
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц Ш А Ј Ш С Т М Ч К А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Сабота, 6 мај 1967 
С к о п ј е 

Број 16 Год. ХХШ 

Претплатата за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,80 
(80) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

126. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОВЛА-

СТИЦИТЕ НА МЛАДИНАТА И ДЕЦАТА 
ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за повластиците во пат-
ничкиот сообраќај на младината и децата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 5 мај 1967 година и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор одржана 
на 5 мај 1967 година. 

У. бр. 28 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА МЛАДИНАТА И ДЕЦАТА 

ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Младината и децата имаат право на повластици 

од 30% од редовната возна цена во железничкиот, 
патниот, поморскиот и езерскиот сообраќај за: 

1) училишни и научни екскурзии на ученици и 
студенти; 

2) групни патувања на пионери; 
3) групни патувања на младина и деца во за-

крепнувалишта, летувалишта, одморалишта или на 
логорувања; 

4) групни патувања на членови на Феријалниот 
сојуз на Југославија и Сојузот на извидниците на 
Југославија. 

Правото на повластица од претходниот став се 
признава и во слободниот патен сообраќај. Највисо-
ката возна цена во слободниот патен сообраќај на 
која ќе се пресметува повластицата ја пропишува 
републичкиот секретар за индустрија и трговија. 

Член 2 
Повластицата од точка 4 од претходниот член 

може да се користи за патување на група од нај -
малку пет лица, а останатите повластици од тој член 
за патување на група од најмалку десет лица. Пра-
во на повластица има и еден придружник на нај -
малку десет лица. 

Повластицата се користи нач основа на потврда 
што ја издава училиште, младинска организација, 
односно организацијата од точка 2 или 4 од прет-
ходниот член од територијата на Социјалистичка 
Република Македонија. Со потврдата се утврдува 
дека корисниците на повластицата се ученици, сту-
денти односно членови на тие организации и дека 
патувањето е организирано од училиштето односно 
од тие организации, 

Член 3 
Средства за надоместување на сообраќајните ор-

ганизации за искористените повластици се обезбе-
дуваат во републичкиот буџет. 

Член 4 
Се овластува републичкиот секретар за индус-

трија и трговија во согласност со републичкиот се-
кретар за образование, наука и култура и републич-
киот секретар за финансии да донесе поблиски про-
писи за начинот на користењето на повластиците и 
за пресметнувањето на надоместоците за искористе-
ните повластици. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

127. 

Врз основа на член 152 од Уставот на Соција-
листичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОР-

ГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за организацијата и работењето 
на Извршниот совет, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 20 април 1967 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор одржана 
на 20 април 1967 година. 

У. бр. 01-21 
20 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Во Законот за организацијата и работењето на 

Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), во член 34 наместо зборот „постои" се става 
зборот „постојат", а на крајот точката се брише и 
се додаваат зборовите „и Секретаријатот за ин-
формации". 

Член 2 
По член 35 се додава нов член 35-а кој гласи: 
„Секретаријатот за информации се грижи за 

редовно известување на јавноста за работата на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Извршниот совет и републичките органи, ги 
врши стручните работи што се однесуваат на пра-
шањата на печатот, радиото, телевизијата и дру-
гите средства за информации, како и во врска со 
дејноста на странските информативни установи и 
странските новинари на т е р и т о р и ј а на Социјалис-
тичка Република Македонија и врши други стручни 
работи што ќе ги определи Собранието или Изврш-
ниот совет". 

Член 3 
Во член 36 став 1 наместо зборовите: „Секрета-

ријатот за законодавство и организација" се става 
зборот „Секретаријат". 

Во став 2 зборовите: „за законодавство и орга-
низација во подготвувањето на нацрти на прописи" 
и зборот „други" се бришат. 

Член 4 
Во член 38 став 1 наместо зборовите: „Секрета-

ријатот за законодавство и организација" се става 
зборот „Секретаријатот". 

Член 5 
Во член 42 во ставовите 1, 2 и 3 наместо зборо-

вите: „Секретаријатот за законодавство и органи-
зација" се става зборот „Секретаријатот". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

128. 
Врз. основа на член 152 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичките органи на уп-
равата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 20 април 1967 година и на 

седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 20 април 1967 година. 

У. бр. 01-22/67 
20 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-

ВАТА 

Член 1 
Во Законот за републичките органи на управата 

(„Сл. весник на СРМ" бр. 17/65), во член 2 став 1 
алинеа 3, зборовите „и организација на управата" и 
алинеа 6 се бришат. 

Во став 2 зборот „стопанско" се заменува со 
зборот „општествено". 

Член 2 
Во член 3 алинеа 1 се брише. 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретаријат за народна одбра-

на ги врши работите што се однесуваат на: подго-
товките и мерките за организирање и мобилизи-
рање на изворите и силите на Републиката за од-
брана и заштита во случај на војна; организира-
њето и спроведувањето на мерките за заштита и 
спасување на населението и материјалните добра 
од елементарни и други несреќи; организирањето и 
спроведувањето на масовната подготовка и обука на 
населението; извршувањето на правата и обврските 
на граѓаните, државните органи, работните и други 
организации од областа на цивилната одбрана; ги 
следи, проучува, координира и контролира означе-
ните подготовки; укажува стручна помош на орга-
ните и организациите и ги усогласува плановите 
на цивилната одбрана со промените и потребите што 
настануваат во мирновременскиот развиток на Ре-
публиката". 

Член 4 
Член 5 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти ги врши работите што се однесуваат на: јав-
ната безбедност, државната безбедност и работите 
во врска со здружувањето на граѓаните, јавните со-
бири, држењето и носењето на оружје и муниција, 
противпожарната заштита, државјанството, патни-
те исправи за премин на државната граница, пре-
стојот на странците, личните карти, матичните кни-
ги, личните имиња, пријавувањето на живеалиште-
то и престојувалиштето". 

Член 5 
Член 6 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретаријат за правосудство ги 

врши работите што се однесуваат на: правосудство-
то (судовите, јавното обвинителство и јавното пра-
вобранителство); ги води статистичките податоци за 
работењето на судовите и судиите за прекршоци; 
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врши определени работи во врска со меѓународниот 
правен сообраќај; врши одделни работи во врска со 
помилувањата; ја следи работата на адвокатурата 
и другите видови правна помош; се грижи за спро-
ведувањето на прописите за изборниот систем на 
преставничките тела; се грижи за работата на ми-
ровните совети и на органите за прекршоци и за 
спроведувањето на прописите од управната пос-
тапка". 

Член 6 
Во член 7, на крајот од став 1 наместо точка се 

става точка и запирка и се додаваат зборовите: „до-
несува прописи за извршување на законите и дру-
гите прописи во областа на печатот, радиото, теле-
визијата и другите видови информации и решава 
во управните работи во овие области". 

Член 7 
Член 9 се брише. 

Член 8 
Во член 10 став 1 ред петти и единаесетти по 

зборот „организации" запирката односно точката и 
запирката се бришат и се додаваат зборовите: „и 
државните органи". 

Член 9 
Во член 11 стан 1 по зборовите: „Републичкиот 

буџет" се додаваат зборовите: „распределбата на де-
визите за потребите на Републиката". 

Член 10 
Во член 12 став 1 ред трети по зборот „градеж-

ништво" се додава зборот „рударството". 
Во став 3 се бришат зборовите: „и Дирекцијата 

за изградба на делот од автопатот „Братство-Един-
ство". 

Член 11 
Во член 13 став 3 зборовите: „Хидрометеоро-

лошкиот завод на СРМ" се заменуваат со зборо-
вите: „Републичкиот хидрометеоролошки завод", а 
зборовите „Дирекцијата за мелиоративните системи 
на СРМ" се бришат. 

Член 12 
Во член 14 ред 1 зборот „стопанско" се заме-

нува со зборот „општествено". 

Член 13 
Член 15 се брише. 

