациите на здружен труд 
и другите самоуправни организации и заедници 
или ча друг начин го нарушува јавниот ред и 
мир". 

Член 3 
Во член 2 броевите „до 500" и „15" се замену-

ваат со броевите „од 500 до 3000" и „30". 
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Член 4 
Во член 5 по зборот „казни" се додаваат збо-

ровите „со парична казна од 1000 до 5000 динари, 
или". 

Член 5 
Во член 6 по зборот „орган" се додаваат зборо-

вите „на управата надлежен", а бројот „до 500" се 
заменува со броевите „од 500 до 3000". 

Член б 
Во член 7 став 1 бројот „до 30'0" се заменува 

со броевите „од 300 до 2000". 
Став 2 се менува и гласи: 
„За прекршок од став 1 на овој член ќе се 

казни организација на здружен труд и друга са-
моуправна организација и заедница или друго 
правно лице со парична казна од 2000 до 10000 ди-
нари, а одговорното лице во организација на здру-
жен труд и друга самоуправна организација и за-
едница или друго правно лице со парична казна 
од 300 до 2000 динари". 

Во став 3 бројот „до 3000" се заменува со бро-
евите „од 2000 до 10000". 

Во став 4 пред зборот „Општината" се дода-
ваат зборовите „Во рок од шест месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон". 

Член 7 
Во член 8 став 1 бројот „до 500" се заменува 

со броевите „од 1000 до 5000". 
Во став 2 зборот „претходниот" се брише, а по 

зборот „став" се додаваат зборовите ,Д на овој 
член". 

Член 8 
Член 9 се менува и гласи: 
„Кој на јавно место учествува, предизвикува 

или поттикнува друг на тепачка, 
ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 

динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 
Кој во вршењето на прекршокот од став 1 на 

овој член пројави посебна суровост, 
ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена. 
Учествувањето во тепачка со намера да се ука-

же помош или заштита на нападнато лице или да 
се спречи истата не се смета за учествување во 
тепачка во смисла на став 1 на овој член". 

Член 9 
Член 10 се брише. 

Член '10 
По член 11 се додаваат два нови члена 11-а и 

11-6 кои гласат: 
,,Член 11-а 

Кој ја загрозува личната сигурност на друго 
лице со закана дека ќе го нападне неговиот живот 
или тело, 

ќе се казни со парична казна од 1000 до 5000 
динари, 

или со казна затвор од 30 до 60 дена. 
( 

Член 11-6 
Кој не прузќи помош на друг кога е во опас-

ност ако тоа може да го стори без опасност по 
себе или друг, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000". 

Член П 
Во член 12 став 1 по зборот „труд" се дода-

ваат зборовите „и друга самоуправна организаци-
ја и заедница", а бројот „11 до 500" се заменува со 
броевите „од 500 до 3000". 

Во став 2 зборот „претходниот" се брише, а по 
зборот „став" се додаваат зборовите „1 на овој 
член". Броевите „200" и „500" се заменуваат со 
броевите „2000" и „5000". 

Во став 3 броевите „200" и „500" се заменуваат 
со броевите „2000" и „5000". 

Член 12 
Во член 13 по зборот „Кој" се додаваат зборо-

вите ,,постапува спротивно на", зборовите „ја кр-
ши" се бришат, а броевите „до 300" и „15" се заме-
нуваат со броевите „од 500 до 3000" и „30". 

Член 13 
Во член 15 запирката по зборот „лице" се бри-

ше и се додаваат зборовите „или потврди туѓо 
лажно име", а зборовите „до 300" и „15" се заме-
нуваат со броевите „од 500 до 3000" и „30". 

Член 14 
Во член 16 бројот „до 300" се заменува со бро-

евите „од 500 до 3000". 

Член 15 
Член 18 се менува и гласи: 

„ К О Ј со зборување, пишување, цртање, со знак 
или на друг начин ги навредува или омаловажу-
ва моралните, ооциј а листичко-патриотските чув-
ства на граѓаните, општествено-политичкото уре-
дување на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Социјалистичка Република Маке-
донија и другите социјалистички републики и со-
цијалистички автономни покраини, истапува про-
тив меѓународната политика на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија или предиз-
викува национална, расна или верска нетрпели-
вост меѓу народите, народностите и етничките гру-
пи кои живеат во Социјалистичка Федеративна 
Републик,а Југославија, 

ќе се казни со казна затвор од 40 до 60 дена. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се 

казни организација на здружен труд и друга са-
моуправна организација и заедница или друго 
правно лице со парична казна од 10000 до 50000 
динари ако овозможи или не преземе мерки да се 
спречи прекршокот, а одговорното лице во орга-
низацијата на здружен труд и друга самоуправна 
организација и заедница или друго правно лице, 

ќе се казни со парична казна од 2000 до 10000 
динари." 

Член 16 

По член 18 се додава нов член 18-а, кој гласи: 

„Член 18-а 
Кој оштетува, уништува, осквернува или ома-

ловажува фотографија или споменик, односно ома-
ловажува личност или настан на кого фотографи-
јата или споменикот е посветен, ќе се казни со 
казна затвор од 40 до 60 дена. 

Со казната од став 1 на овој член, ќе се каз-
ни и тој што ага гроб или друго јавно место поста-
ви натпис, фотографија или подигне спомен обе-
лежје на лице кое го изгубило животот како не-
пријател на Народноослободителната борба или оп-
штествено-политичкото уредување на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија." 

Член 17 
Во член 19 зборовите „на јавно место" и „прет-

ставители на" се бришат, а по зборот „органи" се 
додаваат зборовите „и нивните претставители, оп-
штествено-политичките организации и нивните ор-
гани, организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации и заедници". Бројот „до 
500" се заменува со броевите „од 2000 до 10000", а 
зборовите „до 30 дена" се заменуваат со зборовите 
„од 30 до 60 дена". 

Член 18 
Во член 20 зборовите „на јавно место" се бри-

шат, запирката по зборот „организации" се брише 
и се додаваат зборовите „или истакне знаме или 
грб кој не ги содржи обележјата пропишани со 
устав". Бројот „до 500" се заменува со броевите 
„од 2000 до 10000", а зборовите „до 30 дена" се за-
менуваат со зборовите „од 30 до 60 дена". 
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Член 19 
По член 20 се додава нов член 20-а, кој гласи: 

„Член 20-а 
Кој без одобрение или општ повик истакне 

знаме, грб или сличен симбол на друга држава, 
ѕќе се казни со парична казна од 2000 до 10000 

динари, 
или со казна затвор од 30 до 60 дена". 