Член 14 
Во член 18 став 1 алинеа 1 зборовите: „Репуб-

личкиот совет за научна работа" се бришат а се ста-
ваат зборовите: „Републичкиот завод за статис-
тика". 

Во алинеа 5 зборовите: „Хидрометеоролошкиот 
завод на СРМ" се заменуваат со зборовите: „Репу-
бличкиот хидрометеоролошки завод". 

Алинеа 6 се брише. 
На крајот од став 1 се додава нова алинеа која 

гласи: 
„Републичка комисија за културни врски со 

странство". 
Член 15 

Член 19 се менува и гласи: 
„Републичкиот завод за статистика ги врши ра-

ботите што се однесуваат на: проучувањето, уна-
предувањето, организирањето и спроведувањето на 

статистичките истражувања, планот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја и од 
интерес за Републиката; подготвување на нацрт на 
план за статистичките истражувања; врши надзор 
во врска со статистичките истражувања од интерес 
за целата земја и Републиката што ги вршат ста-
тистичките органи и организации во Републиката; 
прибирањето, објавувањето, анализирањето и обја-
вувањето на статистичките податоци, како и ука-
жува стручна помош на заводите за статистика и 
на органите и организациите што се задолжени да 
даваат податоци за статистичките истражувања". 

Член 16 
Во член 23 зборовите: „Хидрометеоролошкиот 

завод на Социјалистичка Република Македонија" 
се заменуваат со зборовите: „Републичкиот хидро-
метеоролошки завод". 

Член 17 
Член 24 се брише. 

Член 18 
По член 26 се додава нов член 26а кој гласи: 

„Член 26а 
Републичката комисија за културни врски со 

странство ги врши следниве работи: разгледува пра-
шања на развивањето на соработката со странство 
во областа на културата и им дава мислења и пред-
лози по тие прашања на Собранието и Извршниот 
совет; ги врши работите на културните врски со 
странство во рамките на правата и обврските на 
Републиката што произлегуваат од меѓународните 
договори и конвенциите за културна соработка на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија со странство; во соработка со општествено-
политичките заедници, работните и други организа-
ции во Републиката предлага програми за култур-
на соработка со странство и се грижи за нивното 
остварување; дава предлози за организирање на 
културни акции во странство и меѓународни кул-
турни манифестации во Републиката и ги помага 
таквите акции и манифестации; врши и други ра-
боти што произлегуваат од остварувањето на кул-
турните врски со странство. 

Републичката комисија за културни врски со 
странство има својство на правно лице". 

Член 19 
По член 39 се додаваат членовите 39а, 396, 39н, 

39г, 39д, 39ѓ, 39е и 39ж кои гласат: 

„Член 39а 
Републичкиот секретаријат за информации про-

должува со работа како самостојна стручна служба 
во Извршниот совет, под назив Секретаријат за ин-
формации во Извршниот совет. 

Работите од делокругот на досегашниот Репуб-
лички секретаријат за информации, согласно со овој 
закон, ги презема и врши Секретаријатот за инфор-
мации во Извршниот совет освен донесувањето на 
прописи за извршување на закони и други прописи 
во областа на печатот, радиото, телевизијата и дру-
гите видови информации и решавањето во управ-
ните работи во овие области, кои ги презема и врши 
Републичкиот секретаријат за образование, наука и 
култура. 
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Член 396 
Работите од делокругот на досегашниот Репуб-

лички секретаријат за правосудство и организација 
на управата, согласно овој закон, во врска со рабо-
тите што се однесуваат на организацијата на рабо-
тата и унапредувањето на органите на управата, 
стручното образование и усовршување на кадрите и 
унапредување на административното работење ги 
презема и врши соодветна стручна служба на Из-
вршниот совет а работите во врска со самоуправу-
вањето во државните органи, внатрешната распре-
делба на средствата и изборите во тие органи ги пре-
зема и ги врши Републичкиот секретаријат за труд. 

Член 39в 
Дирекцијата за заеднички служби на републич-

ките органи (Дирекција) престанува со работа. 
Работите од делокругот на Дирекцијата за заед-

нички служби на републичките органи што се одне-
суваат на протоколот, репрезентацијата, изградбата 
и одржувањето на репрезентативните, работните и 
станбените и угостителските објекти за потребите на 
Собранието и Извршниот совет, како и водењето на 
евиденцијата во врска со распределбата на стано-
вите, ги презема и врши соодветна служба на Из-
вршниот совет. 

Работите што се однесуваат на изградбата и одр-
жувањето на работните простории кои Дирекцијата 
ги вршеше за потребите на републичките органи на 
управата, ги преземаат тие органи. 

Член 39г 
Правата и обврските, средствата, опремата и по-

трошниот материјал на Дирекцијата ги презема Из-
вршниот совет. 

Извршниот совет ќе пренесе дел од средствата, 
опремата и потрошниот материјал на републичките 
органи на управата, според работите што им се пре-
несени со овој закон и бројот на преземените работ-
ници од Дирекцијата. 

Член 39д 
На работниците од Дирекцијата им престанува 

работата на 1 јуни 1967 година. 
Органите од член 39в на овој закон, можат за-

ради вршење на работите што им се пренесени спо-
ред овој закон да преземат работници од Дирекци-
јата. Решението за преземањето го донесува старе-
шината на органот по претходно мислење на советот 
на работната заедница на органот во рок од месец 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 39ѓ 
Извршниот совет ќе пренесе дел од средствата, 

опремата и потрошниот материјал на републичките 
органи на управата односно стручните служби спо-
ред работите што им се пренесени со овој закон и 
бројот на преземените работници од укинатите ор-
гани односно од пренесените служби. 

Член 39е 
Работниците од службите што се пренесуваат на 

други органи ги преземаат тие органи со денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 39ж 
Републичките органи на управата и републич-

ките органи што вршат работи од општ интерес за 
Републиката, а кои според одредбите од овој закон 
го менуваат статусот или делокругот, ќе се сообра-
зат со одредбите на овој закон до 1 јуни 1967 година". 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

129. 
Врз основа на член 152 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за внатрешни работи, што 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 20 април 1967 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор одржана на 20 
април 1967 година. 

У. бр. 07-20/67 
20 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Внатрешните работи ги вршат општинските ор-

гани на управата надлежни за внатрешни работи 
(општински органи за внатрешни работи) и Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи (Репуб-
лички секретаријат) во рамките на своите надлеж-
ности, доколку некои од тие работи не се со закон 
или со одлука на општинското собрание, донесена 
врз основа на закон, ставени во надлежност на дру-
ги органи на управата, работни или други органи-
зации. 

Член 2 
Внатрешни работи од општ интерес за Репу-

бликата се: 
1. заштитата на животот и личната сигурност на 

луѓето; 
2. спречувањето и откривањето на кривичните 

дела; пронаоѓањето и фаќањето на сторителите на 
кривични дела; 

3. заштитата и одржувањето на јавниот ред и 
мир што не се од интерес само за општината; 

4. безбедноста на сообраќајот на јавните пати-
шта; 

5. заштитата од пожари; 
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6. укажување помош но остранувањето последи-
ците во случај на општа опасност, предизвикани од 
елементарни несреќи и епидемии; 

7. републичкото државјанство; и 
8. други работи определени со закон. 

Член 3 
Општинското собрание може со одлука да про-

пише внатрешните работи во врска со матичните 
книги, личните имиња, здруженијата на граѓаните 
и издавањето на патни исправи за преминување на 
државната граница да се вршат во општинскиот ор-
ган на управата надлежен за општи работи. 

Член 4 
Законите и другите републички прописи за ор-

ганите на управата, за самоуправувањето на работ-
ните луѓе и за работните односи во тие органи, како 
и за средствата за работа на тие органи, се приме-
нуваат и врз органите за внатрешни работи, ако со 
закон не е определено поинаку. 

И. ДЕЛОКРУГ, НАДЛЕЖНОСТ И ОСНОВНИ 
НАЧЕЛА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

1. Општински орган за внатрешни работи 

Член 5 
За непосредно вршење работите од членот 13 од 

Основниот закон за внатрешни работи во општин-
скиот орган за внатрешни работи постои служба за 
јавна безбедност како посебна служба. 

Член в 
Во состав на општинскиот орган за внатрешни 

работи се наоѓаат една или повеќе станици на ми-
лицијата. 

Станицата на милицијата ја образува односно 
укинува со одлука општинското собрание по прет-
ходно прибавено мислење од републичкиот секретар 
за внатрешни работи (републички секретар). 

Работниците во станицата на милицијата ги вр-
шат работите од член 14 став 1 и член 29 од Основ-
ниот закон за внатрешни работи. 

По исклучок станица на милицијата може да се 
образува само за вршење на определени работи од 
претходниот став. 

Со актот за основање на станицата на милици-
јата се определува нејзината надлежност, подрачјето 
и седиштето. 

Член 7 
Бројот на работниците на милицијата во станица 

на милицијата го утврдува општинското собрание по 
претходно прибавено мислење од републичкиот се-
кретар и од советот на работната заедница на оп-
штинскиот орган за внатрешни работи. 

Член 8 
Со станица на милицијата раководи командир на 

станицата на милицијата. 
Командирот на станицата на милицијата го на-

значува и разрешува од должност општинското со-
брание. 

Командирот на станицата може да има помош-
ници. 

Член 9 
Работниците на милицијата ја вршат службата 

според наредбите и упатствата на командирот на 
станицата на милицијата. 

Работниците на милицијата можат работите од 
член 14 став 1 од Основниот закон за внатрешни ра-
боти, освен работите на непосредното одржување на 
јавниот ред и мир, регулирањето и контролата на 
сообраќајот на патиштата и контролата на патнич-
киот сообраќај преку државната граница, да ги вр-
шат во граѓанска облека кога тоа ќе го нареди ко-
мандирот на станицата на милицијата. 

2. Републички секретаријат за внатрешни 
работи 

Член 10 
Општините на подрачјето на град Скопје може 

да образуваат заеднички орган на управата надле-
жен за внатрешни работи во Градското собрание. 

Член 11 
Републичкиот секретаријат е одговорен за извр-

шувањето на внатрешните работи од општ интерес 
за Републиката и кога за непосредното извршување 
се надлежни општинските органи за внатрешни ра-
боти. 

Републичкиот секретаријат непосредно го обез-
бедува извршувањето на законите и другите про-
писи од областа на внатрешни работи за чие извр-
шување се надлежни општинските органи за вна-
трешни работи, ако или додека овие органи не ги 
извршуваат тие задачи. 

Член 12 
Републичкиот секретаријат води општа грижа за 

стручно оспособување и усовршување на работни-
ците во органите за внатрешни работи. 

Планот и програмата за стручното оспособување 
и усовршување што го организира Републичкиот се-
кретаријат го пропишува републичкиот секретар. 

Член 13 
Кога тоа го бараат интересите на јавниот поре-

док или одржувањето на јавниот ред и мир што се 
од посебно значење за Републиката, републичкиот 
секретар може од работниците на милицијата во ста-
ниците на милицијата да образува единица на ми-
лицијата за извршување на определена задача. 

Со актот за образување единица на милицијата 
се определува и старешината на таа единица, кој за 
извршувањето над поставената задача е одговорен 
пред републичкиот секретар. 

Средствата за работа на единицата паѓаат на то-
вар на Републичкиот секретаријат. 

Член 14 
Републичкиот секретар може да образува по-

себна единица на милицијата заради обезбедување 
извршувањето на работи што се во надлежност на 
Републичкиот секретаријат, како и за вршење на 
работите од член 9 став 1 од Основниот закон за 
безбедноста на сообраќајот на јавните патишта. 
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III. СЛУЖБА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

Член 15 
Работите на службата за државна безбедност , 

(член 39 од Основниот закон за внатрешни работи) 
во Републиката ги врши самостојна стручна служба 
во Републичкиот секретаријат. 

За вршење работите на службата за државна 
безбедност на определени подрачја можат да се фор-
мираат посебни организациони единици на службата 
за државна безбедност. 

Член 16 
За работата на службата за државна безбедност 

во Републиката републичкиот секретар му одговара 
на Собранието и Извршниот совет. 

Член 17 
Раководителот на посебна организациона едини-

ца во службата за државна безбедност го назначува 
и разрешува од должност републичкиот секретар по 
претходно прибавено мислење од началникот на 
службата за државна безбедност. 

Член 18 
По барање на собрание на општина или по своја 

иницијатива, републичкиот секретар или од него 
овластениот работник го информира собранието на 
општината за состојбата на безбедноста на подрач-
јето на општината. 

IV. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 19 
Во вршењето на внатрешните работи од општ 

интерес за Републиката и пограничните работи ре-
публичкиот секретар спрема општинските органи за 
внатрешни работи, покрај правата и должностите 
предвидени во прописите за републичките органи на 
управата, има и право да издава задолжителни ин-
струкции и да врши непосреден надзор над нивното 
извршување. 

Член 20 
Во работите на службата за државна безбедност 

и пограничните работи републичкиот секретар има 
право на општинските органи за внатрешни работи 
да им издава налози за извршување на определени 
работи од посебно значење за Републиката. 

Член 21 
Кога тоа го бараат интересите на јавниот поре-

док или одржувањето на јавниот ред и мир што се 
од посебно значење за Републиката, републичкиот 
секретар може непосредно да издава наредби за из-
вршување на определени работи на командирот и 
работниците на станицата на милицијата, како и на 
овластените службени лица во општинските органи 
за внатрешни работи, 

Член 22 
Општинските органи за внатрешни работи се 

должни да водат пропишана статистика и евиден-
ција и да го известуваат Републичкиот секретаријат 
за извршување на законите и другите прописи од 
областа на внатрешни работи и по тие прашања, по 
барање од републичкиот секретар, да доставуваат 
податоци. 

V. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ 
ОДНОСИ 

1. Самоуправување 

Член 23 
Работниците на општинскиот орган за внатреш-

ни работи претставуваат посебна работна заедница. 

Член 24 
Внатрешната организација и систематизација на 

работните места во службата за државна безбедност 
ја утврдува републичкиот секретар по прибавено 
мислење од советот на работната заедница. 

2. Работни односи и стручно оспособување 

Член 25 
За работник во милицијата може да биде при-

мено лице кое, покрај општите услови за примање 
на работа и условите од член 31 од Основниот закон 
за внатрешни работи, ги исполнува и следните усло-
ви: да е југословенски државјанин, да ја регулирал 
воената обврска, да не е осудувано за кривично дело 
против животот и телото, против него да не се води 
кривична постапка за кривично дело против наро-
дот и државата, за кривично дело против службе-
ната должност, за кривично дело против животот и 
телото и за кривично дело извршено од користољу-
бие или за друго кривично дело извршено од не-
чесни побуди како и да е психофизички способно. 

Психофизичките способности се утврдуваат од 
посебна стручна комисија на Републичкиот секрета-
ријат. 

Член 26 
За командир на станица на милицијата може да 

се назначи лице кое, покрај условите од член 25 од 
овој закон, ги исполнува и следните услови: да има 
најмалку средно образование и завршен приправ-
нички стаж за командир на станица или завршено 
најмалку средно стручно училиште за внатрешни 
работи и работен стаж од три години во службата 
за јавна безбедност на работни места на кои се 
наоѓаат овластени службени лица, или во службата 
за државна безбедност. 

Член 27 
За работно место милиционер постои приправ-

нички стаж. 
Приправникот за милиционер не може да се 

распореди на работно место милиционер додека 
трае приправничкиот стаж. 

Член 28 
Времетраењето на приправничкиот стаж, начи-

нот и програмата на обучувањето на приправниците 
за милиционери и командири на станица, како и 
програмата за завршниот испит ги утврдува репу-
бличкиот секретар. 