Член 20 
Во член 2,1 зборовите „што вршат јавни овлас-

тувања" се бришат, по зборот „труд" се дод,аваат 
зборовите „и други самоуправни организации и за-
едници", а броевите „до 300" и „15" се заменуваат 
со броевите „од 1000 до 5000" и „30". 

Член 21 
Во член 22 став 1 броевите „300" и „500" се за-

менуваат со броевите „2000" и „5000". 
Став 2 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 5000 до i20 ООО динари ќе 

се казни организација на здружен труд и друга 
самоуправна организација и заедница или друго 
правно лице и самостоен угостител, ако издава од-
носно отстапува простории за вршење на прости-
туција. 

За прекршок од став 2 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организација на здру-
жен труд и друга самоуправна 'Организација и за-
едница или друго правно лице со парична казна 
од 2000 до 5000 динари". 

Член 22 
Член 23 се менува и гласи: 
„Кој се оддава на уживање на опивни дроги 

или други психотропни средства, 
ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 

динари, 
или со казна, затвор од 30 до 60 дена." 

Член 23 
Во член 24 став 1 броевите „300" и „500" се за-

менуваат со броевите „2000" и „6000". 
1Став 2 се менува и гласи: 
„За прекршок од став 1 на овој член ќе се 

казни 'Организација на здружен труд и друга са-
моуправна организација и заедница или друго 
правно лице и самостоен угостител со парична 
казна од 5000 до 20000 динари, а одговорното лице 
во организацијата на здружен труд и друга само-
управна организација и заедница или друго прав-
но лице со парична казна од 2000 до 5000 динари." 

Член 24 
По член 27 се додава нов член 27-а, кој гласи: 

„Член 27-а 
Кој по станови или места за одмор на граѓа-

ните неовластено продава или растура печатени 
работи или други предмети, 

ќе се каз,ни со парична казна од 500 до 3000 
динари, 

или оо казна затвор до 30 дена." 
Член 25 

Член 30 се менува и гласи: 
„Кој игра комар, или друга хазардна игра или 

кој отстапува простории за таа цел или на друг 
начин овозможува хазардни итри, 

ќе се казни со парична казна од 2000 до 10000 
динари, 

или со казна затвор од 30 до 60 дена. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-

ни организација на здружен труд и друга самоуп-
равна организација и заедница или друго правно 
лице и самостоен угостител со парична казна од 
5000 до 20 ООО динари, а одговорното лице во орга-
низација на здружен труд и друга самоуправна 
организација и заедница или друго правно лице 
со парична казна од 2000 до 5000 динари " 

Член 26. 
Член 31 се брише. 

Член 27 
Во член 32 став 1 бројот „до 300" се заменува 

со броевите „од 1000 до 5000". 
/Став 2 се менува и гласи: 
„За прекршок од став 1 на овој член ќе се 

казни организација на здружен труд и друга са-
моуправна организација и заедница или друго 
правно лице со парична казна од 5000 до 20 ООО ди-
нари, а одговорното лице во организација на здру-
жен труд и друга самоуправна - организација и за-
едница или друго правно лице со парична казна 
о д 1000 до 5ООО д и н а р и . " 

Член -23 
Член 34 се менува и гласи: 
„Кој го оневозможува користењето или оште-

тува јавни згради, јавни чешми, извори, плажи, 
паркови, шеталишта или други јавни објекти и 
инсталации или истите ги загадува со материи и 
отпадоци со кои се загадува човековата околина, 

ќе се казни со парична казна од 300 до 2000 
динари, 

или со казна затвор до 30 дена." 

Член 29 
По член 34 се додава нов член 34-а, кој гласи: 

„Член 34-а 
КОЈ изведува работа, а не преземе соодветни 

мерки да обезбеди канал, шахта, бунар, дупка, 
електрични инсталации и други уреди кои прет-
ставуваат опасност за минувачите, 

ќе се казни со парична казна од 500 до 3000 
динари. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни организација на здружен труд и друга самоуп-
равна организација и заедница или друго правно 
лице со парична казна од 2000 до 10 000 динари, а 
одговорното лице во организација на здружен труд 
и друга самоуправна организација и заедница или 
друго правно лице со парична казна од 500 до 3000 
динари." 

Член 30 
х Член 35 се брише. 

Член 31 
Во член 38 став 1 бројот „до 300" се заменува 

со броевите „од 500 до 3000". 
Став 2 се менува и гласи: 
„За прекршок од став 1 на овој член ќе се 

казни организацијата на здружен труд и друга 
самоуправна организација и заедница или друго 
правно лице со парична казна од 5000 до 20 ООО 
динари, а одговорното лице во организација на 
здружен труд и друга самоуправна организација и 
заедница или друго правно лице со парична казна 
од 500 до 3000 динари." 

Член 32 
Во член 40 став 1 бројот „до 500" се заменува 

со броевите ,.од 1000 до 5000". 
Став 2 се менува и гласи: 
„За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-

ни организација на здружен труд и друга самоуп-
равна организација и заедница или друго правно 
лице со парична казна од 5000 до 210 ООО динари, а 
одговорното лице во организација на здружен труд 
и друга самоуправна организација и заедница или 
друго правно лице со парична казна од 1000 до 
5000 динари " 

Член 33 
Член 41 се менува и гласи: 
„Ако организација на здружен труд која се 

занимава со з^гостителска дејност (во натамошниот 
текст: угостителска организација), одговорното ли-
це во угостителската организација, самостоен угос-
тител или лицето на кое му е доверено водење на 
самостоен угостителски објект не преземаат соод-
ветни мерки за одржување на јавниот ред и мир 
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во нив, односно не го спречат нарушувањето на ис-
тиот ако тоа можат да го сторат без опасност по 
себе или друг, како и ако не го пријават нарушу-
вањето на Јавниот ред и мир на општинскиот ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи 
или станица на милиција ќе се ,казни: 

— угостителска организација со парична каз-
на од 5000 до 20 000 динари; 

— самостојниот угостител со парична казна 
од 5000 до 20 ООО динари или со казна затвор до 
30 дена; и 

— одговорното лице во угостителската органи-
зација, односно лицето на кое му е доверено воде-
ње на самостоен угостителски објект со парична 
казна од 2000 до 5000 динари." 

Член 34 
Во член 44 став 1 броевите ,ДО до 12, 14, 17 до 

20, 22, 23, 26 до 30" се заменуваат со броевите „9, 
11, Н-а, 12, 14, 17, 18, 3 8-а, 19, 20, 20-а, 22,23,26,27, 
27-а, 28, 29 и 30". 

Во став 2 зборот „претходниот" се брише, а по 
зборот „став" се додаваат зборовите „1 на овој 
член". 

Член 35 
Во член 45 кратенката „чл." се заменува со 

зборот „член", а броевите „10 до 14 и 17 до 23" се 
заменуваат со броевите „9, 11, 11-а, 12, 13, 14, 17, 
18, 18-а, 19, 20, 20-а, 21, 22, 23, 26, 2'8 и 30". По збо-
ровите „територијата на" се додаваат зборовите 
„Социјалистичка Федеративна Република". 

Член 36 
Во член 46 став 1 кратенката „чл." се замену-

ва со зборот „член", а броевите „22, 23, 27, 29, 31, 
32" се заменуваат со броевите „9, 15, 17, 18, 18-а, 
19, 20, 20-а, 22, 23, 27, 27-а, 29, 30, 32 и 39". 

Став 2 се менува и гласи 
„Овластените службени лица во органите на 

управата надлежни за внатрешни работи, во слу-
чаите од став 1 на овој член, можат привремено да 
ги одземат парите и предметите." 

Член 37 
Во член 47 став 1 и 2 зборовите „од алкохо-

лизам односно од наркоманија", се заменуваат со 
зборовите ,,на алкохоличари односно наркомани". 

Член 38 
Во член 49 кратенката „чл." се заменува со 

зборот „Член" зборот „за" по зборот „мерка" се 
брише, а зборот „за" по зборот „забрана" се заме-
нува со зборот „на". 

Член 39 
Член 50 станува член 3, а во став 2 зборот 

„претходниот" се заменува со зборовите „1 на овој 
член". 

Член 40 
Член 51 се менува и гласи: 
„'Организациите на здружен труд и другите 

самоуправни организации и заедници, општестве-
но-политичките организации, општествените орга-
низации и здруженијата на граѓаните (во ната-
мошниот текст организации и заедници) можат да 
собираат доброволни прилози од граѓани, органи-
зации и заедници со одобрение на органот на уп-
равата надлежен за внатрешни работи на чие под-
рачје се собираат истите. 

Органот на управата надлежен за внатрешни 
работи може да го одбие барањето за издавање на 
одобрение ако најде дека собирањето на добровол-
ни прилози може да внесе немир меѓу граѓаните 
или да го наруши јавниот ред и мир и ако не е 
оправдана целта на собирање на доброволни при-
лози. 

Со одобрението се определува начинот на со-
бирање на доброволни прилози и рокот на соби-
рање. 

Одобрение не е потребно за прилозите што ги 
собираат општествените и општествено-политички-
те организации во согласност со програмата на 

нивната дејност, за прилозите што се собираат во 
работните заедници во организации и заедници 
односно во органи за нивните заеднички потреби 
или потребите на нивните членови. 

Условите за собирање на доброволни прилози 
за верски цели се пропишуваат со посебен закон." 

Член 41 
Во член 52 ставовите 1, 3 и 4 зборовите „оп-

штинскиот орган за внатрешни работи" се замену-
ваат со зборовите „органот на управата надлежен 
за внатрешни работи". 

Член 42 
Во членовите 3, 4, 27, 37 и 42 на овој закон бро-

јот „до 500" се заменува со броевите „од 500 до 
3000". 

Член 43 
Во членовите 14, 17, 29 и 39 на овој закон 

бројот „до 500" се заменува со броевите „од 1000 
до 5000". 

Член 44 
Во членовите 33 и 36 на овој закон бројот 

,.до 300" се заменува со броевите „од 300 до 2000". 

Член 45 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонка да го утврди пречистениот текст на За-
конот за прекршоци против јавниот ред и мир. 

Член 46 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

452. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Центарот за образование 
на кадри за безбедност и општествена самозаштита, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружен труд и Општествено-иолитич-
киот собор, одржани на 28 септември 1983 година. 

Бр. 08-2512 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ЦЕНТАРОТ 3lA ОБРАЗОВАНИЕ НА 

КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 1 
Во Законот за Центарот за образование на кад-

ри за безбедност и општествена самозаштита 
(„Службен весник на СРМ" број 30/77), по член 1 
се додава нов член 1-а кој гласи: 



Стр. 576 - Бр. 29 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ V октомври 1983 

„Член 1-а 
Дејноста на Центарот е од општ интерес за 

Републиката". 
Член 2 

Во член 2 став 1, зборовите „со средна, виша, 
висока и највисока" се заменуваат со зборовите 
„од III до VIII степен на", а по зборот „(по,дготов-
ка" се додаваат зборовите „(средно, вишо, високо и 
над високо образование)". 

Во став 2, по зборот ,самозаштита" точката 
се брише и се додаваат зборовите „и да се оства-
руваат други форми на научноистражувачка и 
применувана дејност." 

Член 3 
ОВо член 3 став 1, зборовите „настава за средно 

специјлизирано образование и оспособување на 
учениците" се заменуваат со зборовите „подготву-
вање на кадри од III до V степен на стручна под-
готовка", по зборот „безбедност" се додават збо-
ровите ,,-И заштита", по зборот „работи" зборови-
те „како и" се бришат, а по зборот „санкции" точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите „како и за потребите на другите органи, орга-
низации на здружен труд и другите организации и 
заедници". 

Ставот 2 се брише. 

Член 4 
Во член 4 зборовите „настава за више и висо-

ко специјализирано образование и оспособување 
стручњаци" се заменуваат со зборовите „подгот-
вување ,на кадри од VI до VIII степен на стручна 
подготовка". 

Член 5 
(По член 4, се додаваат два нови члена 4-а и 

4-б, кои гласат: 
„Член 4-а 

Времетраењето на степените на стручната под-
готовка што се стекнуваат во Центарот се опреде-
лува со наставните планови и програми за соод-
ветниот степен на стручна подготовка". 

„Член 4-6 
Стручната подготовка од III до V степен се 

стекнува во Средното училиште за безбедност и 
општествена самозаштита, а стручната подготовка 
од VI до VIII степен се стекнува на Факултетот 
за безбедност и општествена самозаштита. 

Семинарите и другите форми на образование 
во Центарот се организираат и изведуваат во рам-
ките на соодветниот степен на стручната подго-
товка". 