На приправникот за милиционер и на приправ-
никот за командир на станица му престанува ра-
ботата ако со успех не го положи завршниот испит 
за приправничкиот стаж. 

Член 29 
Работник во службата за јавна безбедност може 

да се премести од орган за внатрешни работи на 
една огаптествено-политичка заедница во орган за 
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внатрешни работи на друга општествено-политичка 
заедница по свое барање, или кога потребите на 
службата тоа го изискуваат, а за тоа е согласен и 
работникот. 

Преместувањето од ставот 1 на овој член го 
врши старешината на органот за внатрешни работи 
од кој работникот се преместува, откако за тоа е 
добиена согласност од старешината на органот за 
внатрешни работи во кој работникот се преместува. 

Член 30 
Републичкиот секретар може да премести работ-

ник на служба за државна безбедност во посебна 
организациона единица на службата за државна без-
бедност надвор од седиштето на Републичкиот се-
кретаријат и обратно, ако интересите на службата 
тоа го изискуваат и ако работникот работи на работ-
но место кое се пополнува без конкурс. 

Преместениот работник е должен да се јави на 
работа во рокот определен со решението за премес-
тување. 

Член 31 
На преместен работник, покрај патните и селид-

бените трошоци, му се исплатува и надоместок во 
висина на едномесечната аконтација на личниот до-
ход. 

Трошоците од став 1 на овој член паѓаат на то-
вар на органот за внатрешни работи во кој работ-
никот се преместува. 

Член 32 
На преместен работник кој издржува семејство, 

му припаѓа месечен надоместок за одвоен живот. 
Надоместокот за одвоен живот му припаѓа на 

работникот од денот на стапувањето на работа, па се 
додека не му се обезбеди стан. 

Член 33 
На преместен работник, кој има право на надо-

месток за одвоен живот, органот за внатрешни ра-
боти е должен секој трети месец да му обезбеди се-
дум дена платено отсуство, заради посета на потес-
ното семејство. Трошоците за превоз до местото во 
кое живее потесното семејство на работникот и на-
зад паѓаат на товар на органот за внатрешни работи. 

Како потесно семејство во смисла на став 1 од 
овој член се сметаат брачниот другар и децата. 

Член 34 
За школување на лица за работа во милицијата 

може да се основе посебно училиште. 
Училиштето ,се основа со закон со кој се опре-

делува рангот, траењето на школувањето и условите 
за прием. 

VI. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

Член 35 
Републиката обезбедува средства за: 
1. работа на службата за државна безбедност; 
2. вршење работите од контролата на патничкиот 

сообраќај на граничните премини за меѓународниот 
сообраќај (член 11 став 1 од Законот за премин на 
државната граница и движење во граничниот појас); 

3. вооружување на работниците кои,според пра-
вилата на службата, носат оружје, како и за облека, 
обувки и опрема на работниците на милицијата; 

4. сите видови комуникациски врски што ги во-
ведува Републичкиот секретаријат; 

5. работа на училиштата за внатрешни работи; 
6. стручно оспособување и усовршување кога е 

тоа организирано од Републичкиот секретаријат и 
7. други потреби определени со посебен закон. 

Член 36 
Средствата од член 35 став 1 точка 3 и 4 од овој 

закон и средствата кои се обезбедуваат за посебна 
намена се утврдуваат во единствен износ и се водат 
на посебна сметка на Републичкиот секретаријат. 

Средствата од став 1 на овој член не можат да се 
распоредуваат, ниту да се ползуваат за вршење на 
редовната дејност. 

Член 37 
Ако тоа го бараат интересите на јавниот поредок 

или одржувањето на јавниот ред и мир што се од 
посебно значење за Републиката, републичкиот се-
кретар може да им издаде налог на општинските 
органи за внатрешни работи привремено да му от-
стапат на користење на Републичкиот секретаријат 
определена опрема додека за тоа постои потреба. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 
Се овластува републичкиот секретар да донесе 

прописи: за средствата и начинот на одржувањето на 
комуникациските врски меѓу Републичкиот секре-
таријат и општинските органи за внатрешни работи; 
за статистиката и евиденцијата што се должни да 
ја водат општинските органи за внатрешни работи 
и начинот на известувањето за извршување на за-
коните и другите сојузни и републички прописи од 
областа на внатрешните работи; за начинот на тро-
шењето и контролата на располагањето на финанси-
ските средства во општинските органи за внатрешни 
работи што ги обезбедува Републиката за специјални 
издатоци и средства за опрема за специјални на-
мени; за планот за вршење настава во станицата на 
милицијата и за психофизичките способности што 
треба да ги исполнува лице што се прима за работ-
ник во милицијата. 

Член 39 
Финансирањето на општинските органи за вна-

трешни работи во 1967 година ќе се врши според 
досегашните прописи. 

Член 40 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи став 2 на член 1 од Законот за 
самоуправувањето и работните односи во органите 
на управата („Службен весник на СРМ" бр. 28/65). 

Член 41 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за службата за вна-
трешни работи, самоуправувањето на работните лу-
ѓе и средствата за работа во органите за внатрешни 
работи („Службен весник на СРМ" бр. 4/66). 

Член 42 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
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130. 
Врз основа на член 152 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ НА КОИ ИМ 
ПРЕСТАНУВА ФУНКЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за работата и правата на 
републичките пратеници и функционери на кои им 
престанува функцијата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 20 април 1967 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор одржана 
на 20 април 1967 година. 

У. бр. 0-19/67 
20 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ НА КОИ ИМ 
ПРЕСТАНУВА ФУНКЦИЈАТА 

Член 1 
За остварување на уставните начела за ограни-

чување на повторниот избор на републичките прате-
ници и функционери и за создавање можности тие, 
по изминувањето на времето за кое биле избрани 
или именувани, да се вратат на работа од своето 
занимање или натаму да вршат општествено-поли-
тичка работа, со овој закон се уредуваат условите 
за работа и правата на републичките пратеници и 
функционери на кои им престанува функцијата. 

Член 2 
Граѓаните избрани во претставничките тела или 

избрани односно именувани на функции утврдени со 
закон имаат право, по престанокот на оваа функци-
ја, во согласност со законот, да се вратат во работ-
ната или друга организација или во органот во КОЈ 
биле во работен однос на истото или на соодветно 
работно место. 

Граѓаните што вршеле функција на републички 
пратеник или друга функција определена со овој за-
кон (член 5, 6 и 9 од овој закон) имаат право да ја 
продолжат работата во Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија (Собрание) или во орга-
н и з а м јта за времето и под условите определени со 
овој закон. 

ЧленЗ 
На републичките пратеници и функционери, што 

по престанокот на нивната функција продолжуваат 
да работат во Собранието, Собранието им доверува 
определени работи, имајќи го предвид нивното ис-
куство и работите што ги вршеле. 

Во вршењето на работите што им се доверуваат, 
пратениците и функцинерите имаат право и дол-
жности определени со Деловникот на Собранието од-

носно со општ акт на органот или организацијата во 
кои ја продолжуваат работата. 

За својата работа овие пратеници и функционери 
имаат право на личен доход. 

Член 4 
Републичките пратеници и функционери со пра-

вата од овој закон се здобиваат врз основа на лично 
барање. 

Член 5 
Републичките пратеници, функционерите на Со-

бранието, секретарот на Собранието, претседателот, 
членовите и секретарот на Извршниот совет и репуб-
личките секретари кои, за време на вршењето на 
овие функции, примале постојан надоместок на ли-
чниот доход ја продолжуваат работата според од-
редбите на овој закон за време од една година од 
престанокот на функцијата. 

Правата од претходниот став ги имаат и претсе-
дателот и судиите на Уставниот суд на Македонија, 
претседателот на Врховниот суд на Македонија, 
претседателот на Вишиот стопански суд во Скопје, 
републичкиот јавен обвинител и републичкиот јавен 
правобранител. 

Член 6 
Републичките пратеници и функционерите од 

став 1 на член 5 од овој закон, ако тие функции ги 
вршеле 12 или повеќе години, ја продолжуваат ра-
ботата според одредбите на овој закон за време од 
три години од денот на престанокот на функцијата, 
а ако тие функции ги вршеле 26 или повеќе години 
ја продолжуваат работата за време од 6 години. 

Правата од претходниот став ги имаат и претсе-
дателот и судиите на Уставниот суд на Македонија. 

Член 7 
При утврдувањето на времето според кое се оп-

ределува рокот до кој републичките пратеници и 
функционери ја продолжуваат работата се засметува 
сето време проминато на некоја од функциите од 
член 5 на овој закон и времето што тие го поминале 
како пратеници на Сојузната скупштина и Собра-
нието од претходните свикувања, ако примале личен 
доход или надоместок на личниот доход за вршење 
на некои од изборните функции, како и времето што 
тие го поминале во вршењето на општествено-поли-
тички функции во органите на општествено-поли-
тичките заедници и на општествено-политичките ор-
ганизации или на положаи на највисоки раково-
дители во Југословенската народна армија. 

Општествено-политичките функции и положаите 
во Југословенската народна армија од претходниот 
став со своја одлука ги утврдува Републичкиот со-
бор на Собранието по предлог од Административна-
та комисија на Собранието и по претходно приба-
вено мислење од соодветните органи односно орга-
низации. 

Член 8 
Републичкиот пратеник или функционер што 

поднел оставка или е разрешен од должноста пред 
истечување^ на времето за кое е избран односно 
именуван, ги има сите права од овој закон како да 
останал на функцијата до крајот на времето за кое 
е избран односно именуван. 
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Член 9 
Избраните функционери на највисоките органи 

на Сојузот на комунистите на Македонија, Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Македони-
ја, Сојузот на синдикатите на Македонија и Сојузот 
на здруженијата на борците од народно-ослободи-
телната војна, по престанокот на функцијата во тие 
организации, ги имаат правата од овој закон ако за 
вршењето на функцијата во тие организации прима-
ле постојан надоместок на личен доход и ако пред 
вршењето на овие функции во тие организации вр-
шеле некоја од функциите од член 5 на овој закон. 

Одлука за утврдување на највисоките функции 
во организациите од претходниот став донесува Ре-
публичкиот собор на Собранието по предлог од Ад-
министративната комисија на Собранието и по прет-
ходно прибавено Мислење од соодветната организа-
ција. 

Член 10 
Републичките пратеници и функционери опреде-

лени со овој закон ја продолжуваат работата во Со-
бранието. 

Административната комисија на Собранието мо-
же, во согласност со републичкиот пратеник или 
функционер, да определи тој да ја продолжи рабо-
тата во друг орган или организација, доколку со тоа 
се согласи соодветниот орган односно организација. 

Член И 
Износот на личниот доход на републичките пра-

теници и функционери што ја продолжуваат рабо-
тата согласно со одредбите на овој закон се опреде-
лува според прописите за надоместоците на личните 
доходи на републичките пратеници и функционери. 

Овие пратеници и функционери ги имаат и дру-
гите права според прописите за надоместоците на 
личните доходи на републичките пратеници и функ -
ционери, освен правото на надоместок на трошоци-
те во врска со вршењето на пратеничката функ-
ција и правото на бесплатен превоз. 

Член 12 
За продолжување работата според одредбите на 

овој закон решение донесува Административната 
комисија на Собранието. 

Со своето решение Административната комиси-
ја го утврдува и износот на личниот доход на пра-
теникот односно функционерот што ја продолжува 
работата. 

Член 13 
Правото на личен доход и другите права според 

одредбите на овој закон почнуваат да течат од пр-
виот ден на наредниот месец по месецот во кој е 
поднесено барањето за остварување на тие права. 

Член 14 
Личниот доход определен според одредбите на 

овој закон служи за утврдување на пензискиот ос-
нов според важечките прописи. 

На износот на личниот доход, определен според 
одредбите на овој закон, се плаќа придонесот за со-
цијално осигурување и другите придонеси според ва-
жечките прописи. 

Член 15 
Личниот доход, определен според одребите на 

овој закон се исплатува на товар на средствата за 

работа на органот во кој пратеникот односно функ-
ционерот ја продолжува работата. 

Член 16 
Работата и правата врз основа на овој закон им 

престануваат на републичките патеници и функци-
онери: 

1) кога тоа тие ќе го побараат; 
2) кога стапат на работа или бидат избрани од-

носно именувани на друга функција по основ на ко-
ја остваруваат личен доход или надоместок на ли-
чен доход; 

3) кога ќе остварат пензија според важечките 
прописи; 

4) кога ќе навртат 60 години од животот. 
Републичкиот пратеник или функционер ги не-

ма правата врз основа одредбите на овој закон од-
носно признатото право му престанува ако со пра-
восилна пресуда е осуден за кривично дело против 
народот и државата или за кривично дело сторено 
од користољубие. 

Административната комисија на Собранието мо-
же да одлучи републичкиот пратеник или функцио-
нер да ги нема правата од овој закон односно приз-
натите права да му престанат, ако Собранието или 
највисокиот орган на општествено-политичката ор-
ганизација од член 9 на овој закон утврдат дека 
вршел противуставна дејност или дека работел про-
тив целите на социјалистичкото општество или про-
тив интересите на народите на Југословија. 

Член 17 
Се денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи точка 16 од Одлуката за регу-
ликјдње надоместоците на пратениците и функционе-
рите што ги избира или ^менува Собранието („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 42/65). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

131. 
Врз основа на член 152 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РЕГИОНАЛНО ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за регионално просторно и урба-
нистичко планирање, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 20 април 1967 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор одржана на 20 април 
1967 година. 

У. бр. 01-24/67 
20 април 1967 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА РЕГИОНАЛНО ПРОСТОРНО И 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за регионално просторно и урбанис-

тичко планирање („Службен весник на СРМ" бр. 
7/65) во насловот на Законот по зборот „регионално" 
запирката се брише. 

Член 2 
Во членот 1 по зборот „регионални" запирката 

се брише. 
ЧленЗ 

Член 8 се брише. 
Член 4 

Во член 9 по став 1 се додаваат ставовите 2 и 3 
кои гласат: 

„Во остварувањето соработката од претходниот 
став, општинските собранија ги доставуваат на Ре-
публичкиот ,секретаријат за индустрија и трговија 
регионалните просторни студии и урбанистичките 
студии односно одлуките што ги заменуваат урба-
нистичките планови за населените места кои се про-
гласени за градови и населби што имаат градски 
карактер со Одлуката за определување на места кои 
се сметаат за градови и населби кои имаат градски 
карактер („Службен весник на НРМ" бр. 5/59). 

За останатите населени места студиите и одлу-
ките од претходниот став општинските собранија ги 
доставуваат доколку Секретаријатот го побара тоа". 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 5 
Во членот 11 став 2 по зборот „регионалниот" 

буквата „и" се брише. 

Член в 
Во членот 21 алинеата која гласи: „Основно ре-

шение за инсталации" се брише. 

Член 7 
Во членовите 17, 26 и 28 зборовите „Републич-

киот секретар за градежништво и комунални пра-
,шања" се заменуваат со зборовите „Републичкиот 
секретар за индустрија и трговија". 

Член 8 
По член 26 се додаваат деловите IV, V и VI со 

членовите 26а, 266, 26в, 26г, 26д, 26ѓ, 26е и 26ж кои 
гласат: 

„IV — Урбанистичка согласност 

Член 26-а 
Одобрение за изградба на градежен објект не 

може да се издаде ако не е дадена урбанистичка со-
гласност на проектот на градежниот дел на објектот. 

Урбанистичката согласност од претходниот став 
ја дава општинскиот орган надлежен за работите на 
урбанизмот. 