Член 6 
Член 5 се менува и гласи: 
„Лицето кое се подготвува за пожарникар и ќе 

се стекне со III степен на стручна подготовка се 
здобива со средно образование за вршење работи 
во занимањето пожарникар. 

Лицето кое се подготвува за пожарникар и ќе 
се стекне со IV степен на стручна подготовка се 
здобива со средно образование за вршење работи 
во занимањето пожарникарски техничар. 

Лицето кое се подготвува за милиционер и ќе 
се стекне со IV степен на стручна подготовка се 
здобива со средно образование за вршење работи 
во занимањето милиционер. 

Лицето кое ќе се стекне со V степен на струч-
на подготовка врз претходно стекната стручна под-
готовка од IV или ПО' исклучок од III степен и 
има работно искуство од најмалку 2 години на со-
одветни работи се здобива со социјализацијата во 
сре-дното образование за вршење работи од опре-
деленото занимање во областа на безбедноста и 
општествената самозаштита". 

"Член 7 
По член 5 се додаваат четири нови члена 5-а, 

5-б, 5-в и 5-г, кои гласат: 

„Член 5-а 
Лицето кое ќе се стекне со VIi степен на 

стручна подготовка врз претходно стекната струч-
на подготовка од IV степен се здоб-ива со више об-
разование за вршење работи во занимањето прав-
ник — насока за безбедност и општествена само-
заштита. 

Лицето кое ќе се стекне со VI2 степен на струч-
на ,подготовка врз претходно здобиено више обра-
зование и работно искуство од најмалку 2 години 
на соодветни работи се здобива со специјализаци-
ја во вишето образование за вршење работи во об-
ласта на безбедноста и општествената сомозаш-
тита." 

„Член 5-6 
Лицето кое ќе се стекне со VIIi степен на 

стручна подготовка врз претходно здобиено више 
образование се здобива со високо образование за 
вршење работи во занимањето дипломиран прав-
ник — насока за безбедност и општествена само-
заштита." 

„Член 5-в 
Лицето кое ќе се стекне со V I I 2 степен на 

стручна подготовка врз претходно здобиено висо-
ко образование ќе се здобие со академски степен 
магистер, односно со академски степен специја-
лист од определено подрачје во областа на без-
бедноста и општествената самозаштита (постдип-
ломски студии)". 

„Член 5-г 
Лицето кое ќе се стекне со VIII степен на 

стручна подготовка врз претходно завршени пост-
дипломски студии се здобива со научен степен док-
тор на науки од определено подрачје во областа 
на безбедноста и општествената самозаштита." 

Член 8 
Член 6 се менува и гласи: 
„При изведувањето на образовно-работна прак-

тика вкупниот број наставни часови може да из-
несува за учениците најмногу 32 часа, а за сту-
дентите 35 часа неделно". 

Член 9 
Во член 9 по зборот „научноистражувачката" 

се додаваат зборовите „и применуваната" . 

Член 10 
Во член 11 став 1, зборот „утврдува" се заме-

нува со зборот „донесува", по зборовите „предлог 
од" се додаваат зборовите „советот на". 

Во став 2 по зборот „предмети" се додаваат 
зборовите „на учениците за милипионери во сред-
ното училишта". 

Во став 3 по зборот „образование" се додаваат 
зборовите „за потребите на органите за внатреш-
ни работи", а зборот ,.пропишува" се заменува со 
зборот „донесува". 

Член 11 
По член 11 се додава нов член 11-а, кој гласи: 

„Член Н - а 
Наставните планови и програми и времетрае-

њето на наставата на семинарите и на другите 
форми на образование за потребите на другите ор-
гани, организации и заедници Центарот ги доне-
сува по прибавено мислење од тие органи, орга-
низации и заедници и Републичката заедница на 
насоченото образование, а согласност и дава ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи." 

Член 12 
Во член 15 зборот „Општиот" се заменува со 

зборовите „Самоз^правниот општ". 

Член 13 
Во член 19 став 1, зборот „студентите" се за-

менува со зборовите „редовните и вонредните сту-
,денти". 

Во став 2, но зборот ,,ученик" се додаваат збо-
ровите „редовен или вонреден". 
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Став 3 се менува и гласи: 
„Со статутот на Центарот се пропишува што 

се смета за службена и деловна тајна". I 
Член 14 

Во член 21 став 1, по зборот „ученици" се 
става запирка и се додаваат зборовите „редовни 
и вонредни". 

Во став 2, по зборот ,,комисија" во првата ре-
ченица, се додаваат зборовите што ја формира 
Советот на Центарот". 

Во став 4, зборот „студентите" се заменува со 
зборовите „редовните и вонредните студенти". 
L-

Член 15 
Во член 22 став 1, зборот „редовни" се брише, 

зборовите „завршиле втори клас" се заменуваат со 
зборовите „ги совладале заедничките воспитно-об-
разовни основи", по зборот „за" се додаваат збо-
ровите „редовни и вонредни", а зборовите „завр-
шиле средно образование и" се заменуваат со збо-
ровите „се стекнале со стручна подготовка од IV 
степен". 

Став 3 се брише. 
I 

Член 16 
Во член 23 став 1, зборот „училиште" се за-

менува со зборот „образование". 

Член 17 
Член 25 се менува и гласи: 
„Учениците и редовните студенти задолжител-

но се сместени во домот на Центарот." 

Член 18 
Во член 26 став 1, зборовите „редовните уче-

ници и студенти" се заменуваат со зборот „учени-
ците". 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„На редовните студенти за време на студира-

њето им се обезбедуваат права како и на учени-
ците за време на школувањето, освен долна обле-
ка и обувки, учебници и други предмети и пома-
гала потребни за студирање, месеч,ни парични при-
мања за покривање на неопходните лични трошо-
ци и патни трошоци за доаѓање во Центарот и 
враќање дома". 

Член 19 
Во член 27 став 1, зборовите „редовните уче-

.ници" ' се заменуваат со зборот „учениците", а точ-
ката на крајот од реченицата се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите „односно пожар,ни-
кари". 

,По став 1, се додаваат два нови ставови кои 
гласат: 

„Редовните студенти носат униформа bio слу-
чаи определени со овој закон и други прописи до-
несени врз основа на закон. 

Поблиски прописи за униформата, ознаките на 
униформата и носењето на униформата од учени-
ците и редовните студенти во Центарот донесува 
републичкиот секретар за внатрешни работи". 