За објектите определени со Одлуката за опреде-
лување на објекти од општ интерес на Републиката 
(„Службен весник на НРМ" бр. 7/63) урбанистичка 
согласност дава Републичкиот секретаријат за ин-
дустрија и трговија. 

Урбанистичка согласност од претходниот став се 
дава по службена должност. 

V — Инспекција 

Член 2в-б 
Надзор над примената на регионалните простор-

ни планови и урбанистичките планови односно од-
луките што ги заменуваат урбанистичките планови, 
како и над примената на прописите од областа на 
урбанизмот вршат општинските и републичката ур-
банистичка инспекција. 

Работите на надзорот од претходниот став ги вр-
шат општинските и републичките урбанистички ин-
спектори (инспектори). 

Работите на надзорот непосредно ги врши оп-
штинската урбанистичка инспекција, освен работи-
те што се ставени во надлежност на републичката 
инспекција. 

Член 26-в 
Во вршењето на надзорот инспекторатот: 
— ја прегледува документацијата што се одне-

сува на изработката и спроведувањето на простор-
ните планови; 

—проверува дали за изградбата на објектот е 
издадена локација и дали изградбата е во склад со 
пропишаните услови одредени со локацијата и одоб-
рението за изградба. 

Член 26-г 
Ако инспекторот при вршењето на надзорот ут-

врди дека објектот се изградува без издадена лока-
ција или спротивно на условите одредени во лока-
цијата и одобрението за изградба ќе нареди инвести-
торот односно изведувачот на работите во определен 
рок да се снабди со локација односно да ги отстрани 
утврдените неправилности. 

Ако во определениот рок инвеститорот односно 
изведувачот на работите не се снабди со локација 
односно не ги отстрани утврдените неправилности 
или ако тие се неостранливи, ќе нареди да се зап-
ре натамошната изградба на објектот и за тоа ќе го 
извести соодветниот градежен инспектор. 

Жалбата против решението што го донел инспек-
торот не го задржува извршувањето на решението. 

Член 26-д 
Републичката урбанистичка инспекција е во сос-

тав на Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија. 

Републичкиот инспектор врши надзор над рабо-
тата на општинските инспектори, им дава ,стручно 
помош и може да бара извештаи за нивната работа. 

Републичкиот инспектор работите на надзорот 
од член 26-в и 26-г ги врши за објектите за кои одо-
бренијата за изградба (градежните дозволи) ги издал 
Републичкиот секретаријат за индустрија и трго-
вија. 

Член 26-ѓ 
За општински и републички инспектор може да 

се назначи лице кое има завршено архитектонски 
или градежен факултет и положен стручен испит. 

Инспекторот при вршењето на надзорот има по-
себна легитимација со која се утврдува неговото 
својство. 

Легитимацијата на општинскиот инспектор ја из-
дава органот што ќе го определи општинското со-
брание, а на републичкиот инспектор републичкиот 
секретар за индустрија и трговија. 
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Образецот на легитимацијата на инспекторот ќе 
го пропише републичкиот секретар за индустрија и 
трговија. 

VI — Казнени одредби 

Член 26-е 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се 

казнува за стопански престап стопанска или друга 
организација која е инвеститор или изведувач: 

1. ако гради спротивно на урбанистичката со-
гласност; 

2. ако и покрај решението на урбанистичкиот 
инспектор не ги отстрани во одредениот рок утврде-
ните недостатоци; 

3. ако и покрај решението на урбанистичкиот 
инспектор не ја запре започнатата градба. 

За делата од претходниот став ќе се казни со 
парична казна од 500 до 3 ООО динари и одговорното 
лице во работната организација или во друго правно 
лице. 

Член 26-ж 
Со парична казна од 500 до 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанин за делата од точка 
1-3 на став 1 од претходниот член, како и одговорно-
то лице што го изведува објектот." 

Член 9 
Во член 28 по став 3 се додава нов став кој гла-

си: 
„Одлуката што го заменува урбанистичкиот план 

се донесува по иста постапка како и за регионални-
те просторни и урбанистички планови". 

Член 10 
Деловите IV и V стануваат делови VII и VIII. 

Член: 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

132. 
Врз основа на член 152 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија, издавам 

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

ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДОДАТНА 
КАМАТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за издвојување средства за до-
датна , камата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 20 април 1967 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 20 април 
1967 година. 

У. бр. 01-25/67 
20 април 1967 година 

Скопје 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДОДАТНА 

КАМАТА 

Член 1 
Во Законот за издвојување средства за додатна 

камата („Службен весник на СРМ" бр. 24/66) во 
член 2 се додаваат ставови 2 и 3 кои гласат: 

„По исклучок од претходниот став, право на 
додатна камата имаат и деловните банки и другите 
работни организации чие седиште е на територија-
та на Социјалистичка Република Македонија кои 
даваат кредити за вложувања во основни и трајни 
обртни средства што служат за производство на 
домашни Ракотворби и за изградба на шумски ко-
муникации. 

За исплатување на додатната камата според 
претходниот став може да се употреби износ од 
најмногу 600.000 динари за кредитите за вложувања 
во основни и трајни обртни средства што служат 
за производство на домашни Ракотворби и 500.000 
динари за кредитите за изградба на шумски кому-
никации". 

Член 2 
Во член 5 наместо „6%" се става „8%". 

Член 3 
Одредбите на член 1 од овој закон ќе се при-

менуваат на кредитите одобрени по неговото вле-
гување во сила. 

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

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

133. 
Врз основа на член 152 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕ-
СТУВАЊЕ ДЕЛ ОД КАМАТАТА ПО КРЕДИТИТЕ 

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 

Се прогласува Законот за надоместување дел 
од каматата по кредитите за определени намени, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 20 април 1967 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 20 
април 1967 година. 

У. бр. 01-26/67 
20 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ ДЕЛ ОД КАМАТАТА НО 

КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМАНИ 

Член 1 
Во периодот од 1967—1970 година од средствата 

на Социјалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството ќе им се надоместува на 
корисниците дел од каматата по кредитите што ќе 
ги добијат за следните намени: 

— за вложување во основни и трајни обртни 
средства во производството на домашни Ракотворби; 

— за изградба на шумски комуникации; и 

— за изградба на објекти што придонесуваат за 
унапредување на странскиот туризам и набавување 
опрема за тие објекти, ако кредитот го обезбедиле 
под условите пропишани во член 9 став 1 и 2 од 
Законот за определување на пониски каматни стопи 
и за давање надоместок на каматата и додатната 
камата на определени кредити на товар на сред-
ствата на Федерацијата („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 28/66). 

Член 2 
Делот од каматата што се надоместува според 

овој закон изнесува 3% годишно од износот на кре-
дитот. 

Член 3 
За исплатување делот од каматата според овој 

закон може да се употреби износ од најмногу 600.000 
динари за кредитите за вложувања во основни и 
трајни обртни средства во производството на до-
машни Ракотворби и 500.000 динари за кредитите 
за изградба на шумски комуникации. 

Член 4 
Правото на надоместување на дел од каматата 

по кредитите според овој закон се остварува преку 
Стопанската банка во Скопје, откако корисникот на 
кредитот ќе добие потврда од неа дека се обезбе-
дени средства за неговото исплатување. 

Член 5 
Овој закон ќе се применува на кредитите одо-

брени по неговото влегување во сила. 

Член 6 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да донесе поблиски прописи за постапката за 
остварување правото на надоместување на дел од 
каматата по кредитите за кои се обезбедува таков 
надоместок според одредбите на овој закон. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

334. 
Врз основа на член 152 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-
БОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за изборните единици за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 23 март 1967 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор одржана 
на 20 април 1967 година. 

У. бр. 01-23/67 
20 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за изборни единици за избор на пра-

теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/63 
и 4/65 година) во членот 2 став 1 точка 11 зборот 
„Бревеник" се заменува со зборот „Древеник". По 
зборот „Орле" се додава зборот „Подино" и се ста-
ва запирка. 

Во точката 78 после зборот „Чемерско" се става 
запирка, се брише зборот „и", а но зборот „Бохула" 
наместо точката се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „Камендол, Крушевица, Мрзен Ораовец, Па-
ликура, Росоман и Сирково". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

135. 
Врз основа на член 4 и 6 од Законот за обезбе-

дување девизи на општествено-политичките заед-
ници, општествените организации и граѓанските 
правни лица („Службен лист на СФРЈ", број 52/66), 
Собранието на Социј а листичка Република Македо-
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нија на седницата на Републичкиот собор, одржана 
на 20 април 1967 година и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 20 април 1967 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО 1967 ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во 1967 година во износ од 
1.500.000 динари според Одлуката за утврдување за 
1967 година на вкупниот износ на девизите за 
потребите на општествено-политичките заедници и 
определени организации („Службен лист на СФРЈ", 
број 52/66), можат да се користат во 1967 година 
за нестоковни и стоковни плаќања на републич-
ките органи, на органите на општествените орга-
низации што својата дејност ја вршат на територи-
јата на Социјалистичка Република Македонија, на 
граѓанските правни лица и на други потреби на Со-
цијалистичка Република Македонија и тоа: 

а) за нестоковни плаќања 
до износ од 888.950,00 динари 

Б) за СТОКОВНИ плаќања до 
износ од 369.800,00 динари 

Од вкупниот износ на девизите од претходниот 
став се издвојуваат 311.500 динари за подмирување 
на непредвидените и недоволно предвидените рас-
ходи на Републиката (резерва). За користењето на 
средствата на резервата одлучува Извршниот совет. 

Р А С П О Р 
на девизите утврдени за потребите на Социјалис тичка 

Извршниот совет може правото за располагање 
со резервата до висина од 3.000 динари да го пре-
несе на Републичкиот секретар за финансии. 

2. Износите на девизите доделени на одделни ко-
рисници се утврдени со распоредот на девизите кој 
е составен дел од оваа одлука. 

3. Се овластува Извршниот совет да врши пре-
несување на распределените износи на девизите по 
корисници по претходно прибавена согласност од 
корисниците кои не ќе ги искористат распределе-
ните им девизни средства според оваа одлука. 

4. Од вкупниот износ на девизите утврден за 
стоковни плаќања според точка 1 став 1 од оваа 
одлука можат да се користат 90% во девизи што се 
ор значење за одржување ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања и 10% во други девизи. 

5. Износите на девизите искористени до донесу-
вањето на оваа одлука се засметуваат во износите 
на одделните корисници утврдени со распоредот на 
девизите. 

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

СОБРАНИЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 
Број 01-18 

22 април 1967 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Е Д 
Република Македонија за 1967 година 

Р-, 
К О Р И С Н И К За несток. 

планир. 

За стоковни плаќања 
конверта-

билни 
неконвер-

табилни 
Вкупно 

1. Извршен совет 
2. Републички секретаријат за народна одбрана 
3. Републички секретаријат за индустр. и трговија 
4. Републички секретаријат за внатрешни работи 
5. Републички секретаријат за народно здравје и 

социјална политика 
6. Републички секретаријат за информации 
7 Републички секретаријат за земјоделие и шу-

марство 
8. Републички завод за стопанско планирање 
9. Републички завод за статистика 

10. Републичка геодетска управа 
11. Републички хидрометеоролошки завод 
12. Републичка комисија за верски прашања 
13. Републичка комисија за културна соработка со 

странство 
14. Републичка заедница за социјално осигурување 
15. Градско собрание на Скопје 

СЕ: 
Резерва 

52.500 

20.000 
45.000 

6.200 
40.000 

15.000 
17.000 

3.000 
70.000 

320.000 
150.000 
80.000 

12.500 
22.500 

58.000 2.000 

187.400 
17.400 
10.000 

25.000 

10.000 

25.000 

65.000 
22.500 
20.000 

105.000 

6.200 
40.000 

15.000 
17.000 

187.400 
17.400 
23.000 
70.000 

320.000 
150.000 
130.000 

818.700 332.800 37.000 1.188.500 
311.500 

ВКУПНО: 1.500.000 

1 .— 
2 — 

3.— 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
за нестоковни плаќања 
за стоковни плаќања од тоа 
— конвертабилни 
— неконвертабилни 
Резерва 

ВКУПНО: 

332.800 
37.000 

818.700 
369.800 

311.500 
1.500.000 
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136. 
Врз основа на точка 2 став 3 од Одлуката за 

плаќањата во странство од страна на работните ор-
ганизации од нестопанските дејности („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 52/66), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 20 април 1967 година 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
20 април 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА РАБОТНИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД НЕСТОПАНСКИТЕ 
ДЕЈНОСТИ ВО 1967 ГОДИНА 

1. Девизните средства за плаќање, утврдени за 
работните организации од нестопански дејности 
од подрачјето на Социјалистичка Република Маке-
донија во смисла! на точка 2 став 2 под 2) од Од-
луката за плаќањата во странство од страна на ра-
ботните организации од нестопанските дејности 
во износ од 1.500.000 динари се распоредуваат на 
корисниците и до износите утврдени во распоредот 
на девизите по корисници, кој е составен дел на 
оваа одлука. 

Од вкупниот износ на девизите од претходниот 
став се издвојува износ од 150.000 динари за под-
мирување на непредвидените и недоволно предвиде-
ните расходи на Републиката (резерва). За корис-
тење на резервата одлучува Извршниот совет. 

Извршниот совет може правото за располагање 
со резервата до висина од 3.000 динари да го пре-
несе на Републичкиот секретар за финансии. 

2. Се овластува Извршниот совет да врши пре-
несување на распределените износи на девизите по 
корисници по претходно прибавена согласност од 
корисниците кои не ќе ги искористат распределе-
ните им девизни средства според оваа одлука. 

3. Износите на девизите искористени до доне-
сувањето на оваа одлука се засметуваат во изно-
сите на одделните корисници утврдени со распо-
редот на девизите. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01—23 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

Р А С П О Р Е Д 
на девизите за потребите на работните организации од нестопанските дејности за 1967 година 

К О Р И С Н И К За нестокови За стокови В к у п н о 
плаќања плаќања 

В к у п н о 

1. Ректорат на Универзитетот — Скопје 15.000 40.000 55.000 
2. Технолошко-металуршки факултет — Скопје 18.750 185.000 203.750 
3. Електро-машински факултет — Скопје 18.750 168.750 187.500 
4. Природно-математички факултет — Скопје 37.500 137.500 175.000 
5. Земјоделско-шумарски факултет — Скопје 31.250 75.000 106.250 
6. Медицински факултет — Скопје 62.500 75.000 137.500 
7. Архитектонско^градежен факултет — Скопје 18.750 43.750 62.500 
8. Филозофски факултет — Скопје 37.500 - 37.500 
9. Економски факултет — Скопје 18.750 - 18.750 

10. Правен факултет — Скопје 16.250 — 16.250 
СЕ: 275.000 725.000 1.000.000 

11. Педагошка академија — Скопје - 16.000 16.000 
12. Педагошка академија — Штип - 6.000 6.000 

СЕ: - 22.000 22.000 
13. Архив на Македонија — Скопје 31.000 — 31.000 
14. Народна и универзитетска библиотека — Скопје 5.500 25.000 30.500 
15. Републички завод за заштита? на спомениците на 

културата — Скопје 6.250 - 6.250 
СЕ: 42.750 25.000 67.750 

16. Институт за македонски јазик — Скопје 12.000 — 12.500 
17. Институт за национална историја — Скопје 24.000 - 24.000 
18. Институт за сеизмологија, земјотрес на инжене-

ри ја и урбанистичко планирање на! Универзи-
тетот — Скопје 13.500 - 13.500 

19. Институт за македонски фолклор — Скопје 3.500 - 3.500 
20. Завод за рибарство на СРМ — Скопје 7.500 7.500 
21. Хидробиолошки завод — Охрид — 12.500 12.500 
22. Завод за унапредување на сточарството 