Член 20 
Во член 29, по зборот „донесува" зборовите 

,,републичкиот секретар" се заменуваат со зборо-
. вите „Републичкиот комитет". 

Член 21 
По член 29, се додава нов член 29-а, кој гласи: 

„Член 29-а 
Редовен студент од I година кој до послед-

ната редовна испитна сесија -на учебната година 
не ги положи заостанатите испити то губи стату-
сот на редовен студент во Центарот." 

Член 22 
Во член 30 став 1, но зборот „заедница" се дода-

ваат зборовите „односно студентот и собирот на 
студентите". 

Член 23 
Во член 32, по зборот „Ученик" се става за-

пирка, зборовите „кој завршил средно образова-
ние" се заменуваат со зборовите „односно редовен 
студент кој се стекнал со стручна подготовка од 
III до VIIi степен", а по зборот „право" се до-
даваат зборовите „и должност". 

,По став 1, се додава нов став 2, кој гласи: 
„,Ученик или редовен студент кој ќе биде от-

странет од Центарот по негова вина или одбие да 
работи во ор,ганот за внатрешни работи во кој ќе 
го распореди републичкиот секретар за внатреш-
ни работи, по завршувањето на школата, односно 
студиите, должен е да ги надомести трошоците на 
Републиката направени за неговото сместување, 
исхрана и задоволување на другите воспитно-об-
разовни и културни потреби во Центарот, сразмер-
но на времето проведено на школување, односно 
студирање." 

Член 24 
Во член 33 по став 1, се додаваат два нови 

става кои гласат: 
„Наставните планови и програми за постдип-

ломските студии се донесуваат во согласност со 
републичкиот секретар за внатрешни работи. 

Пред донесувањето на наставните планови и 
програми од став 2 на овој член, Центарот е дол-
жен да прибави мислење од соодветната заедница 
на насоченото образование". 

Член 25 
Член 35 се менува и гласи: 
„Воспитувач во домот може да биде лице кое 

има завршено соодветно високо образование и оп-
ределено работно искуство во органите за внат-
решни работи". 

Член 26 
Во член 36, зборовите „во сите звања" се бри-

шат, а по зборот „Центарот" се додаваат зборо-
вите „по исклучок". 
( 

Член 27 
Во член 37 став 3, по зборот „работници" се 

додаваат зборовите „утврдени во самоуправниот 
општ акт за внатрешна организација и система-
тизација на работните места". 

По став 3, се додава нов став 4, кој гласи: 
„Овластените службени лица на органите за 

внатрешни работи кои по потреба на службата ќе 
преминат на работа во Центарот за изведување 
на настава по предметите од областа на безбед-
носта и општествената самозаштита и понатака 
го задржуваат статусот на овластени службени 
лица". 

Член 28 
Во член 39, по зборот „Центарот" се додаваат 

зборовите „што имаат статус на овластени служ-
бени лица". 

Член 29 
1Во член 40, по зборот „образование", во првиот 

ред се додаваат зборовите „и воспитание". 

Член 30 
Во член 42, зборот „секретаријат" се заменува 

со зборот „комитет". 
По став 1, се додава нов став КОЈ гласи: 
„Надзор над наменското користење на сред-

ствата за работата на Центарот врши Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи". 

Член 31 
Во член 43, по став 2, се додава нов став, кој 

гласи: 
„Трошоците за сместувањето, исхраната и уни-

формата на учениците за пожарникари и пожар-
никарски техничари во Центарот ги обезбедува ор-
ганот, организацијата или заедницата за чии пот-
реби лицето се школува". 

Во став 3 кој станува став 4, по бројката 
„2" се додава „и 3". 
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По ставот 4, се додава нов став, кој гласи: 
„Средствата за финансирање на научноистра-

жувачката и применуваната дејност на Центарот 
се обезбедуваат и со спогодба на Центарот со са-
моуправните интересни заедници и другите орга-
ни, организации и заедници". 

Член 32 
По член 45, се додаваат два нови члена 45-а 

и 45-6 кои гласат: 
„Член 45-а 

Воспитувачите во Центарот кои не ги испол-
нуваат условите определени со овој закон, должни 
се во рок од 5 години од денот на неговото вле-
гување во сила да се стекнат со соодветното ви-
соко образование". 

„Член 45-6 
Избраните наставници кои не ги исполнуваат 

условите определени со Законот за високото обра-
зование, можат да бидат повторно избрани во за-
теченото звање најмногу уште 5 години од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Кандидатите што ќе бидат избрани за настав-
ници врз основа на член 36 од овој закон, должни 
се во рок од 5 години од извршениот избор да се 
стекнат со магистратура или докторат". 

Член 33 
Во член 17, 18 и 20 став 1, зборот „студентите" 

се заменува -со зборовите „редовните студенти". 

Член 34 
Во член 17 и 26 став 1 алинеја прва зборот 

„интернатот" се заменува со зборот „домот". 

Член 35 
Во член 19 став 2 и член 28 став 2, зборовите 

„претходниот став, се заменуваат со зборовите 
„став 1 на овој член". 

Член 36 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Соција,листичка Република Ма-
кедонија да го утврди пречистениот текст на За -
конот за Центарот за образование на кадри за без-
бедност и општествена самозаштита. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

453. 
Врз основа на членовите 8, 10 и 92 од Зако-

нот за системот на општественото планирање и за 
Општествениот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТ-
ВУВАЊЕ ДОЛГОРОЧЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 до 1995 ГОДИНА, ОД-
НОСНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА И ДО 2000 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за подготвување долгорочен оп-
штествен план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за периодот од 1986 до 1995 година, од-
носно за определени подрачна и до 2000 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 6^79) во точката 2 
збооовите: „кон половината на 1983 година" се за-
менуваат со зборовите: „до 31 јули 1984 година", а 
зборовите „кон крајот на 1983 година" се замену-
ваат со зборовите: „до 31 декември 1984 година". 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА Мх\КЕДОНИЈА 

Бр. 08-2514 
28 септември 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д -р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

454. 
Врз основа на членовите 16, 92 и 101 од За-

конот за системот на општественото планирање и 
за Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика 'Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 до 1985 ГОДИНА 

,1. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за подгот-
вување и донесување измени и дополнувања на 
Општествениот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/82, 39/82 и 15/83). 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2515 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

Претседател 
на Оогсштест ве но - по л и тичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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455. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 28 септември 1983 година, донесе 

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

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Педагошката акаде-
мија „Климент Охридски" во Скопје поради ис-
тек на времето за кое се именувани: 

Спирко Спировски, 
Тосум Пахуми и 
Љубица Ковачевска 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Педагошката академија 
„Климент Охридски" во Скопје: 

Асип Асипи, потпретседател на Собранието на 
општината Куманово, 

Лепосава Петровска, делегат во Општествено-
но л итичк пот собор на Собранието на СРМ и 

Ленка Стрезова, секретар на Извршниот совет 
на Собранието на општина „Центар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2531 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

456. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛО-
ГИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА 

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на ООЗТ Клиника за 
кардиологија при Универзитетскиот центар за ме-
дицински науки во Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани: 

Неџат Идризи, 
д-р Борис Павлов и 
Благој Михов. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кардио-
логија при Универзитетскиот центар за медицински 
науки во Скопје: 

Мите Ристевски, секретар на Комисијата на ПК 
СКМ за политичко-пропагаидна и информативна 
дејност, 

Саве Гаџовски, делегат во Ошнтествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Трајко Кецкаровски, секретар на Секретарија-
тот за кадровски прашања. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2530 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепиалковски, с. р. 

Претседател 
на Општествепо-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р 

457. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Со-цијалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 28 септември 1983' година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИ-
РЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО 

БИТОЛА 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
директор на Педагошката академија во Битола се 
именуваат: 

Горѓи Пили, дипл. правник, делегат во Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СРМ 
од Битола и 

Јане Тодоровски, претседател на Претседател-
ството на ОК на ССРНМ — Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ,КА 
РЕ,ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2532 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

,на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд/ 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

458. 
Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ОДДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТИ И РЕ-

ПУБЛИЧКА КОМИСИЈА 
Се разрешуваат и именуваат членови на од-

делни републички комитети, поради промена на 
работното место од кое се именувани и тоа: 

1. Во Републичкиот комитет за ошлтостопан-
ски работи и пазар: 
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се разрешува Цветко Вељановски, 
се именува: 
Димитар Николовски, помошник на републич-

киот секретар за народна одбрана. 
2. Во Републичкиот комитет за сообраќај и 

врски: 
се разрешува Живко Котевски, 
се именува: 
потпол. Танаско Симоновски, началник на Од-

делението за врски при Републичкиот секретаријат 
за народна одбрана. 

3. Во Републичкиот комитет за култура на мес-
тото од пок. Драги Тозија, се именува: 

д-р Антоние Николовски, директор на Репуб-
личкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата. 

4. Во Републичкиот комитет за меѓународни 
односи се разрешуваат: 

Ратка Бакалиноска, 
Живко Василевски и 
Томе Георгиевски 
се именуваат: 
Ристо Никовски, потсекретар во Републички-

от комитет за информации, 
Боте Сотировски, претседател на Матицата на 

иселениците од Македонија, 
Живко Серафимовски, помошник на претседа-

телот на Републичкиот комитет за труд. 
5. Во Републичкиот комитет за информации 
се разрешува Христо Андонов, 
се именува: 
Димитар Башевски, главен и одговорен уред-

ник на списанието „Македонија" на Матицата на 
иселениците од Македонија. 

6. Во Републичката комисија за односи со вер-
ските заедници: 

се разрешува Ратка Бакалиноска, 
се именуваат: 
Милица Источка — Кнежевиќ, заменик на 

претседателот на Републичкиот комитет за инфор-
мации, 

Душан Трајковски, потсекретар за државна 
безбедност во Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2524 Претседател 
28 септември 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

459. 
Врз основа на член 1 став 1 од Амандманот 

VI на Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и член 1 од Законот за определување на 
републички секретари и други функционери што 
раководат со републички органи на управата и со 
републички организации кои се именуваат од ре-
дот на членовите на Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 13/82), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 28 
септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ,ДА-
ТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБ-
РАЌАЈ И ВРСКИ И РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И 
ГРАДЕЖНИШТВО 

I 
Се разрешува од должноста претседател на 

Републичкиот комитет за сообраќај и врски инж. 
Ристо Петровски. 

Се разрешува од должноста претседател на 
Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 
и градежништво инж. Љубомир Коруновски. 

II 
За претседател на Републичкиот комитет за 

сообраќај и врски се именува инж. Томе Малевски, 
претседател на Извршниот совет на општина Ки-
села Вода — Скопје. 

За претседател на Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и градежништво се имену-
ва д-р Александар Маневски, директор на Репуб-
личкиот завод за статистика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-252,1 
28 септември 1983 година 

Скопје 
,Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

460. 
Врз основа на точка 1 став 2 на Амандманот 

V на Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешуваат членовите на Извршниот со-

вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија: 

инж. Ристо Петровски, по негово барање, 
инж. Љубомир Коруновски, по негово барање. 

И 
За членови на Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија се из-
бираат: 

инж. Томе Малевски, претседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Кисела Во-
да — Скопје, 

д-р Александар Маневски, директор на Репуб-
личкиот завод за статистика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2522 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

461. 
Врз основа на член 172 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕ-
НИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И 

ПАЗАР 

Се разрешува од должноста заменик на прет-
седателот на Републичкиот комитет за општосто-
пански работи и пазар, 

Киро Данаилов, поради заминување на нова 
должност; 

За заменик на претседателот па Републичкиот 
комитет за општостопански работи и назар, се име-
нува 
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Јован Крстевски, потсекретар на Републичкиот 
комитет за урбанизам и заштита на човековата 
околина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2520 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

462. 
Врз основа на член 143 од Деловникот на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на СОЦИЈ алистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗМЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

Се разрешува од должноста член на Комиси-
јата за народна одбрана, поради преангажираност, 

Живко Трајковски, делегат во Општествено-
политичкиот собор. 

За член на Комисијата за народна одбрана се 
избира 

Драган Николовски, делегат во Општествено -
политичкиот собор. 

СОБРАНИЕ НА СОИ Л ЈА ЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2525 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

463. 
Врз основа на точка 1 став 1 на Амандманот 

VI од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и член 172 став 1 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛ-

ТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

За заменик на претседателот на Републичката 
комисија за културни врски со странство се име-
нува 

Цветан Станоевски, помошник на претседате-
лот на Републичката комисија за културни врски 
со странство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2523 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

464. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

дов.ните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЈБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

СКОПЈЕ 

За судии на Окружниот суд во Скопје се из-
бираат: 

Милка Јованов, судија на Окружниот суд во 
Скопје и м-р Владимир Р а м ч е в и ќ , судија на Ок-
ружниот суд во Скопје, 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДО-НИЈА 

Бр. 08-2526 
28 септември 1983 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

465. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
број 41/75), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 28 септември 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО 

БИТОЛА 

Се разрешува од должноста претседател на 
Основниот суд на здружениот труд во Битола 

Наум Палишра, поради заминување на нова 
должност. 