— Скопје 6.250 50.000 56.250 
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1 2 ^ 
23. Ветеринарен институт — Скопје — 
24. Земјоделско-испитателен институт — Скопје 6.250 
25. Завод за? унапредување на лозарството и ви-

нарство — Скопје 6.000 
26. Завод за овоштарство — Скопје 1.250 
27. Шумарски институт — Скопје 2.000 
28. Институт за социолошки и политички правни 

испитувања — Скопје 10.000 
СЕ: 85.250 

29. Републички секретаријат за народно здравје и 
социјална политика 
— за здравствени и социјални установи 
Вкупно распоредено: 
Резерва — нераспоредено 

ВКУПНО: 

82.100 
485.100 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
1. — за нестоковни плаќања 
2. — за СТОКОВНИ плаќања 
3. — за резерва 

5.000 
12.500 

5.400 

92.900 

864.900 

5.000 
18.750 

6.000 
1.250 
7.400 

10.000 
178.150 

82.100 
1.350.000 

150.000 
1.500.000 

485.100,00 
864.900,00 
150.000,00 

ВКУПНО: 1.500.000,00 

137. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и член 23 од За -
конот за Македонската академија на науките и 
уметностите („Службен весник на СРМ" бр. 9/67), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 20-IV-1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ МАТИЧНА КОМИСИЈА ШТО 
ЌЕ ИЗВРШИ ПОДГОТОВКИ ЗА ПОЧЕТОК СО 
РАБОТА НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА 

НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

I Се именува Матична комисија што ќе ги из-
врши подготовките за почетокот со работа на Ма-
кедонската академија на науките и уметностите. 

II Во Матичната комисија се именуваат: 
1. Бабиќ Проф. Анте, редовен член на Акаде-

мијата на науките и уметностите на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина — Сараево; 

2. Бартош Д-р Милан, потпретседател на Срп-
ската академија на науките и уметностите — Бел-
град; 

3. Богоев Д-р Ксенте, ректор на Универзитетот 
во Скопје; 

4. Каршулин Д-р Мирослав, генерален секретар 
на Југословенската академија на науките и умет-
ностите — Загреб; 

5. Конески Проф. Блаже, дописен член на Ју -
гословенската академија на науките и уметностите 
— Загреб и дописен член на Српската академија на 
науките и уметностите — Белград; 

6. Крефт Д-р Братко, редовен член на Словен-
ската академија на науките и уметностите — Љуб-
љана; и 

7. Поленаковиќ Д-р Харалампие, дописен член 
на Српската академија на науките и уметностите — 
Белград. 

III Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 21 Претседател 
20 април 1967 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, с. р. 

138. 
Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 

3 од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, во врска 
со Одлуката за престанок на пратенички мандат бр. 
684 од 20 април 1967 година, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБО-
РИ ЗА ПРАТЕНИК ВО ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИ -
ТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ПРОБИШТИП 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеник во Организационо-политичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во изборната единица Пробиштип. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 22 
јуни 1967 година. 

Бр. 01-773 Претседател 
28. IV. 1967 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, с. р. 

139. 
Врз основа на член 73 став 3 и член 79 од За-

конот за гимназијата („Службен весник на СРМ" 
број 31/65), Републичкиот секретар за образование, 
наука и култура донесува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОФАЛБИ-
ТЕ, НАГРАДИТЕ И ДИСЦИПЛИНСКИТЕ МЕРКИ 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ГИМНАЗИЈАТА 

Член 1 
Во Правилникот за пофалбите, наградите и дис-

циплинските мерки за учениците на гимназијата 
(,,Службен весник на СРМ" број 7/67) членот 13 се 
менува и гласи: 

За неоправдано изостанување на учениците од 
наставата можат да се применуваат дисциплинските 
мерки предвидени во членот 75 од Законот за гим-
назијата, во зависност од бројот на изостаноците. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-54/3 
15 април 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за образование, наука и култура, 
Славка Георгиева—Андреевиќ, с. р 

Основачкиот одбор на новооснованата Стацио-
нарна здравствена установа за лекување на деца за-
болени од реуматични и други заболувања во Охрид, 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следниве работни места: 

За работното место под 8 — средно медицинско 
училиште; 

За работното место под 9 — работно искуство на 
негователски работи во детски здравствени установи; 

За работното место под 10 — учителска школа 
со најмалку 5 години практика во струката; 

За работното место под 11 — квалификуван гот-
вач со најмалку 3 години практика во струката; 

За работното место под 12 — висококвалифику- в 
ван работник — слаткар; 

За работното место под 16 — квалификуван ра-
ботник; 

За работното место под 17 — квалификуван ра-
ботник со стручна подготовка за ракување со парни 
котлови; 

За работното место под 18 — високовалифику-
ван возач — аутомеханичар. 

Молбите со потребните документи се доставуваат 
до Стационарната здравствена установа за лекување 
на деца заболени од реуматични и други заболувања 
— Охрид. 

Личен доход според Правилникот за привремена 
расподелба на личниот доход на установата. 

Рок за поднесување на молбите 15 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот. 

ОД ОСНОВАЧКИОТ ОДБОР 

1. Управник 1 
2. Лекари 2 
3. Секретар 1 
4. Шеф на сметководство 1 
5. Пом. сметководител 1 
6. Благајник — архивар 1 
7. Домаќин 1 
8. Медицински сестри 4 
9. Детски негователки 8 

10. Учители 2 
11. Готвачи 2 
12. Слаткар 1 
13. Сервирки 2 
14. Садопери 2 
15. Перачка 1 
16. Хаусмајстор 1 
17. Ложачи 2 
18. Возач 1 
19. Чистачки 5 

- 241 

242 
244 

- - 250 

У с л о в и : 
За работното место под 1 — лекар специјалист-

педијатар; 
За работното место под 2 — лекар со одобрена 

специјализација по педијатрија; 
За работното место под 3 — дипломиран правник; 
За работното место под 4 — економски техникум 

и најмалку 5 години практика во струката; 
За работното место под 5 — економски техникум; 
За работното место под 6 — економски техникум; 
За работното место под 7 — економски техникум; 

СОДРЖИНА 
26 / Закон за повластиците на младината и де-

цата во патничкиот сообраќај 
/127Ј Закон за изменување и дополнување на 

Законот за организацијата и работењето на 
.—^ Извршниот совет — — — — — — — 

/128/ Закон за изменување и дополнување на 
^ ^ Законот за републичките органи на упра-

вата — — — — — — — — — — 
Закон за внатрешни работи — — — — 

LKOH за работата и правата на републич-
ките пратеници и функционери на кои им 
престанува функцијата — — — — — 

/131/ Закон за изменување и дополнување на 
Законот за регионално, просторно и урба-

ѕ—ч нистичко планирање — — 
/132.)Закон за изменување и дополнување на 

^ ^ Законот за издвојување средства за до-
у датна камата — — — — — — — — 

Ѕ133. Закон за надоместување дел од каматата 
по кредитите за определени намени — — 

/ 1 3 4 . ) З а к о н за изменување и дополнување на 
У Законот за изборни единици за избор на 

пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

/135у Одлука за распоредот на девизите утвр-
дени за потребите на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во 1967 година — — 

4^Ѓ36. Одлука за распоредот на девизите за ра-
ботните организации од нестопанските деј-
ности во 1967 година — — 

/137/ Одлука за именување Матична комисија 
што ќе изврши подготовки за почеток со 
работа на Македонската академија на 

.—-^науките и уметностите — — — — — 
/438. ^Решение за распишување на дополнителни 

избори за пратеник во Организационо-
политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија во 
изборната единица Пробиштип — — — 

/139у Правилник за измена на Правилникот за 
I пофалбите, наградите и дисциплинските 

мерки за учениците на гимназијата — — 

- - 252 

253 

- - - 254 

255 

256 
Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември" бр. lt-a. 

фах. 51. Тед. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 
Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" - Овошје. 