Разрешувањето се врши со важност од 1 јули 
1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2529 
28 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

466. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/75), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничка седница на сите со-
бори одржана на 28 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВ-
НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ 

За постојан судија на Основниот суд на здру-
жениот труд во Скопје се избира 

Драгица Сапунџиева, стручен соработник во 
Судот на здружениот труд на Македонија 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Bp. 08-25128 Претседател 
28 септември 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
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467. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 28 септември 1983 година, донесе 

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

СТОПАНСКИ ^УД ВО СКОПЈЕ 
За судии во Окружниот стопански суд во Скоп-

је, се изоираат: 
Никола Стојанов, судија на Општинскиот суд 

СкопЈе I, 
Мирјана Мемет, судиЈ а на Општинскиот суд 

Скопје Н и 
л и л ј а н а Савовска, судија на Општинскиот суд 

CiKonje И. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РИ.11У БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2527 
28 септември 1У83 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко ^танковски, с. р. 

468. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство ма неговите одлуки, на седницата одржана 
на 2,1 септември 1у83 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за запечатување 
на ловечко оружје во 1983 година, донесена од 
Претседателството на Ловечкото друштво „Тик-
веш" од Кавадарци на 16 февруари 1983 година. 

"2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на 'СРМ" и во Ловечкото друштво „Тиквеш" 
во Кавадарци, на начин предвиден за обавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 74/83 од 6 јули 1983 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на Одлу-
ката означена во точка 1 од оваа одлука. Постап-
ката е поведена затоа што: со оспорената одлука 
ловечкото друштво е овластено да предвидува за-
печатување на ловечкото оружје и да одредува 
ЛОВОСТОЈ на заштитениот дивеч; ловечкото друштво 
е овластено да пропишува и да изрекува казни по-
ради незапечатување на оружјето; и оспорената 
одлука е предвидено да влезе во сила пред исте-
кот на времето предвидено во член 261 од Уставот 
на СР Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспоре-
ната одлука е предвидено од 18 до 28 февруари 
1983 година да се изврши запечатување на ловеч-
кото оружје за ловците — членови на друштвото, 
а отпечатуваното на ору.жјето да се изврши пред 
11 октомври 1983 година. Членот на друштвото, 
пак, КОЈ не го донесе оружјето за запечатување 
во предвидениот рок, според оспорената одлука, 
должен е да плати казна од 500,00 динари. Пона-
таму, Судот утврди дека оспорената одлука влегу-
ва ,во сила вториот ден од денот на донесувањето. 

5. Според член 168 од Уставот на СР Маке-
донија само со закон и со одлука на Собрание на 
општина заснована на закон на организациите на 
здружениот труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници, здруженијата на граѓаните 
и други организации може да им се довери со 
свои акти да уредуваат определени односи од по-
широк интерес во областа на својата дејност, да 
решаваат за поединечни предмети за определени 
права и обврски и да вршат други јавни овлас-
тувања. 

Од означената уставна одредба произлегува де-
ка ловечкото друштво како здружение на граѓа-
ни само со закон и со одлука на собрание на 
општина заснована на закон може да биде овлас-
тено со свои акти да уредува определени односи 
од поширок интерес и да решава за поединечни 
права и обврски. Со Законот за ловство („(Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/73) ловечкото друштво 
не е овластено да определува ЛОВОСТОЈ И запечату-
вање на пушките за време на ловостојот, туку со 
член 15 од овој Закон се определува времето на 
ловостој от за секој вид од заштитениот дивеч. При-
времена или трајна забрана на ловење на дел 
или на целото подрачје на општината на редок 
или прореден дивеч за КОЈ ПОСТОИ опасност од 
истребување може да пропише општината. 

Со оглед на тоа ловечкото друштво не е ов-
ластено да предвидува запечатување на ловечкото 
оружје и да оредува ЛОВОСТОЈ на заштитениот ди-
веч, поради што Судот утврди дека оспорената од-
лука не е во согласност со означените уставни и 
законски одредби. 

Исто така, Судот утврди дека оспорената од-
лука не е во согласност со Уставот и законот за-
тоа што со неа е предвидена казна која се изре-
кува поради неизвршување на обврската за запе-
чатување на ловечкото оружје. Ова затоа што, ло-
вечкото друштво не е овластено да предвидува 
запечатување на ловечкото оружје, поради што не 
може да биде овластено ни да пропишува и изрек-
а в а казни поради неизвршување на обврската за 
запечатување на оружјето. 

Што се однесува, пак, до прашањето за влегу-
вањето во сила на оспорената одлука Судот утвр-
ди дека таа не е во согласност со член 261 од Ус-
тавот на СР Македонија, затоа што со неа е пред-
видено таа да влегува во сила пред истекот на 
времето предвидено во ОВОЈ член од Уставот. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 74/83 
21 септември 1983 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

469. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 21 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување так-

са за експлоатација на песок, чакал и камен од 
коритата и бреговите на природните водотеци и 
езера, донесена од Собранието на општината Ка -
вадарци на 29 септември 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
ната Кавадарци". 

3. Водостопанската работна организација „Во-
достопанство — Тиквешко поле" во Кавадарци по-
днесе предлог за оценување законитоста на Од-
луката означена во точката 1 на оваа одлука. Спо-
ред наводите во предлогот оспорената Одлука не е 
во согласност со 'членовите 98, 145, 150 и 151 од 
Законот за водите („Службен весник на СРМ" бр. 
6/81), затоа што предвидува плаќање такса за екс-
плоатација на песок, чакал и камен од коритата 
и бреговите на природните водотеци и езера на 
подрачјето на општината Кавадарци. Предлагачот 
наведува дека според Законот, придонесот со од-
лука го утврдува Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за водостопанство, така што оп-
штината не е овластена да воведува такса за ко-
ристење на песок, чакал и камен од коритата и 
бреговите на природните водотеци и езера. 
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4. Судот на седницата утврди дека со член 1 
од осоорената Одлука е предвидено плаќање так-
са за експлоатација на песок, чакал и камен од 
коритата и ореговите на природните водотеци и 
езера на подрачјето на општината Кавадарци. Об-
врзници за плаќање такса, согласно член 'л од Од-
луката, се основните организации на здружениот 
труд, граѓанските правни: лица и траганите кои 
вршат експлоатација на песок, чакал и камен со 
одобрение на надлежниот орган за водостопанство. 
Според член 3 од Одлуката, таксата изнесува 70 
динари за 1м3, а според член 6, приходите од так-
сата се приходи на Самоуправната интересна за-
едница за становање (50%) и на месните заедници 
од ЧИЈ а територија се експлоатира песокот, чака-
лот и каменот (50%). 

5. Според член 86 од Уставот на СР Македо-
нија, системот, изворите и видовите даноци, такси 
и други давачки се утврдуваат со закон. Општи-
ните и Републиката самостојно Ја утврдуваат ви-
сината на даноците, таксите и другите давачки 
што според законот се нивни приходи и распола-
гаат со нив. 

Според член 98 од Законот за водите, за ва-
дење песок, чакал и камен од коритата и брего-
вите на природните водотеци и езера се плаќа 
придонес. Согласно член 150 од овој закон, виси-
ната на придонесот за користење песок, чакал и 
камен го утврдува Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за водостопанство. Во вториот 
став на овој член од законот е предвидено на ви-
сината на придонесите согласност да дава Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 
Средствата од придонесот, согласно член 161 од 
Законот, се уплатуваат на сметка на Самоуправ-
ната интересна заедница за водостопанство на по-
драчјето на општината. 

Од изнесените законски одредби произлегува 
дека за користењето песок, чакал и камен од кори-
тата и бреговите на природните водотеци и езера 
е пропишан придонес чија висина ја определува 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
водостопанство. При тоа, со закон не е утврдено 
пропишување на такса за користење песок, чакал 
и камен од коритата и бреговите на приро-дните 
водотеци и езера од страна на општината. Пора-ди 
тоа што означената такса не е утврдена со закон, 
Судот утврди дека одлуката на Собранието на оп-
штината Кавадарци не е во согласност со член 86 
од Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 68/83 
21 септември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од 
општествените дејности за потрошувач^ 

I ката во 1983 година — — — — — 569 
Закон за земање и пресадување делови 
од човековото тело заради лекување — 570 
Закон за дополнување на Законот за 
системот на општественото планирање и 
за Општествениот план на Социјалис-
тичка Република Македонија — — - 571 

Закон за дополнување на Законот за 
електростопанството — — — — — '572 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за прекршоците против Јавниот 
ред и мир — — — — — — — — 572 
,закон за изменување и дополнување на 
законот за -центарот за ооразавание на 
кадри за Оезоедност и -општествена са-
мозаштита — — — — — — — — 575 
Одлука за изменување на Одлуката за 
подготвување долгорочен општествен 
план на аНМ за периодот од 1У66 до лууо 
година, односно за определени подрачја 
и до zOuo година — — — — — — 578 
одлука за престанок на важењето на 
одлуката за подготвување и донесување 
измени и дополнувања на општестве-
ниот план на or-'M за периодот од 1УШ. 
до година — — - — — — — 578 
одлука за разрешување и именување 
lipe Leu авници на општествената заедни-
ца во советот на педагошката акаде-
мија „Климент охридски" — С-копје — 579 
одлука за разрешување и именување 
преставници на општествената заедни-
ца во советот на ОО^Т Клиника за кар-
диологија при Универзитетскиот центар 
\ а медицински науки во Скопје — — 579 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во комисијата 
за изготвуваше предлог за изоор на ди-
ректор на педагошката академија во Би-
тола — — — — — — — — — 579 
(Одлука за разрешување и именување 
членови на одделни репуОлички комите-
ти и Ј ^ е п у о л и ч к а комисија — — — — 579 
Одлука за разрешување и именување 
претседател на ^епуоличкиот комитет за 
соооракај и врски и Репуоличкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и гра-
дежништво — — — -— — — — 580 
Одлука за разрешување и избор на 
членови на -Извршниот совет на ооОра-
мието на ORLVI — — — — — — — 580 
'одлука за разрешување и именување 
на заменик на претседателот на Репуб-
личкиот комитет за општостопански ра-
боти и пазар — — — — — — — 580 
Одлука за разрешување и избор на член 
на Комисијата за народна одбрана — 581 

/Одлука за именување заменик на прет-
седателот на Републичката комисија за 
културни врски со странство — — — 581 
Одлука за избор на судии на (Окруж-
ниот суд во Скопје — — — — — — 581 
Одлука за разрешување на Претседа-
телот на Оловниот суд на здружениот 
труд во Битола — — — — — — — 581 
Одлука за избор на постојан судија на 
Основниот суд на здружениот труд во 
Скопје — — — — — — — — — 581 
Одлука за избор на судии во Окружниот 
стопански суд во Скопје — — — — 582 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 74/83 од '21 септември 1983 го-

^ дина — — — — — — — — — 582 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 68/83 од 21 септември 1983 го-
дина — — — — — — — — — 582 



Се наоѓа во печат нова збирка 

З А К О Н 

ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСК,ОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
(сојузен) 

З А К О Н 

ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Републичкиот Закон за пензиското и инвалид-
ското осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
18/83) заедно со сојузниот Закон за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 23/82 и измените на 
Законот објавени во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
77/82), претставуваат целосен систем на пензиското 
и инвалидското осигурување, а издавањето на оваа 
збирка има за цел да се олесни нивната примена 
во практиката. Примената на овие закони започ-
нува од 1 јули 1983 година. Цена на збирката е 
155 динари. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
располага со следните изданија: 

УСТАВ НА СФРЈ 
— со амандмани — 
УСТАВ НА СРМ 
— со амандмани — Цена 150 динари 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
— со објавување и судска практика — 

Цена 300 динари 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и предметен регистар — 

Цена 200 динари 

ЗНАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 
— со објаснувања — Цена 230 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА САНКЦИИТЕ 
— со коментар — Цена 350 динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА II Цена 250 динари 

V октомври 1983 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 

Цена 45 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— второ издание — Цена 90 динари 

ЗАКОН З(А ДРЖАВНАТА УПРАВА 
— со објаснувања — Цена 160 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања — Цена 85 динари 

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СРМ 
за периодот од 1981 до 1985 година 
— со експозе — Цена 98 динари 

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
Цена 80 динари 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 

УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СРМ 

Цена 245 динари 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

Цена 90 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на 
парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" 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 

Стр. 584 - Бр. 29 


